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Entrevista a: Gianrico Carofiglio

butlletí del Grup d’Advocats Joves

Encara no ets del GAJ???
Apunta-t’hi enviant-nos un e-mail a advocatsjoves@icab.cat  i rebràs informació
dels nostres actes, cursos, festes i altres, a més de gaudir d'avantatges.

El personatge principal del seu llibre és
un advocat que acaba de fer quaranta anys
i que, davant d'un encàrrec complex, recorda
diferents casos que havia tractat quan encara
era “jove” i que havia resolt amb èxit. La
inexperiència ens fa més agosarats?

No sé si més agosarats. Potser més
entusiastes i per tant capaços d'un major coratge,
 que potser també es podria anomenar gosadia,
però que en aquest sentit per mi la paraula té
una accepció positiva.

El protagonista del seu llibre fa diverses
referències a la condició de la “por”, o del
“llançar-se al buit” que els joves advocats
perceben a l'inici de la seva carrera
professional. Des del seu punt de vista de
magistrat, un jove advocat ha de tenir els ulls
“tancats” o “oberts”?

Amb els ulls oberts, per captar matisos,
detalls, humor. I alguna vegada amb els ulls
tancats, per no perdre la capacitat d'imaginar
les coses com haurien de ser.

El seu protagonista, l'avvocato Guerrieri,
fa referència al fet que, als inicis de la seva
carrera era habitual vestir-se de gris amb la
finalitat de d’aparentar una major experiència
davant els clients. Com a magistrat, creu que
el vestuari d'un advocat influeix en un judici?

Crec que el procés és un ritus i que com a
tal està regulat per una litúrgia, que inclou també
una vestimenta: la toga, per exemple.

En diversos moments de la seva novel·la
es fa una distinció important entre allò que
pensa l'avvocato Guerrieri i allò que realment
afirma davant els jutges i els clients. Què li
ha inspirat aquesta visió de les coses tan
encertada?

És un mecanisme difús: contínuament
estem obligats - no només els advocats - a dir
coses que difereixen d'allò que pensem i que
voldríem dir.

Gianrico Carofiglio és jutge

anti-màfia a la ciutat de Bari i escriptor.

Com a magistrat s’ha enfrontat a casos de

violència de gènere, xarxes de prostitució,

corrupció i als grans processos contra la

màfia, la qual cosa l’ha obligat a viure amb

escorta durant 5 anys. Com a escriptor ha

venut més de 2 milions d’exemplars a tot
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literaris.  Acaba de publicar el llibre “Con
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Particularment en situacions tenses i delicades
com un judici. Ara m’adono que per mi, en els
llibres de Guerrieri, aquest mecanisme s'ha
convertit gairebé en una qüestió d'estil.

Ha existit de veritat el ciutadà que va
arremetre contra el Palau de Justícia de Bari
colpejant-lo a cops de destral perquè no
estava d'acord amb una sentencia relativa a
un testament que l'afectava?

Ha existit de veritat i - us dono una notícia -
va ser reduït entre un coronel dels carabinieri i jo.

Tindria algun consell a donar-nos per què
un advocat jove interrogui millor i que Guido
Guerrieri, o el seu creador, seguirien?

Sobre la tècnica del contra-interrogatori us
remeto a “L'Arte del dubbio”: un manual de tècnica
de contra-interrogatoris construït sobre case-
studies, sobre actes de judicis reals, que vaig
publicar ara fa deu anys com a text d'estudi i que
ara ha estat publicat de nou, completament revisat
i posat al dia, per l'editorial Sellerio. Qui el llegeixi
descobrirà que alguns dels contra-interrogatoris
de Guerrieri parteixen de judicis reals.

El poema “Itaca” de Costantinos Kavafis
que cita en el seu llibre indica potser el camí
a seguir per part d'un jove advocat que
comença a exercir la seva professió?

No ho crec. Diria que, a l'advocacia com a
tot arreu, només el viatge, només el recorregut,
ens mostren el veritable significat dels objectius,
de les metes que ens fixem.

