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RESUM: L’article presenta als investigadors els documents de la Causa General iniciada pel govern de Franco contra els 
espanyols republicans. El propòsit d’aquest article és fer possible l’ús crític dels documents i evitar el seu maniqueisme 
característic. A més, l’article orienta l’investigador per a no perdre’s en les confuses i complicades instruccions que es 
troben en el lloc web PARES. 
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ABSTRACT: This article shows to investigators the documents of the Causa General started by Franco’s government 
against the Spanish republicains. The purpose of this article is to make possible the critical use of the documents and 
avoid its characteristic manicheism. What is more, this article guides the investigators in order to not get lost in the 
confusing and complicated instructions found in the website PARES.
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1. Introducció
La finalitat de l’article és presentar els papers de la Causa General als investigadors per a 
estudiar les víctimes de la guerra civil y del franquisme, explicar-ne la utilitat, fer-ne unes 
reflexions i descriure els problemes que vaig tenir la primera vegada que la vaig consultar en 
la dècada de 1980 i els problemes actuals que he tingut i que tindran els que la consulten en 
el segle XXI, tant per a l’accés a la documentació com per a l’ús de la informació i evitar-ne el 
maniqueisme que la caracteritza.

Amb les línies següents vull ajudar els investigadors o, al menys, donar-los unes orientacions 
personals sobre com jo he intentat superar els problemes i què caldria fer perquè desapare-

1  Original de l’article en valencià.

2  José Miguel Santacreu Soler és catedràtic d’Història Contemporània en la Universitat d’Alacant, Premi de les Corts Valencianesa 
la Investigació Parlamentaria (2004), Premi a l¡Excel-lència Docent en la Universitat d’Alacant (2015), director del grup de recerca 
Espanya Contemporània i director de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana en 2017.
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guem definitivament. Lo primer, abans d’entrar en matèria, serà presentar la font, explicar 
com i perquè va nàixer, quina era la seua finalitat. En segon lloc, veurem quan la vam tenir a 
l’abast els historiadors professionals i com s’accedeix actualment als papers de la causa gene-
ral. Tot seguit, parlarem de les característiques dels papers de la Causa General Finalment, ens 
ocuparem dels problemes i de les possibles solucions. Per un costat, els problemes relatius 
a l’accés per a consultar els documents de la Causa General, i per un altre, la necessitat de 
treballar-los críticament per a superar la finalitat amb la qual es va crear la Causa General i 
fer justícia a les víctimes, lliurar la font del maniqueisme.

2. Els orígens de la Causa General
La Causa General va ser instruïda a partir del decret del Ministeri de Justícia del 26 d’abril de 
1940 (Boletín Oficial del Estado del 4 de maig de 1940). El decret li va donar poders al fiscal 
del Tribunal Suprem per a instruir la «Causa General informativa de los hechos delictivos y 
otros aspectos de la vida en zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación», segons 
les paraules textuals del decret.

En 1943, el Govern va crear el càrrec de fiscal en cap de la Causa General vigent fins a 1958, 
en què la Causa General va tornar a mans dels poders del fiscal del Tribunal Suprem. Hi ha 
papers incorporats a les peces de la Causa General de les províncies valencianes fins al 31 de 
desembre de 1976.

En teoria, la instrucció dels informes va començar a partir de maig de 1940; però l’article 4 
del decret del 26 d’abril de 1940, regula que havia de ser lliurada al fiscal del Tribunal Suprem 
tota la documentació de les actuacions de la Causa General Militar, iniciada per l’orde de 26 
de setembre de 1936, la qual va disposar que les autoritats militars instruïren en les places 
ocupades informació sobre cada cap o oficial afusellat pels «marxistes» amb la finalitat d’es-
brinar l’actuació de cadascun en relació amb el «Moviment Nacional», deia textualment l’ordre 
per a referir-se a la rebel·lió militar de juliol de 1936. S’hi van incorporar tant les concloses 
com les que estaven en tramitació. Per tant, aquesta documentació anterior a maig de 1940 
també forma part dels papers de la Causa General de la província corresponent ocupada 
pels franquistes abans d’acabada la guerra, perquè els fiscals instructors la van sol·licitar a 
l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació corresponent.

