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De què treballaves al teu país d’origen? Editora de les guies de Lonely Planet (entre 

d’altres feines). 

 

Per què vas marxar del teu país? Tenia la sensació d’estar molt lluny de tot, EUA i Europa 

em semblaven molt més atractives per la varietat cultural que ofereixen.  

 

Què senties quan vas marxar? IL·LUSIÓ. Això és el que sento cada vegada que vaig a un 

lloc nou. Tinc seguerat en mi mateixa, tot i que he de reconèixer que sempre he anat a viure a 

països on adaptar-se és “fàcil” per a mi.  

 

Quan vas arribar a Barcelona? El 2010. Vaig viure al Poble Sec i a Gràcia.  

 

Quan vas aribar al Poblenou? El 2014.  

 

Què t’agrada del barri? És pla. La gent és humil, no et miren amb sobèrbia, com en d’altres 

zones. 

 

Què trobes a faltar? La família i els amics, encara que van venint i mantenim el contacte per 

Internet. 

 

Què et costa? Els idiomes. No tinc temps per practicar i estudiar tot el que voldria.  

 

Què és el que més has guanyat? Qualitat de vida. Aquí vivim d’una manera més tranquil·la i 

relaxada.  

 

El Futur: El veig aquí. Mai ho pots saber amb seguretat, però el meu fill necessita estabilitat. 

Quan et fas més gran et costa més tornar a començar.  

 



La meva història 

 

Melburne és una ciutat molt extensa. Per fer qualsevol cosa t’has de desplaçar lluny. Això 

fa que l’estil de vida sigui més aïllat, amb menys relació social que aquí. M’ho passava bé amb 

els amics, anàvem a la platja i sortíem de nit, però necessitava sortir d’Austràlia. Vaig marxar 

als 16 anys, i he viscut a Los Angeles, a Anglaterra, a Nova York, a Berna, a Alemanya, a 

França, a Itàlia, a Bilbao i, finalment, a Barcelona. Alguns dels llocs on he anat ha estat per la 

meva feina, en d’altres casos, per la feina del meu marit.  

 

Fa cinc anys, quan va néixer el meu fill, ens vam plantejar on volíem que es criés. Vam 

decidir Barcelona. Ja la coneixíem perquè hi havíem vingut abans per feina. M’encanta com 

s’hi viu: és una ciutat acollidora, oberta, progressista i cultural. Aquí tens més temps per 

dedicar als teus fills i tot està al teu abast. Fins i tot vaig a treballar en bicicleta!  

 

El Poblenou ens encanta, ens sentim uns veïns més del barri, compartim els mateixos 

problemes que tenen els altres. Ara, per exemple, el nostre fill ha d’estudiar a la Barceloneta, 

ja que no hi ha prou places al Poblenou. També veiem que el barri està patint processos de 

gentrificació. 

 

El nostre món és molt petit, i ara, amb les noves tecnologies, encara ho és més. Ara, a 

Austràlia, hi estan arribant cada vegada més europeus, per les bones condicions laborals i la 

gran oferta de feina. Després de tant viatjar em costa sentir-me australiana; em sento una 

persona del món. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


