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Des de que el vaig conèixer, el Carlos Jiménez Villarejo és i ha 

estat sempre l’expressió de tres coses: protagonista de l’ètica 

de la responsabilitat, dipositari de la cultura republicana i 

defensor de la qualitat democràtica de l’Estat. 

L’ètica de la responsabilitat. 

El vaig conèixer com a professor de Dret fora de la Facultat de 

Dret. Era cap el 1972, quan el governador civil de Barcelona 

havia tancat per enèsima vegada la Facultat de Dret de la 

Universitat de Barcelona. Tanmateix, en Carlos, conjuntament 

amb Jordi Solé Tura, José Maria Mena i altres professors, ens 

feia classes semi-clandestines a ESADE, l’escola dels Jesuïtes 

situada a dalt de l’avinguda de la Victòria, avui avinguda de 

Pedralbes, a prop de la creu del mateix nom. 

Per aquella època fou quan arran d’iniciar una investigació sobre 

la policia política franquista per la pràctica de tortures fou 

traslladat a Osca.  

En un àmbit corporatiu tan subordinat als valors i principis de la 

dictadura con era el Poder Judicial fou cofundador de Justícia 

Democràtica, esdevenint un referent per a professionals i 

estudiants de Dret, per a la restauració de les llibertats, 

l’amnistia del veritables polítics que eren els que llavors estaven 

a la presó i per l’autonomia política de Catalunya. 

La cultura republicana. 

Ja amb la restauració de la democràcia, l’exercici professional 

d’en Carlos com a fiscal va demostrar en la seva pràctica 
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quotidiana la funció constitucional atribuïda al Ministeri Fiscal: 

ser promotor de la justícia en defensa de la legalitat, de la 

legalitat democràtica i defensor dels drets fonamentals i de 

l’interès públic.  

Una bona prova fou la seva intervenció, entre d’altres, en el cas 

Banca Catalana i l’inesborrable tasca desenvolupada en defensa 

de la cosa pública com a Fiscal Anticorrupció en un país on la 

cultura per la valoració i l’estima per la cosa pública i l’interès 

comú no ha arrelat encara ara en la cultura política de la 

ciutadania. 

La qualitat democràtica de l’Estat. 

La seva lluita per la memòria i reparació d’aquells que varen 

donar el millor de si mateixos per la recuperació de la 

democràcia, traduïda avui en la Llei de Memòria democràtica, 

constitueix un exemple de dignitat i civisme polític. D’un home 

com en Carlos que no és d’ètica variable o versàtil segons el 

temps i els vents que toquen. 

Un home per a qui la injustícia no és solament un concepte sinó 

que el dolor dels humans el concep com a propi.  

Un home que parla i escriu bé. Educadament i amb fermesa. 

Un home que mai ha estat acomodatici ni conformista.  

Aquest reconeixement és un honor cívic per en Carlos i per a 

l’Associació Catalana d’Ex-presos Polítics del Franquisme 

  