En el cas de Castelló, el procediment de la Causa General Militar va ser publicat pel jutge 
instructor el 20 de setembre de 1938 en el periòdic Mediterrani, és a dir, va ser instruïda 
a partir de setembre de 1938, després de l’ocupació militar de la majoria dels pobles de la 
província de Castelló entre abril i juliol de 1938.

La Causa General no hagués estat possible sense la Guerra Civil ni la victòria armada dels 
militars revoltats contra la Segona República Espanyola. La guerra va començar l’estiu de 1936 
amb una frontera imprecisa i canviant. En la zona no controlada pels rebels, la violència polí-
tica i la repressió s’hi va produir com a conseqüència de la revolta militar, per a combatre-la, 
i també amb una motivació revolucionaria social. En la zona que van controlar els militars 
rebels, la violència i la repressió fou consubstancial contra els defensors del Front Popular i 
contra qualsevol que s’hi oposés a la rebel·lió militar i a la ideologia dominant. Les tres pro-
víncies del País Valencià van restar en la zona republicana en un primer moment, fins que les 
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tropes rebels van arribar a Vinaròs en abril de 1938 i van ocupar quasi tota la província de 
Castelló durant la primavera i l’estiu del mateix 1938.

3. L’accés als papers de la Causa General
Els historiadors vam tenir a l’abast els papers de la Causa General com a documentació de 
tipus històric a partir del 31 de juliol de 1980, en què Javier Tusell, director general del Patri-
moni Artístic, Arxius i Museus, i Juan Manuel Fanjul, fiscal general de l’Estat, van signar l’acta 
de lliurament per a dipositar-los en l’Arxiu Històric Nacional. Segons el diari El País del 25 de 
setembre de 1980, el trasllat s’hi va fer el mateix mes de setembre i els historiadors vam tenir 
la possibilitat d’accedir-hi, prèvia autorització per escrit del fiscal general de l’Estat. Jo la vaig 
obtenir l’any 1985. La documentació em va resultar d’utilitat per a la meua tesi doctoral sobre 
l’economia de la Guerra Civil a la província d’Alacant, a causa de la riquesa en declaracions, 
informes i documents d’època incorporats a les peces 8 i 9 dels informes provincials.3

Hui, els documents han estat sotmesos als processos tècnics necessaris per a la seua inclusió 
–les fitxes descriptives i les imatges digitalitzades– en el programa el Portal d’Arxius Espanyols 
(PARES), iniciats en 2008 i el Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca cus-
tòdia els originals, després d’haver estat hi traslladats provinents de l’Arxiu Històric Nacional, 
en compliment de la llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien 
drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
civil i la dictadura.

L’11 d’abril de 2011 la web del Ministeri4 va informar tots els investigadors i ciutadans en 
general que la documentació de l’Arxiu Històric Nacional (Madrid) pertanyent a la denomi-
nada «Causa General», inclosa dins del Fons de la Fiscalia del Tribunal Suprem, havia sigut 
traslladada i depositada per a la seua preservació i difusió en el Centre Documental de la 
Memòria Històrica (Salamanca). Des de llavors, els interessats a realitzar una consulta dels 
documents originals o a obtindre còpies certificades dels mateixos han de dirigir-se al Centre 
Documental de la Memòria Històrica.

Les fitxes descriptives i les imatges digitalitzades és poden consultar en PARES: http://pares.
mcu.es/ . La consulta de la documentació de les províncies d’Alacant, Castelló i València serà 
imprescindible pel que fa als objectius de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques establerts en la «I Jornada de memòria his-
tòrica i democràtica en la Comunitat Valenciana: Situació de las fonts documentals i censos 
de víctimes» organitzades a través de la Direcció General de Reformes Democràtiques, és a 
dir, conèixer l’estat actual de les distintes fonts documentals de la memòria històrica i demo-
cràtica valenciana, concretar la problemàtica detectada per a l’elaboració dels distints censos 

