
HISTÒRIA MIGRATÒRIA DINS LA MEVA 

FAMÍLIA 
La meva àvia, María del Pilar, va néixer a un petit poble d’Extremadura que es deia 

Segura de León, en una família molt humil, on la seva mare cosia i el seu pare era miner. 

A l’edat de 10 anys va anar a treballar com a serventa a Sevilla, on s’alimentava de les 

sobres del menjar que deixaven les persones per qui treballava i tenia una vida molt 

dura. Passats uns 3 anys, al ser la filla petita de 7 germans, va ser l’encarregada de cuidar 

de la seva mare quan estava malalta de càncer de fetge, fet que va suposar la tornada 

al poble on va créixer. 

Quan la seva mare va morir, va tornar a marxar cap a Sevilla per seguir treballant. Allà 

va ser on va conèixer el meu avi, amb 16 anys. El meu avi, amb 22 anys, va marxar a fer 

la mili a Màlaga, fet que va suposar que li parlessin de l’abundància de treball que hi 

havia a la cuitat comtal. 

En el moment que el meu avi va tornar de la mili, va parlar amb la meva àvia per marxar 

a Barcelona. La meva àvia no estava molt segura i van decidir que primer aniria el meu 

avi a veure si podrien prosperar i, en un futur, crear una família. El meu avi va marxar 

durant un any treballant en una fàbrica fent gomes per les rodes dels cotxes i, al cap 

d’un any, el meu avi va tornar a Sevilla, es van casar i el viatge de nuvis va ser marxar a 

Barcelona en busca d’una millor vida. 

Els inicis a la ciutat van ser molt durs, vivien en una casa rellogada amb 2 matrimonis. El 

meu avi va trobar treball a la Seat, on va treballar 27 anys i la meva àvia va trobar treball 

netejant cases. No va ser fins passat un any que van poder mudar-se i comprar una 

barraca en un terreny il·legal on ni tan sols tenien aigua. 

Allà van començar a crear una família tenint un fill. No va ser fins passats 5 anys, que 

van poder estalviar i mudar-se a un pis en condicions i, per fi, tenir una vida relativament 

estable i poder tenir un altre fill. 
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