
Mariona Forcat - Quan i per què us vau deci-
dir a emprendre aquesta aventura?
Úrsula i Marc - El viatge el vam començar el 
gener del 2014. Però mesos abans vam deixar 
la casa on vívíem per tornar cap a Maials a 
acompanyar el meu pare, que s’estava morint 
i, al cap d’un temps, poder marxar. 

M.F. - Com era la vostra vida abans?
U. - Vivíem al Montseny, en una casa de pagès 
prop de Sant Celoni. Allí estàvem molt bé, la 
veritat. Jo anava cada dia a Barcelona a treba-
llar on feia recerca en infermeria. Tenia un in-
terinatge, és a dir, una vida fàcil.

M.F. - I què us van dir la família i amics quan 
ho vau explicar?
U. i M. - Els meus companys de feina no podi-
en entendre que, en els moments que corren, 
em plantegés deixar la feina. Però nosaltres 
també vam pensar que, tot i no viure mai a 
Maials, aquí teníem la casa dels meus padrins 
buida per si les coses no anaven bé. 

MF. - I el vostre viatge ha acabat sent el que 
imaginàveu aquell gener del 2014?
U. i M. - No. La idea inicial era fer el viatge 
i quedar-nos un temps a treballar a Austràlia. 
Però allí tot és molt car. I al decidir no anar-hi, 
ens va permetre allargar una mica més el viat-
ge i anar cap a Sud-amèrica

M.F. - Per on vau començar?
U. i M. - Només teníem planificat començar 
per l’Índia, el més hardcore, on vam estar tres 

mesos. I a partir d’allí, vam anar fent pel sud-
est asiàtic i després a Sud-amèrica.

M.F. - Amb què us quedeu de tot el viatge?
M i U. - Poder sentir-te amo de la teua vida 
durant tot el viatge. Et lleves i si tens ganes de 
fer, fas, i si no, no passa res. I sobretot conèixer 
molta gent, adonar-te que no som res i trencar 
molts estereotips. 

M.F.- Heu entès moltes coses...
U. i M. - Sí. Hi hem compartit molt. Per exem-
ple, a Kochi, al sud de l’Índia, vam estar tota la 
tarda amb una gent ensenyant-los català i par-
lant de la vida. I això en un moment on hi ha 
aquesta psicosi contra el món àrab. La majoria 
de països on hem estat eren musulmans i hem 
conegut grans persones. 

M.F. - No heu patit cap situació perillosa?
U. i M. - Al contrari. En aquests països, en un 
mateix carrer, et pots trobar cinc temples de 
religions diferents i ho viuen amb normalitat. 
Aquí fem una pel·lícula de tot plegat.

M.F. - I molt temps per conèixer-vos vosal-
tres, no?
U. i M. - Nosaltres mateixos i la parella. Cre-
iem que si hem superat això, ja ho superem 
tot. Són 24 hores junts i passar per moments 
durs. No eren unes vacances de 20 dies.

M.F. - Sabíeu on dormiríeu d’un dia per l’al-
tre?
U. i M. - La majoria de dies no.

M.F. - Amb tot el que això implica...
U. i M. - I amb el nostre pressupost més (uns 
20 euros per als dos al dia per fer-ho tot). 
Sempre anàvem al límit de brut i barat. Però 

prioritzàvem la llibertat i poder allargar el vi-
atge. 

M.F. - Us heu basat gaire amb experiències 
prèvies de gent que ha viatjat com vosaltres?
U. i M. - Al principi sí, però després també vas 
decidint. Quan viatges per poc temps no tens 
temps a decidir què t’agrada, i amb un viatge 
així aprens a escollir. 

M.F.- Us vau marcar data de tornada abans de 
marxar?
U. i M. - No. Però ens ha marcat l’edat i voler 
tenir fills. Tenim 37 i 36 anys. 

M.F.- Quin és l’indret que més us ha recordat 
les Garrigues?
U. i M. - Els prats secs del voltant del llac Inle, 
a Birmània. Ens van transportar cap a casa.

M.F.- I això a Anglaterra no ho trobareu en 
faltar?
U. i M. - Som aquí al costat! Podem venir quan 
vulguem! Allà on anem tenim l’aeroport de 
Gatwick i Heathrow a mitja hora amb cotxe.

M.F.- I heu triat Anglaterra per viure i no Ca-
talunya...
U. - Anglaterra ens dóna l’oportunitat de con-
tinuar viatjant i és un lloc que ens dóna opor-
tunitats. Tots dos estem estudiant i al Regne 
Unit, treballant en un hospital, la formació és 
gratuïta si vull continuar fent-ho. Tenim un 
país per veure amb la furgoneta i els vols per 
explorar Europa són molt barats

M.F.- I tenir fills serà el que us farà aturar?
U. i M. - Esperem que no. El bo és que a An-
glaterra la baixa de maternitat la pots allargar 
fins a un any i aquest temps voldríem viatjar.

Maials, 36 i 37 anys.  L’Úrsula, de Maials, amb la 
seua parella, el Marc, van deixar-ho tot per 
emprendre un viatge d’un any i mig el 
gener de 2014 arreu del món. Les ga-
nes de sentir-se lliures i d’aprendre 
de la gent els va portar per l’Índia, 
el sud-est asiàtic i Sud-amèrica. Ara 
se’n van a viure a Anglaterra, però 
amb ganes de continuar viatjant
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Aquest cap de setmana pas-
sat recordàvem quan no hi 
havia autovia. El trajecte fins 
a Barcelona per la nacional 
era pesat. I si enganxaves cua 
podia arribar a ser molt llarg. 
Però a més a més anava acom-
panyat d’uns punts que qua-
lificaria a l’alçada d’un ritual. 
Per exemple la Panadella, on 
encara trobes les mateixes ca-
res darrere del mostrador (i el 
mateix mostrador amb el fons 
de capses de pa de pessic). Per 
cert, que et vénen ganes de 
saludar efusivament els cam-
brers, com quan coincideixes 
amb algú que fa temps que no 
veus. 
Un altre d’aquests punts era 
l’acte de mudar-se –en sentit 
d’engalanar-se. Com si vestir 
amb les millors penyores sig-
nifiqués fondre’s en l’estàn-
dard dels ciutadans de la ca-
pital, i fer-ho amb les de cada 
dia hagués comportat ser el 
centre d’atenció. Ves que no 
fos a l’inrevés. Per sort, ja hem 
deixat de fer aquestes coses. 
Escurçar les dis-
tàncies ens fa 
menys foras-
ters.
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