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Ú. Solia fer recompte de tot el què m’envoltava: el nombre de 
butaques d’un avió i les finestres, els segons que trigava la nau en 
enlairar-se... Ara mateix, no podria dir exactament quants quilo-
grams pesava la maleta que he embarcat fa tres hores, les vegades 
que m’he adormit durant el viatge ni quantes persones ja han pujat 
a l’autobús que espera per acostar-nos de la pista d’aterratge a la 
terminal de l’aeroport. He deixat de comptar. Sembla que m’he 
oblidat de fer-ho ens els últims mesos.

Dos. He passat una bona temporada lluny de casa, a la ciutat 
de Bielefeld, Alemanya. Per què Alemanya? Bé, de fet, estic con-
vençuda que per a una experiència Erasmus el país és irrellevant. 
De totes maneres, jo vaig escollir el país per l’estereotip de líder 
europeu, per l’admiració a la planificació i orientació als resultats; 
volia aprendre’n i aconseguir assemblar-me a ells, encara que fos 
només una mica. Definitivament he canviat, però quan miro Cata-
lunya és com si el temps s’hagués aturat. Les insípides novetats que 
m’han arribat es resumeixen en algun canvi en la decoració inte-
rior de casa la mare, alguna parella del poble que ja no és parella i 
la perpètua indignació amb la política de l’estat. Les muntanyes, 
ja descobertes des de fa temps, no s’han mogut i a la Plana 
de Vic m’espera la dolça boira. 

Tres. Sento que he crescut, que he après a viure i a conviure. 
M’he relacionat no només amb nadius, sinó amb persones de tot el 
món i el contacte amb tantes cultures diferents sacseja i transfor-
ma la ment. Una vegada immersa en l’apassionant rutina de xocs 
culturals, la controvèrsia sobre el pensament i comportament es va 
fer evident. Tots som conscients que hi ha distintes maneres per 

fer les coses, però aquí tenim el tret curiós: cadascú creu que la 
manera correcta o lògica d’actuar és la seva, la que li ha ensenyat 
l’entorn familiar o professional. Ho trobo d’allò més graciós. 
Conèixer noves cultures no significa només escoltar-ne una expli-
cació i després repetir-la, sinó comprendre-les, respectar-les sense 
necessitat de compartir-les. Podria dir que he conegut mil noves 
normes de conducta: algunes tolerables i d’altres més aviat into-
lerables. La veritat és que les tolerables, a primer cop d’ull, eren 
les més properes a la societat catalana i les intolerables, geogrà-
ficament i culturalment més llunyanes, s’han anat traslladant al 
primer grup després d’intensos debats. Per descomptat, he adop-
tat algunes d’aquestes maneres de fer. Tot el què he après m’ha 
influenciat en la manera de veure el món, m’he tornat més 
crítica i, sobre tot, més tolerant. 

Quatre. Com és evident, els diàlegs interculturals inciten a 
veure les realitats dels altres països i ciutats. De cop i volta, 
no podia pensar en res més que veure amb els meus ulls els co-
lors del cel des d’arreu del món, olorar els carrers i vestir-me amb 
les peces de roba tradicionals de les diferents regions, aprendre a 
presentar-me en 100 idiomes diferents. Les circumstàncies en les 
que em trobava, lliure de compromisos i amb unes bones comu-
nicacions –no com les que hi ha a Catalunya i fora de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, que cal decidir entre viure i fer vida a la 
mateixa ciutat o comprar un cotxe–  m’han permès viatjar sense 
parar. 

He agafat més metros, trens, autobusos i avions que mai. Doncs, 
gairebé cada cap de setmana visitàvem una ciutat diferent amb 
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una bona colla d’Erasmus. Igualment, els caps de setmana que 
hem compartit són pocs per assolir els nostres objectius ambicio-
sos; així que ara comptem verdaderament amb tota una vida 
per voltar món i amics que ens allotjaran amb alegria allà a 
on anem d’Europa, Amèrica i alguns països asiàtics. 

Cinc. Els catalans tenim un sentiment de pàtria força arre-
lat, especialment a Osona, i aquest s’accentua una vegada 
es travessen fronteres.  En ambient internacional tothom pre-
senta el seu país o regió com la terra més bonica, on les millors 
invencions han esdevingut realitat i on més alt és l’índex de feli-
citat. M’he enamorat d’uns deu o vint països sense haver-hi posat 
els peus i mentrestant jo he venut Catalunya tan bé com he sabut. 
Asseguro que tots els Erasmus de la universitat de Bielefeld saben 
dir “Bon cop de falç!”, m’agrada pensar que tots ells són una mica 
catalans. En el meu cas, vaig marxar com a catalana i torno una 
mica holandesa, una mica txeca, una mica mexicana, una mica 
coreana... ara sóc ciutadana del món.