Té nous projectes literaris?

Òbviament sí! Estic treballant en un llibre
sobre Bari, una novel·la sobre la ciutat i la memòria.

Podem esperar noves aventures del jove
Guerrieri? En cas afirmatiu, quines diferències
trobaríem entre les motivacions del
personatge “jove” al personatge “sénior”?

Tinc al cap una nova aventura de l'avvocato
Guerrieri. Guerrieri en realitat ja va canviar entre
la primera novel·la, Testimone inconsapevole, i
les dues següents, Ad occhi chiusi i Ragionevoli
dubbi. Han canviat les condicions externes i
amb elles, ell també ha canviat. S'han de llegir
els llibres per a saber com, però.

Per què va escollir que fos un advocat el
protagonista de las seves novel·les? Creu
que es presta a major idealisme la professió
d'advocat respecte a la professió de
magistrat?

Crec que em va atraure la idea de mirar les
coses des d'un punt de vista diferent al meu, al d'un
magistrat. Era una manera de viure una altra vida.

El que vindrà:
NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA

El passat 1 de març de 2008 es va celebrar
a Tarragona la reunió de Joves Advocats de
Catalunya (JAC), on els GAJs de Catalunya
vam ser informats extraoficialment de
l’aprovació de la Normativa de l’Advocacia
Catalana, pel Ple del CICAC el dia 1 de febrer
de 2008.
El mes d’octubre de 2007, el GAJ de Barcelona
i el propi JAC vàrem presentar diverses
esmenes al text inicial. Algunes d’aquestes
esmenes presentades van ser admeses. No
obstant, no hem rebut informació per part del
CICAC de l’aprovació de la normativa que
encara haurà de ser elevada a la Conselleria
de Justícia per a la seva promulgació via Decret.
En qualsevol cas, volem mencionar dos
aspectes de la normativa aprovada pel CICAC
transcendentals per a la professió.
Per un costat, el paràgraf primer de  l’article
56 estableix que “els advocats tenen el dret
i el deure de seguir una formació contínua.”
Considerem aquest aspecte una fiscalització
extrema dels nostres coneixements i de la
nostra tasca. El control de qualitat i el reci-
clatge continu són responsabilitat de cada
professional, subjectes a la responsabilitat
exigible pels propis clients i al règim sancio-
nador intern.
El nou text també menciona la formació dels
advocats que formen part del servei
d’assistència jurídica gratuïta i el torn d’ofici.
El paràgraf primer in fine de l’article 7 diu:
“Els advocats que prestin el servei
d’Assistència Jurídica Gratuïta rebran una
formació continuada específica, sota la

homologació del Consell dels Col·legis
d’Advocats de Catalunya”. Entenem
innecessària la referència ambigüa a la
formació continuada d’aquests companys,
una vegada complerts els requisits per a la
seva inscripció al servei.
Considerem irrenunciable que la formació
cont inuada sigui  sempre gratuï ta ,
especialment pels companys adscrits al torn
d’ofici-ajg, donat el caràcter públic del servei
i l’escassa remuneració que reben en virtut
dels actuals barems. Això hauria de quedar
reflectit a la norma de manera expressa.
Mitjançant aquest comunicat informem, doncs,
de l’actual estat de tramitació de la futura
Normativa de l’Advocacia Catalana i els
aspectes més importants que el GAJ
defensarà en els tràmits d’audiència per la
seva posterior aprovació reglamentaria.

Comitè del Grup d’Advocats Joves

agenda maig/juny

9 de maig
Curs IRPF: Pautes per fer
la declaració 2007

3 de juny
Curs: Interrogatori de
parts, testimonis i pèrits

5 de juny
Sopar Col·loqui: Crisis del
Tribunal Constitucional?
Recusacions, bloqueig de
la Reforma i estatut
d´Autonomia.

5 de maig
Curs Zero:
El meu primer recurs en
via administrativa

6 de maig
11a edició del Curs
d’Oratòria

9 de maig
Festa de la Primavera
i Campanya de Recollida
de llibres per a nens
La campanya de recollida de llibres començarà
el 9 d'abril i finalitzarà el 9 de maig.