3  El professor a la Universitat d’Alacant Glicerio Sánchez Recio, llavors jo era becari del Ministeri (FPI), em va proposar de fer un 
article conjuntament amb la finalitat de donar a conèixer la riquesa i les possibilitats de la informació continguda en les peces de la 
Causa General. Aquest va ser l’origen de l’article titulat «La Causa General, fuente para el estudio de la rebelión y de la guerra civil» 
publicat en la revista del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CESIC) Arbor número 491-492 de novembre-desembre de 
1986, el qual va ser un treball pioner per a donar a conèixer la font als historiadors. Des del punt de vista jurídic, la Causa General ja 
havia estat donada publicitada amb llibres com el de Domingo Manfredi (1959) o Remedios Muñoz (1967) i pel llibre maniqueístic 
de Daniel Farfolas (1978), però per als historiadors la font era molt nova, perquè no havíem pogut accedir fins la dècada de 1980.

4 «Traslado de la Causa General al Centro Documental de la Memoria Histórica» 05 d’abril de 2011, en <http://www.mecd.gob.es/
cultura-mecd/areas-cultura/archivos/novedades/traslado-del-fondo-documental-de-la-causa-general.html> [consulta 02/11/2016]



La Causa General i les víctimes: 
els problemes d’una font imprescindible

Memòria històrica i democràtica

José Miguel Santacreu Soler  

38 DRETS. REVISTA VALENCIANA DE REFORMES DEMOCRÀTIQUES [Núm. 2/2016]

de víctimes previstos en l’avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica i per a la convivència 
de la Comunitat Valenciana de 2016.

4. Les característiques dels papers de la Causa General 
La finalitat de la Causa General va ser informativa. Va generar informes i memòries, declara-
cions i testimonis, narracions dels fets i llistes de noms. La part més voluminosa que informa 
sobre la repressió de la població civil és la dels informes de les províncies. El Tribunal Suprem 
va tramitar ordres a tots els fiscals provincials perquè s’emplenaren els qüestionaris rebuts i 
es feren els interrogatoris. Els interrogatoris, sovint, van servir per a conèixer fets que no es 
demanaven en els qüestionaris enviats pel fiscal del Tribunal Suprem o per a conèixer millor 
allò que sí que demanaven. Els informes de les províncies del País Valencià ocupaven 42 caixes 
en 1986 quan vaig fer el meu primer registre com reflecteix el quadre 1, amb 3 caixes dels 
informes provincials d’Alacant, 10 de Castelló i 29 de València.

Quadre 1: Distribució del nombre de caixes conservades a l’Arxiu Històric Nacional amb documents dels informes provincials de la 
Causa General dels Països Catalans per províncies i territoris especials

La Vall d’Aran
Girona
Lleida

Barcelona
Tarragona

Castelló
València
Alacant

Illes Balears
----------------

TOTAT DELS PAÏSOS CATALANS:

1
12
32

176
15
10
29
3
2

-----------
280

TOTAL DE CAPSES DE LA RESTA D’ESPANYA: 252

Font: Elaboració pròpia en 1986.

La informació provincial de la Causa General es va estructurar en 11 peces / capítols:

La peça primera era la principal i és la més útil per a l’elaboració dels distints censos de vícti-
mes previstos en l’avantprojecte de Llei de Memòria Democràtica i per a la convivència de la 
Comunitat Valenciana. Hi ha una relació dels fets contra la vida, la seguretat i la llibertat de 
les persones durant la guerra poble a poble, amb el nom dels autors o sospitosos d’haver-los 
fet i la situació en què es trobaven els sospitosos en el moment del informes i els interro-
gatoris; també consta el nom dels morts i dels qui havien patit els fets. En les investigacions 
per a elaborar aquesta peça van participar els governadors civils, els alcaldes dels pobles, els 
familiars dels desapareguts o morts durant la guerra, els perjudicats pels delictes contra les 
persones, les propietats o delictes de qualsevol classe, i tots els que tenien qualsevol notícia 
d’allò que havia passat. Fins i tot, es van exhumar els cadàvers i es van aportar fotografies dels 
morts. Es pot dir que ningú no es va lliurar de participar en aquesta peça, tant si era inculpat, 
víctima, informant, testimoni o familiar de la víctima.