Sis. Tanmateix, a  partir del moment en el que sigui a casa 
de nou, el millor indret del món serà la regió d’acollida 
d’aquesta estada a l’estranger: la Northrhein-Westfalen. 
Considero que Alemanya és un país que té un nivell més desen-
volupat de logística i organització que qualsevol del sud d’Europa. 
He vist maneres de funcionar que valdria la pena aplicar, tinc unes 
ganes terribles de fer canvis al meu lloc d’origen, a fi de bé, és clar. 
Avui mateix m’adreçaria al cercle de govern català o espanyol amb 
una llista de recomanacions i propostes; llàstima que l’atenció que 
rebria seria inexistent. De manera que caldrà començar a lluitar 

des de baix; divulgant tots els coneixements que he adquirit pri-
mer a la família, als amics, als veïns, a la meva universitat. Quan 
escolti, en un futur, parlar de Bielefeld –ciutat no gaire cone-
guda i, en el cas que ho sigui, ho és pel mite “Bielefeld no existeix”– 
somriuré i recordaré el moment àlgid de la meva vida.

Set. M’he acostumat a les reaccions de la gent quan els 
anuncio la meva experiència. He presenciat la màgica transfor-
mació del mot Erasmus en les mil·lèsimes de segon en que les ones 
sonores van dels meus llavis als timpans dels meus interlocutors. 
Aleshores aquests repeteixen el terme Erasmus i em miren amb 
complicitat intentant transmetre que han captat el meu missatge 
que, segons ells, és “alcohol, sexe i drogues”. És realment complicat 
aconseguir fer-los canviar d’opinió; les raons universitat, idiomes 
i ampliació d’horitzons no solen ser suficients. Per poder enten-
dre com funciona una mobilitat com aquesta, cal viure-la. 

Vuit. La situació és la següent: l’estudiant que marxa es tro-
ba en una regió, normalment desconeguda i amb molt per 
descobrir, on ningú el coneix ni ningú espera res més que 
acabi trencant els estereotips de la seva nacionalitat. A més, 
es troba envoltat de persones en les mateixes circumstàncies: lluny 
de casa i amb una sèrie d’obligacions que es redueixen a  l’interès 
que es tingui en aprendre l’idioma del país d’estada i en la uni-
versitat. La rutina abans del trasllat sol ser atrafegada com la de 
qualsevol altre; però, tot d’una, al nou país, les butxaques s’omplen 
de minuts i hores lliures. Tot aquest temps extra s’inverteix bàsi-
cament en passar una bona estona amb els seus semblants, encara 
que aparentment no hagin de ser tan semblants. Aquesta singu-
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laritat i a la vegada pluralitat fa que l’estudiant senti que és 
únic i que forma part d’un grup també únic.

Nou. Tals circumstàncies són propícies per atrevir-se a fer 
alguna bestiesa. El sentiment de llibertat es multiplica a mesura 
que el procés d’integració avança. Ningú de la comunitat Erasmus 
o internacional jutja, almenys no tan deliberadament com el cercle 
d’amics o coneguts del propi país. En qualsevol cas, al cap d’uns 
mesos, la distància s’emportarà aquells internacionals que ho facin. 
A més a més, sorgeix una complicitat dolça entre els semblants que 
assegura mútuament l’anonimat etern pel què fa a algunes bes-
tieses que no cal que surtin a la llum. Es pot tractar d’un concert 
espontani amb poques habilitats musicals en un espai públic, una 
infidelitat (o vàries), una actuació vergonyosa en un pub, robatori, 
consum d’alcohol i drogues, conducció temerària, infiltració en un 
esdeveniment privat, escalar edificis,... Un aspecte positiu de viure 
darrere les fronteres és la possibilitat d’escollir, en certa mesura, 
què ha de convertir-se en públic i què no. Es guardaran secrets, 
tant propis com dels companys.