Tots els contes que es recullin seran lliurats a
una ONG o a una parròquia.

Els contes es poden portar a la seu del Col·legi
d'Advocats de Barcelona, de 9 a 14 hores i de
16 a 18 hores, de dilluns a dijous (entrada Palauet,
xamfrà Mallorca / Roger de Llúria).
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Què hem fet?

Letter Box

Conferència de la European Young Bar Association (EYBA)
Els dies 14 i 15 de març, sota la organització del Grup d’Advocats Joves de Madrid, es va celebrar a
Madrid la Conferència de primavera de la European Young Bar Association (EYBA).
Durant aquesta conferència es va remarcar el paper privilegiat que a nivell europeu representa l’Estat
espanyol en quant a la possible implantació de negocis i d’inversions estrangeres. Fruit de l’anterior,
s’analitzà com aquesta posició podia afectar en la tasca diària de la professió dels joves advocats
espanyols. En una de les diferents exposicions de la conferència varen intervenir els companys Casilda
Cortes Puya, Constanza Vergara i Ignacio Vela del Grup d’Advocats Joves de Madrid que van posar
de manifest les vicisituds de la nostra professió a Espanya. Així mateix, en aquesta ocasió, i amb
l’objectiu de crear noves oportunitats pels advocats a Europa, es van donar unes pautes als efectes
de desenvolupar, incrementar i mantenir l’organització dels diferents grups d’advocats joves per
fomentar de manera més efectiva la relació amb els joves advocats.

Curs Zero: El meu primer
Procediment Sumari
El passat dia 27 de febrer
a les 20 h la Vice-presidenta
de la Secció de Dret Penal,
Olga Arderiu Ripoll, va
pronunciar una magnífica
conferència sobre el Pro-
cediment Sumari, dins els
Cursos Zero que organitza
el Grup d’Advocats Joves.

Curs Zero: L’Audiència
Prèvia
El passat 11 de març va tenir lloc una nova edició
del cicle de conferències “Curs Zero”. Aquest
cop el tema a tractar fou “l’Audiència Prèvia” a
càrrec del company Daniel Labrador, Vocal del
GAJ. L’esmentada conferència va tenir un elevat
índex d’assistència, havent de canviar d’Aula per
manca d’espai. Aprofitem aquestes ratlles per a
recordar-vos la necessitat de inscripció prèvia
a tots els actes , per tal de poder reservar una
aula d’acord amb el nombre d’assistents.

Estimados compañeros, os escribo
para comunicaros un hecho que me ha dejado
sin palabras. El día 2 de abril de 2008 me cargaron
en la cuenta la suma de 154,24 euros a titulo de
“recibo colegio profesional”. No entendiendo el
por qué de dicho importe, llamé al Colegio donde
me explicaron que se trata de la cuota mensual
de colegiación sumada a la cuota anual de la
“Revista Jurídica de Catalunya”.
Lo que me deja sin palabras es que nunca he
solicitado esta revista y, en todo caso, se debería
comunicar con antelación que dicho importe será
cargado en la cuenta, pues se trata de una suma
que para un joven abogado no es irrelevante.
Considero que quien empieza la profesión de
abogado debe recibir facilidades especialmente
al principio de su carrera y deberían eliminarse
las barreras que impiden el libre desarrollo
profesional de los jóvenes, al no poder permitirse
gastos imprevistos como el que se me cargó en
mi cuenta. El Colegio debería con efecto inmediato
eliminar esta práctica y devolver el dinero a quien,
como yo, no quiere y no puede permitirse el lujo
de abonarse a dicha Revista.
Espero que haya más compañeros que piensen
como yo y que nos escuchen. Cordialmente,
Simone Guaglianone • Col.legiat 32.202