La peça segona estava dedicada a l’anomenat textualment «Alçament Nacional», és a dir, a 
la rebel·lió militar. En aquesta peça hi ha informes sobre la trama de la rebel·lió i dels prota-
gonistes així com de la repressió que van patir i una narració de les activitats dels republicans 
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en contra de l’Alçament Nacional. Hi ha, fins i tot, informes de les persones republicanes més 
destacades de la província i dels pobles on hi va haver qualsevol moviment. Els informes 
d’aquesta peça els van fer el Servei Històric Militar, la policia, la Falange i els Ajuntaments 
principalment. També és útil per a l’elaboració dels censos de víctimes previstos en l’avan-
tprojecte de Llei de Memòria Democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

Les tres peces següents s’ocupaven d’informar sobre la violència política i la repressió, motiu 
pel qual també són força útils.

La peça tercera estava dedicada a les presons i les sacas. Consisteix en unes relacions dels 
detinguts i dels morts en compliment de sentències de tribunals revolucionaris o els assassi-
nats per actuacions dels revolucionaris. La informació va estar proporcionada pels directors 
de les presons i s’hi incloïa el nom i una descripció del personal de la presó d’aleshores, així 
con una narració del que van fer.

La peça quarta s’ocupava de les xeques. Hi ha informes elaborats per la Guardia Civil sobre els 
fets ocorreguts en les presons dels partits polítics i de les organitzacions revolucionàries. Els 
informes presten molta atenció a les persones més destacades dels partits del Front Popular 
i als components dels grups d’execució.

La peça quinta era la de la justícia republicana. S’ocupa de la constitució i actuació dels Tri-
bunals Populars Especials de la Rebel·lió, de Guàrdia i d’Urgència, i de la depuració i de la 
repressió dels funcionaris de justícia durant la guerra en la zona republicana. La peça es basa 
en la documentació judicial procedent dels Tribunals Populars i, juntament a les causes judi-
cials, sentència i execució de les penes imposades, s’ocupa dels funcionaris que van formar 
els tribunals i van treballar en els casos.

La peça sisena estava dedicada a la premsa. Informa sobre els periòdics que hi havia a cada 
província durant la guerra i sobre els consells de redacció. En molts casos són cròniques de 
la premsa provincial que ofereixen informació sobre els antecedents, evolució de la premsa, 
de les persones implicades, de les empreses i dels danys patits. També hi ha declaracions 
de treballadors dels periòdics i, fins i tot, informació sobre els articles, les caricatures i els 
dibuixos publicats en la premsa que incitaven la destrucció de l’ordre.

La peça setena era la de l’actuació de les autoritats governatives republicanes. Hi ha informa-
ció sobre les autoritats que hi havia als municipis i a les províncies i sobre tot el personal que 
l’autor de la peça considerava escaient. S’hi descriuen els fets ocorreguts sota el govern de 
cadascuna de les autoritats i s’ampliava la informació tant com calia. La peça presta una aten-
ció molt especial als governadors civils i a la seua actuació en els primers mesos de la guerra.

La peça vuitena s’ocupava del delictes contra la propietat i la novena, de la banca. La prime-
ra la van fer les Comissions Administradores de les Cambres Oficials de Comerç i Indústria. 
Informa sobre les expropiacions, les socialitzacions i les col·lectivitzacions d’empreses, les 
organitzacions i els responsables de les orientacions revolucionàries, i els danys produïts. La 
segona va ser responsabilitat dels mateixos bancs i s’ocupa del bloqueig i de les retencions 
de diners en els comtes bancaris, la violació de les caixes fortes i l’emissió de diners per ordre 
d’autoritats republicanes o per l’actuació de les organitzacions revolucionaries.

