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Memòries d’una estudiant 
 

Ja fa uns 4 mesos que vaig arribar a aquest llunyà país, Japó. Si algú m’ho hagués preguntat fa 

dos o tres anys, hauria pensat que tan sols era un somni que possiblement mai s’hauria pogut 

complir. Fins i tot, fa sis mesos, quan ja començava a preparar tot per venir cap aquí, semblava 

una idea irreal. Però aquí estic. Sincerament, no ho podria haver fet sense el suport dels meus 

pares, que van permetre que, encara que suposés una despesa econòmica considerable, anés 

a estudiar, primer, a Londres i, ara, a Tòquio. 

 

Durant aquests mesos he experimentat un munt d’emocions i experiències noves. He conegut a 

gent, he après i he crescut com a persona. Quan vaig arribar, vaig estar una setmana explorant 

la gegantesca ciutat de Tòquio, abans d’entrar a la residència d’estudiants, la qual seria la 

meva llar pels pròxims onze mesos. Aquella setmana em va venir bé per adaptar-me, per tenir 

un primer contacte amb la societat i cultura japonesa pel meu compte, sense cap pressió, 

sense ningú que em pogués influenciar. Va ser meravellós; imaginar que formaria part d’aquell 

nou i increïble món. Un dels meus primers pensaments va ser “necessito una bici!”. Tres 

setmanes més tard, em trobava pedalejant dia sí i dia també per anar cap a la universitat, més 

feliç que un nen amb una joguina nova. Desafortunadament, no vaig tenir l’acudit d’anotar les 

meves primeres impressions i pensaments. Pel que puc recordar ara, el que més em va 

sorprendre va ser la neteja dels carrers, el contrast arquitectònic- em va sorprendre trobar una 

casa petita, antiga i tradicional al costat d’un bloc de pisos modern-, la seguretat que 

m’inspirava la ciutat i el respecte i les ganes d’ajudar a la gent. En nombroses ocasions m’he 

trobat algú que, tot i no poder comunicar-me apropiadament en japonès, mostraven una 

sorprenent intenció d’ajudar-me. Això si, un punt negatiu a destacar és la burocràcia que hi ha 

darrera de cada petita acció administrativa. Amb tots els formularis i documents que he omplert 

fins ara, es podrien haver publicat 4 novel·les. 

 

De la residència d’estudiants no comentaré gran cosa. Econòmica, convenient, i ben ubicada. 

No estic acostumada a tenir toc de queda ni a complir algunes normes comunitàries, i l’edifici 

en si, també deixa bastant que desitjar. Però no està tan malament. Respecte a la universitat, 

encara recordo les emocions del primer dia. El campus em va semblar, i encara em sembla, 

preciós. Veure’l amb les fulles grogues de la tardor no té preu. Pel que fa als edificis, són una 

mescla curiosa entre moderns i acollidors, i d’altres d’antics i amb molta història. M’encanta. 

El dia d’orientació vaig conèixer a un munt de gent i em van dir un munt de coses. No vaig 

comprendre res. Recordo que vaig acabar aquell dia amb ganes de plorar per no haver entès 

res de res, i que pensava que el millor que podia fer era tornar a Londres. Sense cap dubte, el 

meu nivell de japonès era, i encara és, el més baix en comparació al de les meves companyes. 

No és un sentiment bonic sentir en tot moment que no hauria d’estar aquí. Però suposo que 

aquest cop hauré d’agrair al meu orgull que no em permetés rendir-me a la primera i tornar cap 

a la meva zona de confort que és Londres. Des que he arribat aquí, he après a demanar ajuda 

a les meves companyes i als professors quan no entenc alguna cosa sense sentir-me estúpida. 

Simplement, he après a acceptar aquesta part de mi. Em sent agraïda amb les meves amigues 

per tenir paciència amb mi i per estar al meu costat. 
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Les assignatures que vaig escollir pel primer semestre van ser les més fàcils possibles, per por 

a no poder afrontar la diferència de nivell. He de dir que, per culpa d’aquesta elecció, la majoria 

de classes han estat més un repàs del que ja sabia que no un aprenentatge de coses noves. 

Però, ara estic preparada per afrontar el nou desafiament que serà el pròxim semestre. 

Sobre la vida universitària, també vull destacar les portes que m’han obert el club de voleibol. 

Les noies del club m’han permès entrar en un ambient típic de la cultura japonesa, com són els 

clubs d’activitats extraescolars, practicar un altre cop un dels meus esports preferits i tenir 

l’oportunitat de parlar una mica en japonès. A causa que quasi sempre estic rodejada 

d’estudiants internacionals europees, no tinc gaires oportunitats per practicar-lo.  

 

Malauradament, a causa que els diners no creixen dels arbres, i que la vida universitària em 

consumeix més temps del que hagués pensat, no he tingut l’oportunitat de viatjar gaire. Tant 

sols he estat a Kyoto i a Nara. Precioses les dues ciutats. Però, definitivament, he de trobar la 

manera de viatjar més. 

 

Encara hi ha molts de temes que no he tractat, experiències que he viscut o gent que no he 

pogut mencionar, però la limitació de l'extensió d’aquest document no m’ho permet. Per acabar 

aquesta recollida de les meves impressions d’aquests primers mesos, vull destacar les 

paraules de la professora Kim: “La vida està per viure experiències, i la millor manera 

d’aprendre sobre una cultura nova, és viure’n moltes. Pot ser algunes coses no les faríeu, 

perquè no us criden l’atenció, o perquè el xoc cultural és sorprenent. Però estareu aquí un any, 

i heu d’aprofitat aquest temps per viure totes les experiències possibles” (2019). 

 

   

 

 

 

 

 



Grau Serra, Paula 

Birkbeck, University of London 

 


