
 3

 

Agraïments 
 
 La veritat é que me resulte una mica estrany i difícil escriure estos agraïments. No 
sabia quan arrivarie est punt. I podria comensar com me va dir una amiga meua, que se fae 
molt ara això de ficar una frase coneguda, pero no m'acordo mai de cap. Pos ho faré com a 
tothom.  
 
 Los primers que lis hai de agraïr é a mons pares. Me pareix que han patit tant ells 
com a jo, i en època d'examens ere un txou. Cada vegae que trucae a casa nyavie més 
suspense que a Scream, pero a pesar dels mal ratos sempre me van animar. I obviament 
també agraisco a les meues jaies que sempre han estat al costat meu i apoiantme encara que 
me prengués la carrera en filosofia, a ma tia, mon cosí Marc i al meu fillol Joel, que segur 
que seràn uns grans ingeniers. I a la meua gossa, la única que no s'enfada mai en jo i no me 
renyís. 
 
 Después agraïr al profesor Andrés López Pita per facilitarme el fer una tesina d'allò 
que més sabia i me txocae, i a Sergio Morán, per haver-me ajudat a acabar el que ya pareixie 
La Historia Interminable. Es estrany veure com lo que va ser lo meu primer tutor al món 
laboral ho torna a ser al cap dels anys. 
 
 I ara ve la pitjor part. Perque si me diso a algú potser s'enfade en jo. Suposo que 
començaré pels tres en qui he estat més unit ultimament, Edgar (lo pendó, que algun dia 
serem veins a Brisbane), Miren (la meua balladora, sempre mos quedarà Sitges) i Nuria 
(En brazos de la mujer madura), sense oblidarme de l'Aitor i la Tomey (que hagués set de la 
carrera sense valtros...). I obviament la Maria (Karen Sillas forever), Elena  (tose otra vez, 
guille) per les hores al pis que m'han aguantat i les meues anaes d'olla. També al Miguel i a 
la quinta del penya (JR, Pinyi, Carles, Miquel i Xurbi). Al Ernest i Piscus (sobre tot los 
vostres apunts), Jaime, Fadi, Patxi (me deveu uns bocadillos), Alberto, Ramon i Josep. A 
l'Anna, la Loren i l'Olga (les meues fragatines preferides), a aquells que hau viscut en jo i 
m'hau aguantat (Dani, Nico, Eli, Noe...), companys de feina (Sònia, Julian, Des, Manel, 
Marta...) i a les farmacèutiques (Ester, Nuria, Laura i Elena), arquitectes, penyates i altres 
especímens que ja no me dirigissen la paraula.  
 
 Finalment, no me vull disar l'Oriol. Vaig apendre molt en ell i d'ell, i encara que 
potser no ho llegirá mai això, part de la tesina es gràcies an ell.    
 
   
 
  
  
 
 
 


