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Estimat/da lector/ra

Si has arribat fins ací pot ser per tres raons:

a) Tens el costum de començar els llibres pel final.

b) Tens el costum d’acabar els llibres, tant si t’agraden com si no.

c) Perquè t’ha agradat el llibre i vols saber què més tenen a dir els 
autors.

En qualsevol dels casos, t’agraïm que ho hagis fet. El tercer supòsit és 
el que més ens satisfaria perquè ens ajudaria a pensar que la nostra feina 
no ha estat endebades. 

Tampoc ens sabria greu que triessis una altra raó, perquè el que ens va 
empènyer a escriure el llibre no va ser la voluntat de transcendir, ni de 
voler ser un manual d’autoajuda, ni tan sols un algú ho havia de dir, sinó 
el poder compartir situacions clau en el decurs de la vida de les persones 
i les empreses que ens porten a preguntes personals i intransferibles que 
ens obliguen, o no, a ser autèntics.

La pregunta més terrible, més incòmoda i que fa més mandra contestar 
és per què? Quan ens preguntem per què? hem de remuntar-nos 
necessàriament als nostres valors i a les nostres creences. Al fer-ho, pot 
ser que es posin de manifest les nostres contradiccions i inconsistències.

Tampoc t’ha d’importar, perquè els únics que ens podem donar permís 
per ser contradictoris i inconsistents som nosaltres mateixos. I si ho som, 
no cal demanar perdó ni posar excuses, perquè aleshores ens estem fent 
trampes.

Si aquest llibre amb les seves preguntes i paradoxes, encara que només 
hagi estat un sol cop, t’ha fet posar en qüestió el sentit de les teves 
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decisions, aleshores els autors ens en podem anar tranquil·lament al llimb 
dels autors desconeguts però satisfets.

Gràcies per llegir-nos, i………………a reveure!!!

Miquel Bonet i anglarill 
Joan Cohí i Costa 

Josep Maria orduña i ponti