La peça desena s’encarregava de la persecució religiosa. Inclou una relació de les persones 
assassinades a causa de la fe catòlica. Hi ha llistes i fotografies de sacerdots, religiosos i laics 
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d’Acció Catòlica o de les altres organitzacions assassinats. Inclou indagacions i declaracions 
sobre els assassins i els responsables. També aporta informació sobre les violacions, robatoris 
i destruccions de les propietats de l’Església i sobre els responsables dels fets.

La peça onzena estava dedicada a la cultura, l’educació i el patrimoni artístic. Hi ha informa-
ció sobre el funcionament de les institucions culturals, de les escoles, dels funcionaris que 
hi treballaven, de les activitats dels alumnes, etc. També recull els informes de la Comissaria 
del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic Nacional sobre robatoris o destrucció d’objectes 
d’art, biblioteques, arxius, etc.

En el cas de Castelló hi ha una peça addicional corresponent al procediment de la Causa 
General Militar instruïda a partir de setembre de 1938, després de l’ocupació militar de la 
majoria dels pobles de la província.

5. Els problemes relatius a l’accés per a consultar els documents de la Causa General i les 
solucions possibles
El primer problema que vaig superar per a consultar els papers de la Causa General en 1985 va 
ser la necessitat de l’autorització per escrit del fiscal general de l’Estat. Hui ja no és necessària 
afortunadament, perquè la llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i am-
plien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
guerra civil i la dictadura, regula l’accés lliure. Es tracta d’un problema ja inexistent; però que 
en el passat vam patir els becaris que començaven les nostres investigacions sobre la guerra 
i la postguerra poc després de la mort de Franco i la desaparició del seu règim totalitari.

El segon problema eren les despeses per a viure a Madrid si volies consultar-la. En 1985 
era necessari desplaçar-se a Madrid per a consultar-la amb moltes restriccions, una vegada 
aconseguida l’autorització. Hui ja no cal desplaçar-se ni llogar habitacions d’hotel. La pots 
consultar des de casa teua. Des de 2008 pots accedir a les fitxes descriptives i a les imatges 
digitalitzades de forma oberta i progressiva en el Portal d’Arxius Espanyols (PARES). No cal 
anar a Salamanca, on el Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca custòdia 
els originals, després del trasllat iniciat l’abril de 2011.

No obstant, si vols consultar els originals en paper directament, com fèiem abans, has de 
viatjar a Salamanca i viure allí uns dies; però si els papers que necessites estan digitalitzats, 
no cal viatjar, perquè els pots consultar en línia des del teu ordinador personal. Per tant, les 
depeses ja no són un problema com abans.

El tercer problema, estrictament actual, és la dificultat que presenta la consulta de les fitxes 
descriptives i de les imatges digitalitzades en el portal PARES: http://pares.mcu.es/, perquè 
la cerca és complicada i confusa.

Tampoc no pots saber si estan digitalitzats tots els papers que hi ha a la peça corresponent 
que vols consultar. 

El problema és responsabilitat dels poders públics, els quals haurien de revisar l’accés a 
aquests recursos. Caldria millorar-lo i dissenyar un tipus de cerca més senzill per als usuaris 
que l’actual. A continuació explicaré els tipus de cerca i com superar-ne els obstacles.

Les dues possibilitats més habituals de consulta són per municipis o per persones. Per munici-
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pis és més senzill que per persones, perquè en el segon cas és necessari conèixer prèviament el 
nom i cognoms de la persona objecte de la cerca i pot no estar incorporada als cercadors tot i 
figurar en els documents, motiu pel qual no la trobaràs. Esmentaré un exemple molt aclaridor:

Primer farem la consulta d’un municipi que, com la jornada és a Castelló, serà Castelló de la 
Plana:

1.  Entrem en el portal http://pares.mcu.es/. 

2.  Posem el cursor en cerca senzilla i fem clic. 

3.  La web ens demana que escrivim un terme que cercar: Escrivim Castellón de la Plana en 
Cercar i des de 1936 fins a 1969 en l’apartat de dates de cerca; marquem registres digita-
litzat a continuació i fem clic amb el cursor en cercar. 

