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A què et dedicaves aquí? Diverses tasques a l’aeroport del Prat, de Reus i de València. 

 

Per què vas marxar? Les condicions laborals eren molt dolentes i tenia ganes de provar de 

viure fora. 

 

Què senties quan vas marxar? Tot era molt irreal, no em vaig acabar de creure que marxava a 

viure fora fins que vaig arribar a l’aeroport. Era una possibilitat, però no era conscient que es 

convertia en una realitat. 

 

Quan vas marxar del  Poblenou? El 2013. 

  

Què és el que més et va costar? L’idioma. L’anglès el portava bé, però al Quebec la major part 

de la vida al carrer es fa en francès. Em va costar un any aprendre’l.  

 

A on vius? A un pis a Montreal, a un barri conegut com a “Village” (és conegut com el barri gay 

de la ciutat). 

 

Què has guanyat? Aprendre a sobreviure en ambients molt hostils, conèixer gent de molts llocs 

diferents... en general, una experiència molt enriquidora. A més, l’ambient de la feina és molt 

millor que aquí, més civilitzat i menys crispat.  

 

Què has perdut? El contacte diari amb la família i els amics, sents que et perds moltes coses. 

 

Què has guanyat? Aprendre a sobreviure en ambients hostils i conèixer gent d’arreu del món.  

 

Què trobes a faltar? El menjar, a més de la família i els amics. Hi ha de tot, però tot el que sigui 

sortir de l’hamburguesa és força car.  

 

El Futur: A curt termini el segueixo veient a Montreal. A mig termini no ho sé, però a la llarga 

m’agradaria tornar a viure a Barcelona 

 



La meva història 

Vaig escollir la carrera sense estar massa convençut, però va ser un encert. Vaig fer 

pràctiques a l’Aeroport del Prat, m’encarregava de la qualitat del servei. Després, vaig anar a 

Reus, on s’hi feien obres. Era una base militar amircana i s’estava adequant als vols comercials i 

havia de supervisar que cumplissin amb els requisits de la seguretat aeronàutica. En aquella 

època hi havia ofertes de feina, però estaven mal pagades: em van arribar a oferir un feina de 

12 hores al dia per 600 € al mes. Cada vegada veia més clar que marxar a treballar a fora era 

una opció real. El 2013 l’empresa per a la que treballava, que té seu a Alemanya, em va oferir 

una feina a Montreal.  

 

Llavors ja tenia parella. Ella no tenia res fix i també estava oberta a marxar. Es dedica al 

circ, així que Montreal, on hi ha la seu del Cirque du Soleil i nombreses activitats relacionades 

amb el circ, li va  semblar una opció interessant. Vaig marxar un mes abans que ella, per veure 

si li veia possibilitats. No sabia gaires coses del Canadà ni de Montreal: és el segon país més 

gran del món! A la feina parlo en anglès, però tota la vida social es fa en francès, que no el 

parlava. Malgrat tot, li vaig dir que ho provés, va venir i ja hi portem tres anys vivint. Durant el 

primer mes l’empresa em va facilitar un allotjament i un cotxe; això ajuda molt a situar-te.  

 

 El Canadà transmet una imatge de país progressista, però a vegades és més de cara a la 

galeria. En molts assumptes va massa a remolc dels EUA. L’atenció als serveis públics és més 

semblant a Europa que a la mentalitat dels Estats Units, on predomina l’opció privada. El 

canadenc és bastant obert, sempre ajuden al nouvingut (cosa que aquí no passa tant), però hi 

ha gent fantàstica i imbècils a tot arreu. 

 

La vida és una mica més cara que aquí, però els sous són proporcionalment més alts que 

l’increment del preu dels productes. Hi ha molta inmigració, sobretot de països occidentals, 

encara que treballo amb molta gent que ve de la Índia, per exemple. Quan arriba l’estiu anem a 

algun parc proper amb cotxe, a una hora de la ciutat, i plantem la tenda al mig de la natura. És 

molt típic, com el que veiem a les pel·lícules. És curiós veure els avisos sobre com reaccionar si 

et trobes un ós! A l’hivern, però, és molt dur. Malgrat el fred i les tempestes, la vida continua; si 

s’haguessin d’aturar per això no treballarien durant mig any. Acostumar-s’hi, però, costa bastant.  

 

Europa la veuen d’una manera una mica mitificada, conservadora, sense saber ben bé cap 

a on va la Unió. Tampoc són conscients de les diferències culturals que hi ha entre els països 

que en formen part. Al Quebec es parla bastant del procés independentista de Catalunya.  

 

Tinc un permís de feina fins el Setembre del 2017. Si no tingués aquesta feina, hauria de 

marxar del país, i la meva parella també. Ara estem preparant els papers per aconseguir la 

residència permanent, que s’ha de renovar periòdicament però et dóna els mateixos drets que 

als canadencs, excepte el vot. És el pas previ abans de la nacionalitat. 


