
 
AGRAÏMENTS 

 
 
Durant aquesta travessia, per aquest mar de dubtes i dificultats, molta gent és la que m’ha acompanyat i 
moltes coneixences les que he après. I sempre al cor la idea d’Ítaca, he arribat després d’un llarg camí 
per deixar escrites aquestes paraules. 
 
Primer de tot agrair als meus tutors, el Jordi i el Xavi, el seu recolzament i ajut en la realització 
d’aquesta tesina, per aquells moments on ho veia tant lluny i on trobava en una conversa la força per 
seguir endavant.  
 
A la meva família, el Papa, la Mama, el Sergi i el Ferran, per la seva confiança i paciència, però 
sobretot per no deixar mai de creure en mi. A aquells que em van veure començar i no m’han pogut 
veure acabar... 
 
A la Maria, per donar-me els seus segons, per aguantar-me amb paciència, per ser capaç de recolzar-
me, per tenir la paraula justa, per estar amb mi, per callar, per parlar, per ser la meva amiga. A la Yoli, 
per estar sempre al meu costat amb les seves paraules, abraçades i somriures, per ser la germana que 
sempre he desitjat i omplir-me de vida i esperança amb la seva mirada. A l’Àngel per ser com una 
estrella, que sempre esta allà tot i no veure-la. A la Montse, l’Andrea, la Susanna, la Sandra, la Laia, 
l’Àlvar, el Sergi, el Jordi, el Rodri, el Moi, l’Albert, l’Otger, el Nestor, el David, l’Alex, el Xavi, els 
Jofres, el Rafa, l’Ester, el Juan, la Neus, el Buenri, el Javi, el Joan Carles, el Jordi, l’Ori, la Beren, la 
Txell, la Yenny, el Carles, el Gorka...i tanta gent d’E.G. que segurament m’oblido però que també hi 
són presents. Amb els que he compartit nits de refugis, albergs i tendes perduts entre muntanyes i 
estrelles. Matins i tardes jugant a cartes, on sempre algú o altre cantava una buti!. Dies de silenci i 
estudi en aquella biblioteca de fusta, que a molts de nosaltres ens va veure acabar. Nits de converses 
interminables per carrerons i bars de la Barcelona més portuària... I al llarg viatge que vam iniciar amb 
l’incertesa del moment i el finalitzem amb la nostàlgia del que hem viscut. 
 
Als companys de Tecnocean, per ajudar-me un munt i ensenyar-me dia darrera dia amb els seus 
coneixements, per estar sempre allà i per ser part del que hi ha escrit en aquesta tesina. Per tants i tants 
cafès a la petita però acollidora cova, per tantes converses inacabades, per tantes històries de llocs tant 
diferents, per la mar i les seves onades on no hi ha dues iguals.  
 
A la gent de La Torna i de la Vila de Gràcia que es resisteix a veure la reconversió de Gràcia com un 
barri de moda, el·lititzat i nucli de l’aparador de la Barcelona del disseny, de la despesa sense control i 
irresponsable, de les grans operacions especulatives, dels grans centres d’oci, dels esdeveniments 
esportius, exposicions i fòrums; d’una globalització imparable que posa fronteres a les persones i no als 
productes, i que ha fet reaparèixer les muralles a doquier, generant una societat on les diferències de 
classe i les contradiccions socials estan a l’ordre del dia. 
 
A l’Asier i al Peru, que la meva amistat amb ells ha continuat creixent més allà de la distància. You’ll 
never walk alone!.  
 
I finalment, al meu Avi i a tota la seva generació que va lluitar per les llibertats i contra el feixisme. A 
totes i tots aquells exiliats, deportats i morts en aquella llunyana batalla, on van lluitar per nosaltres per 
deixar un món millor. I mentre qui escriga la història siga només el poder alçarem en la memòria 
barricades de paper, pels silencis que fan mal i oblits que van matant, pels companys que ja no estan 
però sempre estaran. 
 