Hola niños, qué tal estáis… La voz sonaba muy lejos,
apenas podía entenderlos pues si  le cuesta entenderlos

cuando les ve mientras mezclan palabras sin erres, por teléfono ya acaba de sentirse un  hombre inútil,
de repente se queda colgada la línea y no sabe si se pondrá al teléfono el hijo mayor o es la madre que
ha colgado… Pasan segundos, y comprende, y también cuelga, apaga el ordenador, abre la puerta del
despacho, y la cierra tras de sí, quedando a la vista su hogar, una habitación trastera con claraboya
pintada de azul mar por el gracioso que antes arrendó, una cama y una tele, un chollo tener la casa y el
despacho separados por una puerta, en el centro, tú, se plantea incluso si la puerta no podía quitarse,
y dormir en el sofá cama que yace en la entrada, que, oh increíble, en verdad nadie sabe que tiene tal
función cuando entra en el piso modernista y se sienta sobre él, junto a la lámpara, con un cuadro regio
enfrente, sorprende luego la escasez de espacio tras la puerta del despacho al que se accede cuando
el cliente  se levanta del manido sofá, flanqueado por generosos y orejudos butacones que invitan a un
whisky o a un buen pleito, si ves una buena pelea, lo dijo el lutero negro, “lánzate a ella”, ponemos a RATM
de fondo, wake up!, en su sola compañía, y escribimos, y un año después del sello del decanato, triunfamos,
a ser posible, en la puerta de la Sala de Vistas, mirando a los ojos, y estrechando la mano, y con eso
debería bastar… Ahora bien, cuidado, no conservarás al cliente si se sienta sobre un calcetín usado,
vuelve al despacho y enciende el ordenador y pone la música indie que le ata todavía a la juventud
amortizada a beneficio de la familia que ya no será, porque no está, convirtiéndose en una sombra
chinesca por mor de una resolución judicial que le hace aparecer y desaparecer ante sus hijos con
naturalidad infantil, en una especie de arresto que le obliga a concentrarse cada fin de semana para que
la qualitas sofoque la falta de cantidad, corriendo, saltando en el parque, mas la realidad es otra, las
necesidades son otras, cambiaría estar sencillamente allí, sólo en ese momento, que marca una infancia,
que marca una adolescencia, por todas esas horas, fijadas por un juez, y predestinadas al parque, al final,
lo que importa, es esa palabra, ese cuento durante la noche encabronada - cuando el peque no quería
dormir, aterrador - sencillamente, se trataba de estar ahí, ojalá existiera una condena que se pudiera
ejecutar de forma inmediata para “estar ahí”, le condeno, Sr. Abogado y padre de familia numerosa, a
“estar ahí”, Vd. no lo sabrá, estará en un juicio, y FLOP!, será autotransportado a su antiguo hogar, al
lado de la cuna del peque, para pasearlo  y dormirlo,  - en la madrugada de las velas que no mueren hasta
el alba, que se decía a la mujer enamorada, aquélla otra vida en estado de caducidad,-  y a la mierda esos
libros de autoayuda que dejan al niño llorar… Por eso miró el escrito y le gustó porque sabía que no tenía
que haberse defendido él sólo, y que perdería, pero un día se lo leería a los niños, Señoría, condéneme
a estar cuando me necesiten, y quien haga llorar a un niño, no merece siquiera que se le  extienda el sofá
cama, y susurrar siempre a los peques, como una canción de LA BUENA VIDA: lo que dicte el corazón,
aunque sea pedir perdón, me merece una opinión muy distinguida, hum…

Si vols enviar-nos la teva opinió o
queixa sobre qualsevol qüestió
referent a la professió, o vols ma-
nifestar el teu desacord envers
algun comentari aparegut en
aquesta secció, ho pots fer en-
viant-nos un e-mail a la següent
adreça: advocatsjoves@icab.cat

Les opinions recollides són exclusivament dels seus
autors. El Bull Pen es reserva el dret d’extractar i editar
els textos enviats per a la seva publicació.

Esteban Gómez Rovira • col·legiat 23.850 Advocat. Guanyador del Concurs de Relat Abreujat.