4.  Ens surt un llistat de l’Arxiu Històric Nacional amb diverses referències. Cap d’elles diu 
Causa General. Estem encara navegant a cegues. Posem el cursor sobre la referència amb 
el nom Fiscalia del Tribunal Suprem i entrem fent clic. 

5. Ens surt un llistat amb pobles de la província de Castelló per partits judicials i la referèn-
cia Causa General. Per a la ciutat de Castelló de la Plana veiem dos expedients. Posem el 
cursor sobre el primer i entrem amb un clic. 

6.  Ens surt la fitxa descriptiva sobre el continguts dels documents i les imatges digitalitzades 
que podem veure anant amb el cursor sobre veure imatges, on fem clic. 

7. J a hi som després de fer una cerca costosa. Hi ha 942 imatges digitals per a treballar. Po-
sem, per exemple, el cursor en la imatge número 7. En el paper hi ha diversos noms de 
víctimes. N’anotem un, el de Julio Adell Abad de 38 anys mort en el Grau el 29 d’agost de 
1936, per exemple.

Tot seguit utilitzarem el seu nom per a una consulta per persones en el mateix cercador. Ara 
farem la consulta per persones, utilitzarem el nom de Julio Adell Abad perquè sabem que 
està en la documentació: 

1.  Entrem en el portal http://pares.mcu.es/. 

2.  Posem el cursor en cerca senzilla i fem clic. 

3.  La web ens demana que escrivim un terme que cercar: Escrivim Julio Adell Abad, és l’exem-
ple que usarem en cercar, i des de 1936 fins a 1969 en els espais destinats a les dates; 
marquem registres digitalitzats i posem el cursor en cercar per a fer clic. 

4.  Ens surt el missatge següent: «NO SE HAN ENCONTRADO RESULTADOS», perquè en el 
cercador no hi ha escrits tots els noms que figueren en els documents de la Causa Gene-
ral. Tenim un problema si volem trobar informació sobre esta persona sense consultar els 
papers directament.

No obstant, tot i els problemes del motor de cerca, la consulta de la documentació de la Causa 
General per municipis ha estat bàsica per a desenvolupar el projecte «La memòria recupe-
rada» de la Universitat d’Alacant, que ha donat com a resultat un portal5 amb la finalitat de 
ser un espai de difusió i d’accés a la informació sobre les persones que van patir persecució o 

5  «La memoria recuperada: represaliados del franquismo en la provincia de Alicante» en línia <http://memoriarecuperada.ua.es/> 
[consulta 5/09/2015].
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violència per raons polítiques, ideològiques o religioses durant la Guerra Civil i el Franquisme 
en la província d’Alacant. És una plataforma semblant a la d’altres plataformes com el portal 
andalús «Todos los nombres»,6 el català «Tots el noms» del Penedès7 o el gallec «Nomes e 
Voces»8.

El portal «La memòria recuperada» de la Universitat d’Alacant no està complet i ara estem en 
una fase crítica, perquè els redactors s’han plegat al vocabulari utilitzat en la Causa General. 
Açò és un problema greu molt freqüent entre tots els investigadors que treballen amb els 
documents de la Causa General que cal afrontar. 

6. La necessitat de treballar críticament els papers de la Causa General per a superar el 
maniqueisme
La font, la Causa General, és en si mateixa un problema, perquè els papers generats i el seu ús 
han aconseguit i perllongat l’objectiu memorialístic perseguit pels creadors, el qual explicaré 
a continuació.

Els militars revoltats van implantar un estat de guerra en el territori que controlaven des del 
28 de juliol de 1936, amb un ban dictat en nom de la Junta de Defensa Nacional creada el 24 
de juliol de 1936 a Burgos (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional del dia 29 de juliol 
de 1936). Amb el decret, tots els delictes civils i militars van quedar sota jurisdicció militar. 
Les lleis que van regular la continuïtat de la repressió després de l’ocupació definitiva del País 
Valencià el primer d’abril de 1939, van ser la Llei de Responsabilitats Polítiques del 9 de febrer 
de 1939, la del 9 de gener de 1940 sobre detencions i excarceracions, la Llei de Repressió de 
la Maçoneria i el Comunisme de l’1 de març de 1940, la llei de Seguretat de l’Estat del 29 de 
març de 1941, la Llei del 2 de març de 1943, que va equiparar el delicte de rebel·lió militar 
amb un seguit d’activitats com la de participar en reunions per a conspirar, difondre rumors, 
tallar les vies de comunicació, etc., la Llei contra el bandidatge i el terrorisme del 18 d’abril 
de 1947 i la Llei del 21 de setembre de 1960, que va agrupar les dues anteriors. La Llei de 
Responsabilitats Polítiques va estar vigent fins el 10 de novembre de 1966.