Deu. El llistat de peripècies anterior és la part que al públic 
li agrada sentir. És un tema que desperta curiositat i polèmi-
ca. M’imagino que la pel·lícula de Cédric Klapisch, L’auberge Es-
pagnol, ha estat un factor d’inf luència important en la reputació 
d’aquest programa de mobilitat. Aquesta peça mostra en només 
dues hores, mesos de creixement i experiències d’una mobilitat 
Erasmus. Admeto que sí, hi ha una forta relació entre ficció i rea-
litat; més no és suficient per a explicar el que de veritat succeeix.

La sensació que es crea en l’ambient entre la colla d’amics de tota 
la vida, quan arriba el moment d’explicar les anècdotes a l’estran-
ger, és complicada de descriure i segurament deu ser diferent per a 
cadascú. És cert que hi ha algunes històries que no explicaré 
i suposo que intueixen que hi ha aquests secrets darrere de tot el 
que els explico; però a vegades m’acusen de fer més trapelle-
ries i més grosses del compte.

Onze. Els motius acadèmics –aparentment els més importants 
a l’hora de convèncer als pares per a marxar– sempre acaben 
en últim pla. A veure, hi ha de tot: estudiants que miren de fer 
el mínim de classes i tan sols esperen aprovar i d’altres que mi-
ren d’obtenir tants crèdits lectius com sigui possible i aconseguir 
resultats alts. Encara que, tots perden –o perdem– alguna classe 
lectiva; sovint sorgeixen excursions i viatges espontanis que no 
poden aplaçar-se (i fins i tot alguna ressaca que impedeix a qual-
sevol sortir del llit). Ara que ja he lliurat tots els projectes i fet tots 
els exàmens, penso que Déu n’hi do tot el que he treballat i estu-
diat! Potser tant com ho hauria fet aquí però amb una dinàmica 
diferent. Sigui com sigui, és entretingut d’observar els mètodes 
d’ensenyament utilitzats en una altra universitat i sempre es con-
verteix en tema de conversa amb els companys de carrera que no 
surten del país. Però al capdavall, l’assistència  i aprenentatge 
a classe no pot competir amb el que es viu fora del centre. 

Dotze. El que més s’aprecia, a nivell acadèmic, és la millo-
ra de les llengües estrangeres. En una comunitat internacional 
l’anglès es converteix en l’idioma del dia a dia i amb una mica de 
sort també el d’estudi. Molts estudiants arriben al país de destí 
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sense saber dir ni “Hola” en la llengua oficial i molts d’altres so-
breviurien amb dificultats si no fos per l’anglès o per la possibili-
tat d’entendre’s amb la llengua materna. De tant en tant se sent a 
grups de dos, tres o quatre utilitzant el castellà, l’italià, el francès, 
el rus, el xinès,... i tothom intenta aprendre a dir alguna paraula o 
frase en tots els idiomes; com és d’esperar l’expressió més comuna 
és “Salut!”. A l’inici, es fa evident que els que provenen del nord 
d’Europa tendeixen a tenir més habilitats en anglès que els del sud. 
Però amb el transcurs de les setmanes vivint en anglès, la f luïde-
sa i l’espontaneïtat atrapen a tothom fent que aquestes diferències 
esdevinguin menys perceptibles. Fins que de sobte, i més aviat 
del que jo preveia, em vaig trobar parlant en anglès amb mi 
mateixa, a més d’entrebancar-me quan parlava en la meva llengua 
materna. 

Tretze. És magnífic jugar amb desenes d’idiomes durant el 
dia. Despertar-se i, tot movent les mans amunt i avall, dir al com-
pany de pis que ve del nord d’Itàlia: “Buon giorno, amico! Como 
estai?”; creuar-se al veí del costat, que és rus i no parla gaire anglès, 
i tenir una curta conversa en alemany; conèixer a l’hora de dinar 
una noia coreana i ser capaç de presentar-se en coreà (i, tot seguit, 
admetre que el repertori en aquesta llengua s’ha acabat i que és 
preferible tornar a l’anglès); trobar-se amb el grup de brasilers a la 
tarda i improvisar un portuguès catalanitzat; desitjar bona nit en 
txec a l’altra companya de pis, i tenir somnis mig en català i mig 
en anglès. On més es troba això? Crec que és un dels trets més 
especials d’una mobilitat internacional per estudis.

