
“L’advocat fa de frontissa per 
arribar sovint a acords difícils”

CARMEN PÉREZ-POZO
Advocada. Presenta el llibre ‘El más allá de mis bienes’ (Bosch Editor)

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

Vint-i-vuit històries breus, 
amb diàleg, ritme trepi-
dant, situacions diverti-
des i un toc d’humor ne-
gre, irònic i intel·ligent. 
Així està composat el re-
cull que aquesta advoca-
da cordovesa establerta 
a Barcelona ens presenta 
sota el segell Bosch Edi-
tor. Situacions insospita-
des, però perfectament 
versemblants, en les que 
qualsevol es pot trobar 
si no ha fet testament 
abans de morir. Mort, tes-
tament... conceptes que 
ens fan tanta angúnia, 
tractats amb un ameníssim rigor.

El format del llibre és molt original però els te-
mes que tracta no són fàcils.
El nostre despatx, que té més de trenta anys, es 
dedica majoritàriament al patrimoni. En el 2013, 
en plena crisi, ens vam adonar que els clients 
que anàvem assessorant la van passar millor 
que els que no tenien suport. Per pura respon-
sabilitat corporativa, vam organitzar un cicle de 
conferències. Vaig fer una xerrada titulada com 
el llibre: Más allá de mis bienes. D’allí va sorgir 
el llibre, on intento popularitzar el dret i que el 
ciutadà vegi que, planificant, s’eviten molts pro-
blemes.
Diu que contractats de forma preventiva “els 
advocats som més simpàtics i econòmics”. 
La societat té una visió molt negativa de la nostra 
feina, quan, en realitat, som un mal necessari: 
finalment, fem de frontissa per arribar a acords. 
Les persones som viscerals. Estem introduint, en 
les herències, la figura dels psicòleg perquè, més 
que discutir diners es passa comptes dels greu-
ges comparatius, dels traumes de la infantesa, 
de les frustracions de la vida, dels complexos. Els 
pares són el nexe d’unió i quan moren totes les 

misèries suren.
Haurà vist de tot.
Sí, per desgràcia. Orga-
nitzacions professionals 
per aprofitar-se de les si-
tuacions de dol, abusos 
immorals. Els advocats, 
sempre ho dic, vivim di-
verses vides: la nostra i la 
dels clients. Cal prendre 
distància, però costa molt, 
perquè tots, sempre, justi-
fiquem els nostres errors. 
Els éssers humans podem 
arribar a ser molt misera-
bles.
Els 28 relats són ficció?
Hi ha de tot: alguns viscuts 

al despatx i altres que m’he inventat, per explicar 
alguna figura jurídica.
El llibre té una col·laboració especial de Maria 
Jesús Ariño.
És una advocada brillant, a la qual aprecio molt. 
Els seus relats són molt divertits... és un clar 
exemple de talent sènior i la seva contribució ha 
enriquit molt el llibre.
I després d’aquest llibre?
(riu) Escriure és addictiu. Ho trobo dificilíssim, 
em fa molt respecte. Però després els retorns 
són molt positius, està agradant, el lector s’en-
treté mentre s’informa de coses tan serioses 
com les herències. Aquest era l’objectiu. Tots els 
assumptes que portem donen per escriure lli-
bres. Crec que repetiré!
La família està en crisi?
El valor que se li dóna a la família, sí. La família 
no pot ser una estructura que et pressioni, que 
et coarti, que et limiti... la família té una funció 
social de protecció, de baix a dalt i de dalt a baix. 
La família és una situació conjuntural que s’ha 
de solucionar conjunturalment. En això ens hau-
ríem de treure prejudicis que la religió ens ha im-
buït. Cal parlar les coses cara a cara i no esperar 
a treure les rancúnies un cop els pares moren...
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Reunions  
als clubs
Cada any, al setembre, tots els 
clubs omplen les seves sales de 
reunions d’inici de temporada, 
presentant els seus entrena-
dors, coordinadors i explicant 
els objectius i reglaments in-
terns de cada equip. Fins aquí 
perfecte, però ja fa anys que 
em pregunto si els familiars que 
durant tot l’any estem acom-
panyant els nostres esportistes 
als entrenaments, als  partits i 
estem a disposició del club pel 
que convingui, no ens merei-
xem una reunió de final de tem-
porada.  En aquesta, ens hauri-
en de donar una valoració, que 
pot anar, des del rendiment de 
l’equip fins a la implicació dels 
nostres fills en el projecte i ob-
jectius de l’entitat. En aquesta 

reunió crec que també s’hauria 
d’aprofitar per escoltar suggeri-
ments dels familiars, sempre 
que sigui amb un caire cons-
tructiu, i per acabar s’hauria 
aprofitar per encoratjar als ju-
gadors i familiars a continuar 
formant part del club, explicant 
el projecte de la següent tem-
porada, així com facilitant els 
horaris, instal·lacions i entre-
nadors que dirigiran als seus in-
fants. Considero que donar un 
paper la darrera setmana d’en-
trenament, perquè els famili-
ars signem la continuïtat dels 
nostres fills o filles, és una for-
ma molt freda d’acomiadar la 
temporada per part d’un club. 
Cal destacar i felicitar a alguns 
clubs, encara que molt pocs, 
que fan aquestes reunions.

En l’esport de base 
calen més reunions 
i menys papers
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Periodistes lleidatans van anar 
ahir al matí al Cementiri de Lleida 
per acompanyar autoritats mu-
nicipals en una visita a les obres 
d’ampliació dels nínxols. En un 
moment donat es va fer una roda 
de premsa a la zona enjardinada 
i sota l’ombra per evitar la forta 
calor que ja començava a fer. La 
idea, que en principi podia ser 
bona, va provocar efectes secun-
daris: els mosquits van fer de les 
seves amb els redactors mentre 
prenien les seves notes.
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Va presentar a Lleida el llibre Una 
familia imperfecta, la història d’una 
dona que torna a casa per tenir cu-
ra de la seva mare, que té un caràc-
ter despòtic. 

Ha anunciat que deixa el seu partit, 
el PDeCAT, i també que abandona 
el grup parlamentari de JxSí, però 
no renuncia a l’acta al Parlament i 
seguirà com a diputat no adscrit.

Compara la situació del seu pare 
amb la situació que pateix el da-
lai-lama a la Xina. En una entrevista 
a RAC1, va denunciar una persecu-
ció a la seva família.

Estem introduint en les herències la figura del 
psicòleg: en morir els pares les misèries suren