Les lleis de 1940 van ampliar la responsabilitat penal contra els que havien militat en partits 
polítics comunistes o havien estat membres de societats maçòniques en qualsevol moment 
de la seua vida, i contra qualsevol persona que fóra denunciada. El Govern no va reconèixer 
fins a 1969 la prescripció de les responsabilitats penals dels fets anteriors a l’1 d’abril de 1939. 
Quan el Govern franquista va reconèixer amb el decret-llei corresponent de 31 de març de 
1969 la prescripció de les responsabilitats penals, la documentació de la Causa General va 
deixar de tenir utilitat per a les causes judicials; però la seua funció de document maniqueístic 
per a la Història va continuar i va adquirir la funció plena el 1980, quan es va integrar en els 
arxius públics de la documentació històrica contemporània.

Segurament, aquesta circumstància explica que la majoria de les monografies sobre la repres-
sió escrites pels historiadors en les dècades de 1980 i 1990 s’han ocupat més de la repressió 

6  «Todos los nombres» en línia <http://www.todoslosnombres.org/content/objetivos> [consulta 5/09/2015].

7  «Tots el noms» del Penedès en línia <http://www.totselsnoms.org/continguts/projecte> [consulta 5/09/2015].

8  «Nomes e Voces» en línia <http://www.nomesevoces.net/> [consulta 5/09/2015]. 
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republicana de la guerra que de la franquista de postguerra. Aquest fet, però, ja ha canviat 
com va demostrar la publicació d’alguns treballs en el dossier «La represión bajo el franquis-
mo», publicat en 2001 en Ayer nº 43 per l’Associació d’Història Contemporània i coordinat 
per la professora Conxita Mir.

Arribats a aquest punt, vull cridar l’atenció sobre el fet que el text del decret del 26 d’abril 
de 1940, que va facultar el fiscal del Tribunal Suprem perquè instruira la Causa General, va 
fixar que, quan el fiscal del Tribunal Suprem acabara el treball encomanat pel Ministeri de 
Justícia, havia de lliurar una memòria-resum al Govern del general Franco. El primer ús de la 
informació va ser un llibre publicat a finals de 1943: Causa General. La dominación roja en 
España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público. Va ser reeditat en 1946 
per Ediciones Españolas a Buenos Aires amb la mateixa finalitat propagandística que la prime-
ra edició espanyola de 1943; però, ara, de cara a l’exterior del país. Les edicions i reedicions 
dels resums de la Causa General van continuar durant les dècades següents. A la Biblioteca 
Nacional de Madrid vaig consultar exemplars fets i editats pel Ministeri de Justícia en anglès, 
francès i castellà. Hi ha una edició en anglès de 1946 titulada The Red Domination in Spain: 
The General Cause y una altra de 1953 titulada Notes for de Spanis History 1936-1939: The 
Red Domination in Spain / The General Cause. La versió en francès editada en 1953 es titulava 
Témoignages complémentaires pour l’histoire de l’Espagne: La guerre civile 1936-1939 [Causa 
General]. En 1961, el Ministeri de Justícia va publicar la quarta edició de les obres anteriors en 
francès i anglès. La quarta edició de la versió espanyola de 1961 es va titular La dominación 
roja en España: Causa general instruida por el Ministerio Fiscal. 
La Causa General també va servir de base per als martirologis de les diòcesis eclesiàstiques. 
Un dels més emblemàtics a l’Arxidiòcesi de València va ser el llibre de José Zahonero titulat 
Sacerdotes Màrtires (Archidiócesis Valentina, 1936-1939) de l’editorial Marfil d’Alcoi (1951). Es 
tractava de demostrar que la guerra havia estat una Croada contra el poder de les tenebres. 
«La Croada més croada de la història», deia l’autor del pròleg.

