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APRENDRE
 VIVINT I 

VIURE APRENENT: 
L’ANNA I LA NÚRIA, 

DUES CERDANES AL QUÉBEC

Per tercer curs consecutiu l'INS Pere Borrell participa a 
l'intercanvi Catalunya-Québec, una experiència 
enriquidora que enguany han tastat dues alumnes del 
Centre, l'Anna Barredo i la Núria González. Durant el 
primer trimestre l'Alice i la Raphaëlle van tenir 
l'oportunitat de conèixer la Cerdanya, el nostre territori i 
els nostres costums. L'Anna i la Núria van fer d'amfitriones. 
Ara són elles qui, ja tornades del Québec, comparteixen 
amb nosaltres un bocí de vida curt i intens. Un bocí en què 
la confiança i el suport de la Maria, professora de francès, ha 
estat clau. 

Anna Barredo: Em va sobtar molt que un professor em 
digués: porta auriculars per escoltar música mentre 

treballes.

No et fas la idea de l'oportunitat que tens a davant i de què 
suposa fins que realment arriba el moment. 

Fa un any, a l'Institut, se'ns va presentar l'oportunitat 
d'entrar en un intercanvi amb alumnes del Québec. La 
proposta anava adreçada a dues persones que tinguessin 
previst cursar el Batxibac. No vaig pensar-m'ho dues 
vegades i vaig presentar-m’hi com a candidata. Només dos 
alumnes podíem accedir a la beca i això em va saber greu ja 
que suposava competir amb els meus companys de classe i, 
pitjor encara, “competir” contra els meus amics.

Vaig rebre el correu de confirmació i no podia creure-m’ho. 
En menys d'un any seria a l'altra punta de món, amb una 
nova família, parlant una llengua diferent de la meva, vivint 
en una cultura que no coneixeria...

Passaven els dies i no era capaç d'imaginar-me què estava a 
punt de fer. Fins dos dies abans de marxar, quan tancava les 
maletes, no vaig adonar-me'n: Estaria tres mesos a sis mil 
quilòmetres de la meva família, els meus amics, el meu 
poble, el meu país... Però deixar enrere tot això per viure 
una experiència com la que he viscut val la pena. Malgrat la 

recompensa, és difícil i has de tenir prou personalitat. No és 
fàcil trobar-te sol en un lloc desconegut, amb gent 
desconeguda i on parlen un idioma desconegut.

Vaig posar els peus al Québec i vaig dir-me: No t'hauràs 
equivocat de vol i has vingut a parar al Pol Nord, no? Estàvem a 
-22C i no entenia absolutament res del suposadament 
francès que parlaven. Però, com amb tot, poc a poc vaig 
anar acostumant-m'hi.

L'escola al Québec és totalment diferent de la nostra. Les 
primeres setmanes estava sorpresa. Només teníem quatre 
classes cada dia. Els exàmens estan enfocats bàsicament a la 
comprensió i demostració, i l'ús del mòbil està més que 
permès, fins i tot és quasi obligatori. 

La noia que està fent l'intercanvi amb mi és un any més 
petita que jo així que no estàvem a la mateixa classe. 
Realment, això ha estat un avantatge. Les primeres 
setmanes va ser dur i no em venia massa de gust anar a 
classe perquè em sentia sola però vaig haver d'espavilar-me 
i començar a demostrar a la gent que sabia francès, que 
podrien parlar-me, que els entendria i intentaria 
respondre'ls. Llavors vaig adonar-me de com n'és d'oberta 
la nostra cultura. Inconscientment feia la comparació amb 
com havia estat rebuda la meva companya a Puigcerdà i no 
hi havia punt de comparació. Tothom intentava relacionar-
s'hi, fer que s'integrés, no deixar-la de banda. En canvi, amb 
mi no va ser així. Poca gent se'm va apropar per intentar 
parlar. Va ser gràcies a la meva voluntat de fer amics i no 
voler sentir-me sola que vaig començar a parlar amb gent. 
Els qui van tenir una mica d'empatia, han seguit parlant 
amb mi fins ara, que ja els considero amics amb qui no vull 
perdre contacte. Els altres, que no van tenir interès en 
conèixer-me, han estat simples companys. 

Aquest fet m'ha fet adonar de com de lluny estic de casa 
meva i de la diferència cultural que hi ha. M'ha fet aprendre 
que s'ha de deixar de banda la vergonya, s'ha d'insistir un 
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dia rere l'altre fins aconseguir el que et proposes. M'ha 
deixat confirmar que sort que vaig marxar de Catalunya 
amb zero expectatives, perquè sinó, ho hauria passat 
malament.

D'altra banda, a casa, amb la família que m'ha acollit he 
estat encantada. No podria haver tingut més sort! Des del 
primer dia els pares van tractar-me com una filla més i els 
germans, com una germana més. Com que són treballadors, 
tenen els caps de setmana lliures i, quan vaig arribar, ja 
m'havien organitzat gairebé tots els caps de setmana. 
M'han portat a conèixer el país i a gaudir-ne. 

