
HHOOMMEENNAAJJEE  AA  

DDEELLGGAADDOO  YY  

GGRRAANNAADDOO  
  

EEll  ccaassoo  ddee  FFrraanncciissccoo  GGrraannaaddoo  yy  

JJooaaqquuíínn  DDeellggaaddoo  ffuuee,,  aaddeemmááss  ddee  uunn  

ccrriimmeenn  lleeggaall,,  uunn  aatteennttaaddoo  ccoonnttrraa  llooss  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss..  SSuu  eejjeeccuucciióónn  aa  

ggaarrrroottee  vviill,,  ddee  ffoorrmmaa  ssuummaarrííssiimmaa,,  nnoo  eess  llaa  

mmaayyoorr  iiggnnoommiinniiaa  ccoommeettiiddaa  ccoonn  eellllooss..  

FFrraannccoo  llooss  hhiizzoo  eejjeeccuuttaarr,,  ppeerroo  llaa  mmaall  

llllaammaaddaa  ddeemmooccrraacciiaa  llooss  hhaa  vvuueellttoo  aa  

eejjeeccuuttaarr  aall  nnoo  aannuullaarr  llaa  sseenntteenncciiaa  qquuee  lleess  

ccoonnddeennóó,,  ppeessee  aa  hhaabbeerr  ddeeccllaarraaddoo  --aannttee  eell  

TTrriibbuunnaall  SSuupprreemmoo--  llooss  vveerrddaaddeerrooss  

aauuttoorreess  ddee  llooss  aatteennttaaddooss  ssuu  aauuttoorrííaa  

aattrriibbuuiiddaa  ppoorr  eell  TTrriibbuunnaall  mmiilliittaarr  ffrraannqquuiissttaa  

aa  nnuueessttrrooss  ddooss  ccoommppaaññeerrooss  aasseessiinnaaddooss..  

EEnn  eell  vveerraannoo  ddeell  6633,,  llaa  aaggiittaacciióónn  

oobbrreerroo--eessttuuddiiaannttiill  eerraa  ppaatteennttee  yy  eell  ggrruuppoo  

ddee  lluucchhaa  aannttiiffrraannqquuiissttaa  DDeeffeennssaa  IInntteerriioorr  

ppllaanniiffiiccaabbaa  uunn  aatteennttaaddoo  ccoonnttrraa  FFrraannccoo  eenn  

MMaaddrriidd..  GGrraannaaddoo  yy  DDeellggaaddoo,,  mmiieemmbbrrooss  ddee  

JJuuvveennttuuddeess  LLiibbeerrttaarriiaass,,  ffoorrmmaabbaann  ppaarrttee  

ddee  eessttee  ggrruuppoo  qquuee  nnoo  ppuuddoo  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  

ssuuss  iinntteenncciioonneess..  EEnnttrree  ttaannttoo,,  oottrrooss  ddooss  

ccoommppaaññeerrooss  ddee  JJuuvveennttuuddeess  LLiibbeerrttaarriiaass  

rreeaalliizzaarroonn  ddooss  aatteennttaaddooss  eenn  MMaaddrriidd  --

ccoonnttrraa  llaa  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  SSeegguurriiddaadd  

yy  llaa  sseeddee  ddee  llooss  SSiinnddiiccaattooss  ffaallaannggiissttaass--  

qquuee  pprroodduujjeerroonn  hheerriiddooss  lleevveess..  

GGrraannaaddoo  yy  DDeellggaaddoo  ffuueerroonn  ddeetteenniiddooss  

yy  ttoorrttuurraaddooss  ppaarraa  aauuttooiinnccuullppaarrssee  yy  eenn  eell  

ppllaazzoo  bbrreevvee  ddee  1133  ddííaass  jjuuzzggaaddooss  yy  

ccoonnddeennaaddooss  aa  ppeennaa  ddee  mmuueerrttee  aa  ggaarrrroottee  

vviill..  FFuueerroonn  eejjeeccuuttaaddooss  eell  1177  ddee  aaggoossttoo,,  44  

ddííaass  ddeessppuuééss  ddee  sseerr  ccoonnddeennaaddooss  ssiinn  

pprruueebbaass  yy  ppeessee  aa  ddeeccllaarraarrssee  iinnoocceenntteess  ddee  

llaass  aacccciioonneess  qquuee  ssee  lleess  iimmppuuttaabbaann..  

TTaammppooccoo  ssee  ttuuvvoo  eenn  ccuueennttaa  llaass  

ddeeccllaarraacciioonneess  ppúúbblliiccaass  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  

DDeeffeennssaa  IInntteerriioorr  ccoonnffiirrmmaannddoo  llaa  iinnoocceenncciiaa  

ddee  llooss  ddeetteenniiddooss  aall  eessttaarr  llooss  aauuttoorreess  ddee  

llaass  ddooss  aacccciioonneess  lliibbrreess..  LLaass  ffaammiilliiaass  nnoo  

ppuuddiieerroonn  rreecciibbiirr  eell  ccuueerrppoo  ddee  llooss  

aajjuussttiicciiaaddooss  yy  llooss  ddooss  yyaacceenn  eenn  uunnaa  ffoossaa  

ccoommúúnn  ddeell  cceemmeenntteerriioo  ddee  llaa  AAllmmuuddeennaa..    

EEnn  11999999  ssee  ccrreeóó  eell  ggrruuppoo  PPrroo--

RReevviissiióónn  ddeell  pprroocceessoo  GGrraannaaddoo--DDeellggaaddoo  

ppaarraa  ppeeddiirr  llaa  rreevviissiióónn  ddeell  jjuuiicciioo  yy  llaa  

aannuullaacciióónn  ddee  llaa  sseenntteenncciiaa..  TTrraass  uunnaa  dduurraa  

ppeelleeaa  jjuuddiicciiaall,,  qquuee  lllleeggóó  hhaassttaa  eell  TTrriibbuunnaall  

CCoonnssttiittuucciioonnaall,,  ffiinnaallmmeennttee  llaa  SSaallaa  VV  ddeell  

TTrriibbuunnaall  SSuupprreemmoo  rreecchhaazzóó  llaa  rreevviissiióónn  ddeell  

jjuuiicciioo  yy  llaa  aannuullaacciióónn  ddee  llaa  sseenntteenncciiaa,,  ppeessee  

aa  hhaabbeerr  rreecciibbiiddoo  eell  tteessttiimmoonniioo  ddee  llooss  

aauuttoorreess  ddee  llooss  aatteennttaaddooss  yy  ddeell  

ccoooorrddiinnaaddoorr  ddee  DDeeffeennssaa  IInntteerriioorr    