Les publicacions anteriors demostren que la Causa General va ser utilitzada com un instrument 
de propaganda per a justificar la guerra i la violència política i la repressió judicial escomesa 
pel règim franquista contra els vençuts amb la implantació d’un vocabulari específic, el qual 
criminalitza els vençuts i ha estat assumit en nombroses publicacions, no solament en les del 
règim. La majoria dels historiadors que han estudiat la violència política i la repressió judicial 
de la zona republicana durant la guerra han fet servir la documentació de la Causa General 
i el vocabulari.

La riquesa de la informació sobre la zona republicana i l’actuació dels Tribunals Populars durant 
la guerra de què informa la documentació de la Causa General, sovint, fa que els historiadors 
ens oblidem de la funció vertadera de la Causa General: la repressió dels republicans durant 
la postguerra i documentar per a la història uns fets criminalitzats retroactivament pel fran-
quisme amb la finalitat de justificar l’alçament militar i la continuïtat del règim.

La Causa General criminalitza totes les opinions personals i col·lectives contràries al règim i 
les partidàries de la llibertat religiosa, cultural, política, etc. Més encara, fa servir un discurs 
i un llenguatge que instrumenta ideològicament la població i que van haver d’assumir els 
participants en les declaracions i en els interrogatoris. Van fer d’ús comú expressions com 
roig per a qualsevol partit polític republicà o d’esquerra i per a les persones que hi militaven o 
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simpatitzaven; dominació roja per a referir-se a la República com a règim imposat i no desitjat. 
Es va criminalitzar el color roig amb l’expressió terror roig. Es van oposar les paraules ordre, 
Pàtria i jerarquia amb paraules com anarquia, violació i mort per a contrastar la benignitat 
del règim franquista amb la maldat del republicà. En una paraula, la Causa General va contri-
buir a construir una visió positiva del règim franquista i negativa del republicà. Tota persona 
partidària de la II República era un criminal i la dominació roja de la zona republicana durant 
la guerra va ser una època de criminals i d’imperi de la delinqüència. Evidentment, aquestes 
no són les úniques paraules ni les úniques dicotomies que va fer servir el règim; però sí les 
més significatives dels vessants propagandístics i propi d’un maniqueisme que identifica els 
vençuts amb el mal i els guanyadors amb el bé; que converteix els vençuts en delinqüents i 
els guanyadors en honrats; els vençuts en antipatriotes i els guanyadors en patriotes... 

7. Conclusió
No hi ha dubtes que la consulta de la documentació de la Causa General corresponent a les 
províncies d’Alacant, Castelló i València és imprescindible i de gran utilitat pel que fa als objec-
tius de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques establerts en la «I Jornada de memòria històrica i democràtica en la Comunitat 
Valenciana: Situació de las fonts documentals i censos de víctimes» organitzades a través de 
la Direcció General de Reformes Democràtiques i celebrada a Castelló el 4 de novembre de 
2016. Es tracta de conèixer l’estat actual de les distintes fonts documentals de la memòria 
històrica i democràtica valenciana, concretar la problemàtica detectada per a l’elaboració dels 
distints censos de víctimes previstos en la Llei de Memòria Democràtica i per a la convivència 
de la Comunitat Valenciana de 2017.

No obstant, per a poder utilitzar la documentació de la Causa General de forma òptima y 
superar els problemes descrits més amunt caldrà, tant pel que fa a l’ús crític de la informació 
com per a la consulta, treballar-la críticament amb la finalitat de superar el maniqueisme de 
la font i crear una nova base de dades amb totes les imatges digitalitzades corresponents a 
les províncies d’Alacant, Castelló i València amb unes fitxes descriptives més completes que 
les existents i uns criteris de cerca més operatius que els del Portal d’Arxius Espanyols (PARES). 
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