
 MANIFEST 

“JUDICI A MARTÍN VILLA” 
 

La política d’impunitat de l’Estat espanyol en relació a la manca d’investigació i 
enjudiciament dels crims contra la humanitat comesos durant la dictadura franquista i 
l’anomenada Transició política és un problema actual que afecta la societat i els fonaments 
bàsics de qualsevol estat que pretengui observar uns estàndards mínimament democràtics. 

 
El fort moviment obrer, veïnal, cultural, nacionalista i feminista, entre d’altres, que 

reclamaven la ruptura democràtica amb el franquisme, lluitant per la depuració de 
responsabilitats pels crims comesos durant quaranta anys i contra la impunitat, es 
contraposa amb la imatge oficial que parla d’una Transició modèlica i pacífica, de 
negociacions, pactes i consensos. 

 
Per a obligar les forces de l’oposició a abandonar les seves exigències i acceptar la 

reforma oferida pel Govern de Suárez, el franquisme dominant va mantenir i emprar 
durant la Transició tot el seu aparell repressiu, vulnerador de drets humans i llibertats 
democràtiques. Per aquest motiu, avui la Llei d’Amnistia de 1977 hauria de ser objecte de 
debat i, en qualsevol cas, no hauria de ser instrument judicial per a la perpetuació de la 
impunitat de crims de lesa humanitat i crims de guerra. 

 
Rodolfo Martín Villa fou uns dels principals artífex d’aquest procés i la seva política 

repressiva. Procedia de l’aparell de l’estat franquista, en el qual va ser Cap Nacional del 
SEU, Secretari del sindicat vertical i governador civil de Barcelona. Després, el temps de la 
Transició, va ser primer ministre de Relacions Sindicals del govern d’Arias Navarro i després 
ministre de l’Interior en el govern de Suárez. 

 
Durant el seu govern va executar una política d’Estat repressiva i cruenta, en la qual 

es varen cometre crims tan greus com els de Vitòria-Gasteiz, la setmana proamnistia, els 
sanfermins del 78, o el cas Scala, o els que s’esdevingueren en diverses manifestacions 
fetes de llarg a llarg de l’Estat espanyol: a Madrid, Màlaga, Tenerife, Alacant, Barcelona... 
Com a resultat d’allò, Martín Villa ha estat imputat pels tribunals argentins per crims contra 
la humanitat. Però això ens resulta insuficient. Les seves responsabilitats han de ser 
depurades també pels tribunals de l’Estat espanyol, lloc on, sota el seu comandament, es 
varen cometre els crims abans esmentats. 

 
Es tracta d’una qüestió de veritat i justícia per fer front a la impunitat nascuda durant 

la guerra civil i franquisme però que s’ha mantingut durant la transició i fins a data d’avui. 
Sense justícia no es podran assentar les bases per a la reparació i les garanties de no 
repetició. 

 
La present iniciativa, conformada com una xarxa per tot l’Estat, pretén denunciar tot 

el que hem assenyalat abans i exigir responsabilitats civils, polítiques i penals per a Martín 
Villa pel seu paper durant aquells anys, impulsant per a  aconseguir l’objectiu tota mena 
d’iniciatives de sensibilització ciutadana, denúncia política, reclams institucionals i 
actuacions penals ajustades a tot allò que hem exposat en aquest Manifest. 
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