
 

Nom: ALBA FERRER 

 

Edat: 28 anys. 

 

Lloc de naixement: Poblenou, Barcelona. 

 

On vius? A Tübingen, a 40 km d’Stuttgart (Alemanya). 

 

Estudis: El Grau en Traducció i Interpretació amb l’especialitat en traducció literària i 

audiovisual i la combinació de llengües anglès / alemany - català / castellà. 

 

A què et dedicaves aquí? Vaig combinar els meus estudis amb diverses feines a temps 

parcial o de temporada, la majoria mal pagades (assistent de biblioteca a la universitat, 

cangurs, menjadors escolars, colònies i casals d’estiu).  

 

Quan vas marxar del Poblenou? L’any 2012. 

 

Per què vas marxar? Per una banda, ho volia per millorar el meu nivell d’alemany i poder 

aplicar a la pràctica els coneixements que havia adquirit; per l’altra, tenia ganes de viure noves 

experiències i no trobava aquí cap feina qualificada del meu àmbit. 

 

Què senties quan vas marxar? En tenia moltes ganes, estava emocionada, em sentia lliure.  

 

Què és el que més et va costar? La importència de no poder expressar-me lliurement, 

perquè no dominava prou la llengua. Els primers mesos van ser desesperants.  

 

Què has guanyat? Viure en un repte constant, saber que me’n puc sortir sense dependre de 

ningú, tranquil·litat econòmica i nous amics d’arreu del món. És molt reconfortant. 

 

Què has perdut? He perdut el contacte permanent amb la família i els amics, la possibilitat de 

compartir moments conjunts que es basen en anys de coneixença: entendre i ser entès. Si no 

es comparteix es fan més difícil les relacions.  

 

Què trobes a faltar? El mar i el bon temps! 

 

El Futur: Com a mínim em quedaré aquí dos anys més, fins que acabi el màster; després ja 

veurem, tampoc descarto anar a viure a una altre país. Mentre no millori la situació 

sociopolítica actual, no tinc previst tornar a Barcelona ni a Espanya.  



 

 

La meva història 

 

Sóc veïna del Poblenou de tota la vida. Vaig anar a l’escola Bogatell, a l’IES Icària i a 

l’IES Salvador Espriu, on vaig fer el Batxillerat Científic. Després de dos anys d’indecisió (en 

els quals vaig fer un any de Medicina a la UAB i un any de feines no qualificades), vaig 

acabar estudiant el Grau en Traducció i Interpretació a la UPF (Campus Poblenou). Vaig 

acabar la carrera l’any 2012. Just després de treure’m el títol vaig marxar amb una beca del 

Ministeri d’Educació com a Auxiliar de Conversa a Tübingen, una petita ciutat universitària del 

sudoest d’Alemanya. Quan se’m va acabar la beca l’estiu del 2013 vaig decidir quedar-m’hi.  

 

Gràcies als estudis vaig descobrir la llengua alemanya, que es va convertir en la meva 

passió. Ja coneixia una mica el país, a través de la meva parella d’aleshores i la seva família; 

totes dues coses em van donar l’empenta final per decidir-me a demanar una beca per anar-

hi a estudiar.  

 

Quan hi vaig arribar vaig ser un any becària del Ministeri, fent d’assistent de conversa de 

castellà en un institut públic (poques hores i molt ben pagades). L’any següent vaig treballar a 

mitja jornada repartint correu i de cambrera (feines no qualificades que, tot i així, es paguen 

millor que a Espanya). A partir del Setembre de 2014 em vaig matricular a la universitat de 

Tübingen, primer pel Grau en Filologia Alemanya i, quan vaig veure que el meu nivell 

d’alemany era més que suficient pel món acadèmic, vaig començar el Màster en Lingüística 

Alemanya, orientat a la recerca. A banda de fer el màster, tinc un “minijob” al rocòdrom de la 

ciutat, que em permet estudiar i sobreviure al mateix temps sense patir. A més, també hi puc 

escalar de tant en tant, és clar!  

 

Marxar de Barcelona em va anar molt bé, sobretot perquè els dos últims anys els vaig 

passar amb molts maldecaps: vivia en un pis compartit, estudiava a temps complert i tenia 

tres feines mal pagades. La beca em va permetre passar un primer any a Alemanya molt més 

relaxat. 

 

Segueixo tenint contacte amb la família i els amics, però mantenir la relació a distància és 

difícil; només els veig un o dos cops l’any. Quan vius fora et veus enfrontat a situacions que a 

vegades trenquen els teus esquemes previs; això fa que hagis d’aprendre a adaptar-te i a ser 

més tolerant. És molt positiu.  

 


