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Bon dia a les autoritats acadèmiques, professors, estudiants i familiars,
En primer lloc, moltes gràcies a l’organització de l’acte per donar-me
l’oportunitat de compartir amb vosaltres un dia tan alegre com avui i de tornar
a la Pompeu, on vaig passar sis anys entre la Facultat d’Economia i la de Dret.
Mentre preparava aquesta breu intervenció vaig recordar una conversa que
un dia vam tenir amb uns companys de Dret d’aquí, a la Pompeu. Un d’ells va
preguntar a la resta si sabíem què tenien en comú personatges com Gandhi,
John Grisham, Nelson Mandela i Henri Matisse. Després de demanar-li unes
quantes pistes, vam saber que tots aquests personatges havien cursat estudis
de Dret i que algun d’ells fins i tot havia obert el seu propi bufet. En aquell
moment, la pregunta va donar lloc a un intens debat sobre les múltiples
carreres professionals a les quals pot optar un graduat en Dret, algunes força
allunyades de l’assessorament jurídic i d’altres, estretament vinculades.
Tot i que era força escèptica respecte a com els estudis de Dret van fer de
Matisse un gran artista, el cert és que després d’uns anys treballant en un
despatx d’advocats, he observat que –malgrat que pugui en ocasions semblar
contraintuïtiu–, el més important no són els coneixements teòrics adquirits
durant els estudis sinó les aptituds personals i l’actitud envers la feina.
D’aquí a uns anys és molt probable que no recordeu què és l’acció redhibitòria,
què feien Caius i Màximus a l’època romana quan les abelles s’escapaven de
la seva finca, o les implicacions de la prohibició de la reformatio in peius;
però sí que recordareu els nervis de la vostra primera intervenció al torneig
de debat; el dia que us vau acomiadar dels companys d’Erasmus; i les estones
passades entre la biblioteca, les aules i la cafeteria amb els vostres amics.
És més, el que estic convençuda que no oblidareu, perquè ja forma part de
com sou vosaltres, són les aptituds i les capacitats desenvolupades durant la
carrera. Personalment, crec que són aquestes eines més pràctiques les que us
qualifiquen per ser bons professionals el dia de demà i les que us identifiquen
també com a graduats de la Pompeu.
Capacitats com l’eficiència, l’agilitat en la resolució de problemes, la negociació,
saber treballar en equip i alhora ser capaç de fer equip, parlar anglès, dominar
les noves tecnologies, haver conegut món..., més la infinitat d’aptituds que tots
vosaltres teniu a dia d’avui seran essencials en el vostre futur professional, tant
si opteu per exercir d’advocats, fer oposicions a jutge, o continueu estudiant i
acabeu impartint docència i fent recerca a la universitat.
Fins i tot en un entorn com un despatx d’advocats, que és el que m’és més

familiar, podeu destacar des del primer dia, ja sigui perquè parleu una mica
de francès; perquè sou uns cracks de l’Excel o el PowerPoint; perquè se us ha
ocorregut una bona idea i no heu tingut la vergonya de compartir-la amb la
resta; o, simplement, perquè malgrat ser tard i jugar el Barça us oferiu a donar
un cop de mà a aquell company que ho necessita. I, ja ho veureu, no sigueu
escèptics, totes aquestes capacitats són extrapolables a la resta de professions
jurídiques.
No us vull enganyar, l’accés al món laboral no és fàcil, especialment en el
context econòmic actual, en què el nivell de competència és elevat i el grau
d’exigència per part de les empreses també s’ha accentuat. Per això teniu
l’especial responsabilitat de demostrar de què sou capaços i de lluitar per fervos un lloc. Aquells que opteu per fer el màster d’accés a l’advocacia, gaudiu
dels últims mesos com a estudiants i aprofiteu bé les pràctiques professionals
per descobrir si ja heu trobat el vostre lloc.
La meva recomanació és que inicieu aquesta nova etapa sense por d’equivocarvos en la vostra elecció (i –missatge per als pares- no passeu nits en blanc patint
pel futur dels vostres fills, ells són els primers interessats a demostrar-vos de
què són capaços i, si poden, independitzar-se d’una vegada!). Tanmateix, si
malgrat tot us adoneu que us heu equivocat, apreneu dels errors i redirigiu el
vostre futur laboral cap a aquell àmbit que més s’adapti als vostres interessos.
Ningú no pot negar que l’entrada al món laboral suposa enfrontar-se a reptes
nous, però alhora se us obren les portes a un entorn completament diferent
i engrescador. A la feina continuareu formant-vos, desenvolupareu noves
capacitats, fareu amics i aprendreu de tots els professionals que teniu al vostre
costat. I, com us deia, no us penseu que pel fet de ser joves i inexperts no podeu
aportar nous coneixements i idees! No tingueu vergonya de demostrar el que
sabeu perquè és gràcies a les noves generacions que l’entorn professional
s’adapta als nous temps i millora.
Ara bé, si hi ha una cosa important de debò, és que no oblideu l’equilibri entre
la feina i la vida personal. Segur que la feina us ocuparà gran part de la jornada
i que la conciliació amb la vida personal no serà fàcil; però esforceu-vos per
trobar el temps necessari per continuar fent tot allò que us agrada: quedar amb
els amics, sortir amb la parella, visitar la família, practicar esport, viatjar...
Perquè, sens dubte, la felicitat personal ens fa a tots millors professionals.
Enhorabona a tots per la graduació i molta sort en aquesta nova etapa!