En aterrar a Barcelona veig que no sóc la mateixa que va 
marxar. Aquesta experiència m'ha canviat, m'ha ajudat a 
créixer com a persona i a adquirir coneixements que no 
tenia. He après a ser més independent, a no necessitar 
l'ajuda d'altres persones per resoldre petits problemes o 
entrebancs. He après a valorar la meva situació i la sort que 
he tingut d'haver nascut i crescut on ho he fet; d'haver 
tingut la gent que he tingut al costat ajudant-me i recolzant-
me. I, sobretot he après, que les recompenses venen dels 
sacrificis. 

He conegut una cultura nova, uns horaris nous, un hivern 
nou, una escola nova, una dieta nova, gent nova, una família 
nova, un món nou però com diu l'anunci de Casa 
Tarradellas: No hi ha enlloc com a casa. No negaré que no 
m'hagi agradat la seva manera de ser i fer, però la nostra es 
la nostra, i em costaria molt canviar-la.

Núria González: D'això també es tracta l'intercanvi, de 
provar coses noves, i potser fins i tot et sorprens.

Quan em van plantejar fer aquest intercanvi, em van parlar 
d'anar a un altre país i que aprendria una llengua nova però 
no em van dir res del que aprendria fora de l'escola, i no és 
poc. Crec que acadèmicament m'ha anat bé viure en un 
àmbit on només es parla francès però sovint s'oblida que 
anem a viure un lloc del qual no coneixem els costums, les 
tradicions, la gent... I hem de viure amb ells, com ells. Això 
no et deixa indiferent. 

El principi de la meva estada al Canadà va ser el moment 
més difícil. Tot i això van ser dels dies més interessants que 
hi he viscut: tot era nou. Això mateix també feia que fossin 
els més durs: encara no coneixia la seva cultura, ni la gent i 
això feia que em sentís una mica perduda. La meva família 
d'intercanvi, però, ha fet tot el possible perquè m'adaptés. 
Si ara comparo el present amb els primers  dies, noto que he 
canviat. Al principi ho veia tot d'una manera, tot em 
semblava estrany i diferent però a mesura que han anat 
passant els dies m'adono de com ha canviat tot. Més ben dit, 
de com ha canviat el meu punt de vista respecte a tot. 

Un exemple serien els horaris: Quan vaig arribar, haver de 
dinar a les dotze em semblava estrany, igual que haver de 
sopar entre quarts de sis i les sis. Aquesta hora està més a 
prop de l'hora en què dino que de l'hora que sopo. Una altra 
cosa que també em semblava estranya, i no estava segura de 
si m'agradaria, era el menjar. Aquí mengen diferent que 
allà. Per exemple, al Canadà mengen totes les verdures 
crues. Aquesta va ser una de les coses que més em va 
impactar. Com amb tot, hi has de posar ganes; d'això també 
es tracta l'intercanvi, de provar coses noves. Potser fins i tot 
et sorprens, com jo, que el menjar del Canadà m'ha acabat 
agradant molt més del que em pensava i ara, al cap de dos 
mesos, els horaris no se'm fan estranys.
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Podríem dir, però, que el moment més desafiant és el dia en 
què comences les classes perquè mentre estàs amb la 
família, sí, tot és nou però ells t'ho van explicant tot i així és 
més fàcil. En canvi, a l'escola t'has d'espavilar. Els 
professors, el primer dia, et saluden i es presenten però 
ràpidament perquè ells han de seguir amb les seves classes; 
per a ells no ets cap prioritat. Els alumnes sí que et presten 
més atenció: et venen, es presenten, et parlen… però el fet 
que tothom parli en una llengua que no és la teva dificulta 
les coses. 

A tu et diuen que vindràs a Canadà, que parlaràs francès 
amb la gent i que així n'aprendràs però ningú et parla del 
moment en què has de conèixer gent, del moment en què 
has de començar a parlar per fer amics. No pots esperar 
venir i parlar francès si no tens ningú amb qui fer-ho. Quan 
vaig arribar al Canadà portava quatre anys estudiant francès 
però només l'havia parlat en un àmbit escolar i no és el 
mateix parlar a classe que parlar aquí, on la gent el parla 
sense parar-hi atenció. És com quan nosaltres parlem català, 
ràpid i dient paraules gramaticalment incorrectes. Si a tot 
això li afegim que al Québec tenen un accent diferent del de 
França, llavors ens adonem de les complicacions... Per això 
al principi m'era difícil seguir la gent, però hi has de posar 
tot el teu esforç. Si la gent veu que tu t'hi esforces, ells també 
fan esforços per ajudar-te. Finalment he acabat entenent 
millor el que em diuen però sé que si al principi no m'hi 
hagués esforçat com vaig fer, seguiria estancada. 

En definitiva, fer un intercanvi com aquest t'enriqueix com 
a persona i aprens una nova llengua, sí, però també una nova 
cultura, una forma de viure, aprens a adaptar-te millor a 
noves realitats, a obrir-te com a persona. Crec que, si tens 
l’oportunitat de fer un intercanvi, no l'has de desaprofitar; 
per molt que al principi pugui ser difícil, acabes aprenent 
molt més del que pots imaginar.