Catorze. Com és obvi, els centenars de persones que es co-
neixen són un altre tret especial. Es construeixen amistats que 
duraran per sempre. El contacte a diari i l’adrenalina, que és pels 
núvols durant aquest període que a tots se’ns fa curt, propicia la 
creació de vincles molt intensos, molt forts i estic convençuda que 
perdurables. Tant se valdrà que no ens tornem a veure durant cinc 
anys o que perdem totalment el contacte una bona temporada. 
M’han convidat sincerament i eternament a visitar tots els meus 
companys a ves a saber quants països i ciutats i jo també els he 
convidat a venir, per veure’m  a mi i veure Barcelona (que sona 
molt atractiu!). Confiem en retrobar-nos en algun lloc del 
món.

Quinze. L’adéu és l’obstacle més gros al qual m’he hagut 
d’enfrontar. Mai tornarem a estar tots junts i encara menys a 
Bielefeld, on hem viscut com una gran família. Malgrat residir a 
milers i milers de quilòmetres de distància, alguns a l’altra banda 
de l’Atlàntic i d’altres ben a l’Est del continent asiàtic, sé que puc 
tornar a veure a tots aquells que realment vulgui tornar a veu-
re –caldrà estalviar moltíssim, és clar! De fet, ja hem organitzat 
retrobaments en diferents països pels propers sis mesos i no espe-
raria ni un minut més per abraçar-los de nou. De cop i volta, la 
pèrdua -encara que m’esforci en creure que és només temporal i 
no pas per sempre- em buida per dins i sento que res més em 
pot omplir.

Setze. El motiu d’aquest sentiment no és només l’adéu a les 
persones, sinó l’adéu a la vida que he tingut en els últims 
deu mesos. He fet meva la ciutat de Bielefeld, la considero la meva 
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llar. Cada cop que tornava d’algun viatge o excursió, era sum-
mament agradable baixar del tramvia a la parada de Bülltmanshof, 
així com escalar fins al tercer pis del nostre edifici amb la pesada 
motxilla que em deixava les espatlles masegades, fer hola amb la 
mà als veïns que eren a la terrassa i, un cop a l’habitació, deixar-me 
caure al llit. Per fi a casa.

M’agrada l’ambient internacional. M’agrada recórrer quilòmetres 
cada cap de setmana per descobrir noves ciutats o bé nous països 
i em pregunto perquè no ho havia fet abans, estant a la península. 
Sento que no puc seguir aquestes pautes vivint a Catalunya, sento 
que és més prescindible; suposo que les prioritats canvien a cada 
racó del món. M’encanta la sensació de llibertat que he tingut. No 
vull deixar tot això.

Disset. La depressió post-Erasmus ja treu el cap. Em feia tanta 
gràcia quan me’n parlaven abans d’arribar a Alemanya, no podia 
evitar riure i titllar-los d’exagerats. Bé, la depressió m’ha arribat 
fins i tot abans de tornar a casa –casa de veritat, casa de Catalunya; 
i és tant dur! Com sobreviuré a la meva antiga rutina? A la tranqui-
l·litat de viure al camp, que ara em sembla verdaderament insípida? 
A l’hàbit i necessitat de conduir cada dia per anar a qualsevol lloc, 
que ara em sembla un crim contra el medi ambient? Als amics amb 
els que surto des de l’adolescència que, malgrat també he trobat a 
faltar, ara em semblen tan conservadors? A la meva universitat, 
que ara em sembla increïblement petita i poc internacional? No ho 
veig clar, la única solució que se m’acut és tornar a marxar.

Divuit. Auf Wiedersehen, en català “a reveure”. Hi ha una 

sèrie de paraules en alemany que s’han incorporat inevitablement 
al meu vocabulari i al dels meus companys; per suposat “a reveu-
re”, “gràcies” i “per favor” són al capdavant de la llista. Algunes 
posicions més avall, hi ha el record de la veu mecànica que ressona 
als vagons del Deutsche-Bahn anunciant el final de trajecte de la 
línia de tren o tramvia i demana als passatgers que abandonin el 
mitjà de transport: Dieser Zug endet hier, wir bitten alle Fahrgäste 
auszusteigen. Auf Wiedersehen. Tschüs, bis zum nächsten Mal! 

Els meus pensaments giren entorn de la mítica frase, aquesta és 
l’última parada de la meva aventura. Realment, ha arribat l’ho-
ra de dir adéu a aquest somni.

I dinou. Les meves sabates ensopeguen amb el paviment 
de la pista de l’aeroport. Dinou. Dinou esglaons té l’escala que 
uneix la porta davantera de l’avió amb... el terra. Toco de peus a 
terra. Torno a comptar? Benvinguda a la realitat.
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