
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al meu pare, a la mare, al Sisco i a la padrina (la 
cuinera del conill amb suquet més bo del món). Els 
incondicionals des de sempre. I sobretot des de la distància. 

I també a tu Marc. 
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Lluç, mira que ets portador de bona gent!; ni tu Enric, encara no ens hem tret els ulls!; ni tu Lidia, ni tu Aracel·li, 
Lleida amb vosaltres se’m fa més propera; ni tu Blanca, ni tu Raúl (florecilla tropical); ni potser sense tu Ivan i 
Llorenç; ni sense tu Arantxa, i totes les excursions; ni sense los Danis Cu i Om, amb els teus dibuixos 
escandalosament divertits, ni tu Dani Ro sempre disposat a portar-me a casa, ni tu Carmela i els caps d’anys de 
bona companyia, ni tu Carmen, sin ti tampoco, ni tu Sara i Ricardo, ¿cuántas horas de biblioteca tenemos para 
contar?; ni sense vosaltres Susana i Mages i les anades i vingudes amb cotxe!. Ni sense tu Alberto y tus ganas de 
conocer; ni sense la Cinta i les converses a altes hores de la nit. Ni tu Katty i Mireia, ni tu Marcos. Ni tu Carles, 
Maria i Enric, amb vosaltres valia la pena quedar-se a dinar a la universitat; ni tu Àngela, a veure si ara no ens 
deixem, te’n recordes de l’ocellet del bosc? Ni tu Pere i Xavi (hem de veure’ns ja !). Ni tu Patricia. Ni tu Txús y 
Javier, y los buenos años pasados; sense tu Ferran i Rosa i els vostres dinars deliciosos. Sin ti Po y aquel largo 
verano, ni tú Ángeles, Herminia y Cecilia: era un gustazo que me esperarais cuando llegaba pasadas las diez... y 
las once! 

Ni sense tu Belén, mira que n’hem passat! ni tu Toni, i tota la teva sabiduria i paciència. 

Mira que n’he fet de coses amb vosaltres. Ens ho hem passat bé, eh? 

Barcelona amb vosaltres no m’ha semblat pas tant llunyana de casa meva. I aquests anys estudiant no m’han 
semblat pas tant llargs. 

I tu Marc , sense tu i les correcciones pacients, sobretot pacients; sense tu i les ajudes amb el fortran quan 
tenies feina infinita; sense tu i els disfrutaments petits i grans; sense tu i la música que m’has portat, sense tu i els 
matins, sense tu vaja, els dies no haguessin estat tant plens i emocionants. Amb tu fins i tot pujar a l’autobús té 
una altra dimensió.  


