ELS PAPERS
LES MEMÒRIES DEL “PATRONATO DE REDENCION DE PENAS POR EL
TRABAJO”

Aquest és un document que recull la informació que elaborava aquesta
institució penitenciària que tenia per objectiu administrar, ja fos concedint o
denegant,el règim de llibertat als presos i a les preses durant el franquisme.
Llegeix l’apartat 1, El discurs de la redempció de penes per treball (clika aquí)
fes les activitats següents:
1. Busca informació sobre el periodista Manuel Aznar que el 1939 escriu un article força
clarificador sobre la ideologia del règim.
2. Defineix la ideologia que reflecteix.
3. Com defineix l’univers de les presons?

TIPUS
DE
DELINQÜENTS

DEFINICIÓ

DESTÍ

4. Què entén el Règim com a “Redención por el trabajo intelectual”i quin tipus d’activitats fa
realitzar als presos i preses?

Llegeix l’apartat 2, El Patronat de Redempció de Penes per Treball (clika aquí)
i contesta el següent:
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5. Què era aquest Patronat i quines funcions exercia sobre els presos i les preses?
6. Fixa’t que existia la figura de Delegats Locals. Per quines persones estava formada?
7. Quin paper desenvolupaven en l’entorn familiar dels presoners i presoneres? Exercien
algun tipus de pressió i coacció sobre les seves famílies? Com es devien sentir els marits
i/o mullers que restaven fora de la presó? I els seus fills i filles?

Observa l’apartat 3, Memòries del Patronat (clika aquí) on hi ha la reproducció
gràfica d’algunes seccions d’aquestes documents que ara intentarem analitzar:
8. Observa la portada de la primera Memòria i busca informació dels símbols que hi
apareixen, l’àliga, les fletxes....i relaciona’ls amb l’any de publicación.
9. A la publicació de l’any 1944 apareixen unes dades que expliquen l’evolució de les
redempcions de penes per treball. Fes una gràfica i comenta dos aspectes importants:

GRÀFICA

COMENTARI:

a) Quina serà l’evolució dels presos i preses que redimeixen penes i surten de les presons?
b) Aquestes xifres ens parlen de dos aspectes: la repressió expressada en la quantitat de
presos i preses que hi ha condemnats a l’Espanya de la postguerra i la impossibilitat del
règim de mantenir una població reclusa tan àmplia. Reflexiona sobre aquestes idees i
explica en paraules teves aquest document.
10. En la Memòria del Patronat de 1945 es detalla el nombre de presos i preses que poden
sortir al carrer amb llibertat condicional. Quins seran el motius que induiran al règim a
atorgar aquestes mesures de gràcia?. Quin ús propagandístic et sembla que farà el règim
d’aquest fet?.
11. Observa la fotografia “las religiosas en las prisiones” i “ cultura de la mujer” comenta-les
seguint les pautes que et proposem:

Pautes per comentar una fotografia:
a. Descripció del paisatge de la fotografia, ja sigui interior o exterior.
b. Descriu les personatges que apareixen a la fotografia: aspecte, indumentària,
postures, relació entre elles...
c. Descriu els objectes, estris o maquinària que s’observen a la fotografia i
relaciona’ls amb l’època a què corresponen.
d. Explica quin moment o situació de la vida quotidiana retrata.
e. Indica els valors que es reflecteixen amb l’anàlisi corresponent i aquells que es
volen transmetre amb la fotografia.
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f. Justifica a quin moment o època correspon la fotografia.
g. Redacta un paràgraf sobre la informació i les conclusions a què has arribat a
través de l’anàlisi de la imatge escollida.
12. Els fills dels reclusos i de les recluses eren víctimes silencioses d’aquesta repressió.
Observa el dibuix que apareix a la Memòria del Patronat de l’any 1943 i pensa en alguna
raó que t’ajudi a explicar l’augment de nens ingressats a la beneficència (sentències en
ferm, execucions, augment de la mortalitat a les presons per males condicions, major
repressió al carrer)
13. El nombre de nens en establiments de beneficència, ens parla també del nombre de
mares empresonades. Observa les xifres que apareixen en aquest document que fan
referència a la presó de les Corts i:
a) Fes una gràfica amb aquestes dades i comenta els motius pels quals estan
empresonades:
GRÀFICA DONES EMPRESONADES

COMENTARI

b) Analitza també les xifres que ens parlen de les dones que redimeixen penes per
treball. Quines són les feines que es beneficien d’aquestes mesures de gràcia?
c) Quin seria el destí dels objectes que s’elaboraven a les presons?
d) Quins eren el principals beneficiats d’aquests treballs? Explica el perquè?
14. Busca informació sobre el Règim Penitenciari actual i si també aplica sistemes de
redempció de penes.
15. Prepareu un debat, buscant argument a favor i en contra sobre l’oportunitat o no
d’aquestes mesures reglades en el règim de presons actual.
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