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A tu Marta, per tot.

Al Quim, l’Albert i el Pep. Doneu encara més sentit a la meva 

vida i feu que no m’aturi.

Als pares. M’heu fet arribar fins aquí.





Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, 

has de pregar que el camí sigui llarg, 

ple d’aventures, ple de coneixences. 

Has de pregar que el camí sigui llarg, 

que siguin moltes les matinades 

que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, 

i vagis a ciutats per aprendre dels que saben. 

Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca. 

...

És preferible que duri molts anys, 

que siguis vell quan fondegis l’illa, 

ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, 

sense esperar que et doni més riqueses

Lluís Llach, Ítaca
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