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PREÀMBUL 
 

Hi ha una força motriu més poderosa que el valor, l'electricitat o l'energia atòmica: la voluntat. 

(Albert Einstein) 

 

Els motius que em van empènyer a l’elaboració d’aquesta tesi no han estat altres que el 

creixement personal i professional. Considero que l’esforç que representa aquesta tasca 

no hauria estat possible sense l’educació heretada i el tarannà de constància en la feina 

que ha imperat en la meva vida, per això vull dedicar l’obra final que avui defenso a la 

memòria dels meus pares, Timoteu Frías Pérez i Francisca Castillo Baldoví. Sols la 

força de la voluntat i el gust per aprendre, han estat els motors que han propiciat que 

aquesta il·lusió hagi estat possible. 

 

Vull destacar la inestimable paciència i suport del meu home, el Carles Vallès 

Fernández, que amb un estoïcisme envejable ha patit resignadament els malencerts i 

desenganys, però també ha gaudit i compartit els èxits.  

 

Agrair al doctor Àngel Borrego Huerta que amb la seva exhaustivitat en la lectura ha 

possibilitat la correcció i reorganització definitiva; així com al professor Amadeu Pons i 

Serra, per la meticulositat en la revisió de la bibliografia que acompanya a aquesta tesi.  

 

No puc deixar d’esmentar a la documentalista especialitzada en tecnologies de la 

informació, Magda Lorente Martínez, que ha prestat amablement el seu temps i 

dedicació a la lectura del primer esborrany, amb aportacions que han incorporat 

novetats enriquidores. Tanmateix donar les gràcies a Noelia Lorente Romano, filòloga 

en germàniques, que amb el seu multilingüisme ha contribuït a la correcció dels textos 

al francès i l’anglès. I, en general, agrair el suport d’amics que han escoltat les meves 

preocupacions i han aportat les seves idees per desempobrir i millorar el producte final.  

 

La darrera menció i la més especial vull dedicar-la a Carina Rey Martín, directora de la 

meva tesi, que amb un suport intermitent per causes alienes a la seva voluntat, m’ha 

recolzat en tot allò que he precisat.  

 

Barcelona, juny 2007 
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