Reunió de la Confedera-
ción Española de Abogados
Jóvenes a Bilbao
Els dies 31 de febrer i 1 i 2 de març es va
celebrar a Bilbao, la reunió trimestral de la
Confederación Española de Abogados Jóvenes
(CEAJ). El GAJ, que va tenir l’oportunitat
d’assistir-hi, va tenir una participació molt activa
a la reunió, ja que se’ns va brindar l’oportunitat
d’exposar qui som, els nostres objectius i com
treballem per dur-los a terme; el Daniel Labrador,
vocal del GAJ, va ser-ne el ponent. A més a més,
es van tractar altres temes d’actualitat que
preocupen als advocats joves, el Torn d’Ofici,
l’accés a la professió, els honoraris.

+ info:
www.icab.cat

Festa de la Primavera
9 de maig • 12 pm
BARKENO Carrer Casp, 17
(entrada gratuïta)

Neix el Projecte Joves Advocats Solidaris

El Grup d’Advocats Joves
als mitjans de comunicació
Debat Radiofònic “Juzgando a la Justicia”
El dissabte 29 de març el Sr. Antoni García,
Portaveu de la Asociación Profesional de la
Magistratura, la Sra. Núria Bassols, Directora
de l’Escola Judicial de Barcelona, i l’Elisabeth
Calafell, Vocal del Comitè Executiu del GAJ, van
participar  al debat “Juzgando a la Justicia” al
programa “La Alternativa” emès a tota Catalunya
per la cadena COPE Barcelona dirigit i conduït
per la periodista, Olga Ruiz.
Al debat es van posar de manifest les disfuncions
que està patint la oficina judicial, com això dificulta
la tasca per defensar i tutelar als ciutdadans, i
la disponibilitat dels col·lectius d’operadors
jurídics a dialogar amb el Govern a fi que
corregeixi aquestes mancances.

Entrevista a “La Cua del Dia”
El passat 31 de març, el vocal del Grup
d'Advocats Joves, Genís Boadella va ser
entrevistat al programa de la Xarxa de Televisions
Locals "La cua del dia". L'entrevista, emesa per
Televisió de l'Hospitalet en directe i per BTV i
altres televisions locals la mateixa nit en diferit,
va servir perquè, coincidint que l'endemà era el
dia d'elecció de José Bono com a President del
Congrés dels Diputats, un jurista expliquès el
procediment de l'elecció i la significació i funcions
que es deriven d'aquest càrrec.

Curs Zero: El meu primer
conveni de divorci
El passat dilluns dia 7 d'abril la companya i ex-
presidenta del GAJ, Jennifer Losada, va impartir
un "Curs Zero: el meu primer conveni de divorci".
El curs va repassar els diferents aspectes que
s'inclouen al conveni regulador, des de la guarda
i  custodia,  règim de v is i tes,  pensió
compensatòria, etc., analitzant-ne la vessant civil,
la vessant tributària i les repercussions
jurisprudencials dels temes més polèmics. També
va donar consells pràctics i va fer referència a
les possibles innovacions que incorpora
l'Avantprojecte de Codi de Familia. El curs va
comptar amb una participació molt activa de
tots els assistents.

Jennifer Losada i Héctor Sbert.
Curs Zero: el meu primer conveni de divorci.

En el seu afany d'impulsar la vessant social més solidaria dels agrupats, i dins el projecte Joves
Advocats Solidaris (JAS) que estem duent a terme des del GAJ, hem subscrit el primer conveni
de col·laboració amb una Organització no Governamental. L'escollida per encetar aquesta nova
via ha estat Sonrisas de Bombay. Desitgem que aquest
sigui el primer de molts passos encertats cap la promoció
i la consolidació de la solidaritat cap als més necessitats.
Podeu veure més informació a www.icab.cat , clickant
Grup d'Advocats Joves.

www.sonrisasdebombay.com

Jaume Barroso (ex-tresorer del GAJ), Jaume Sanllorente (fundador
de Sonrisas de Bombay) i Jaume Antich (Vicepresident del GAJ).


