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La història de la que parlaré avui serà sobre la migració que va dur a terme el meu 

besavi matern. Ell va néixer i es va criar a Almeria, es casà als 21 anys amb una 

almerienca, i tenen dos dels seus quatre fills.  

 

A l’any 1944, època de postguerra espanyola, han de marxar d’Almeria per manca de 

feina i oportunitats. Cal remarcar que la família de la seva dona (la meva besàvia), 

eren políticament reconeguts per ser republicans.  

Arriben en tren fins a Lleida i agafen un cotxe fins al seu destí final; La Seu d’Urgell, 

on ja hi havia un familiar vivint des d’uns anys enrere.  

El meu besavi troba feina ràpidament a una serralleria i poc temps després neixen 

dos fills més.  

Catalunya, en aquella època, era una residència d’immigrants arribats de tota 

Espanya i la Seu en concret, estava plena per la presència de militars a les duanes.  

 

Uns anys més endavant, el meu besavi va haver de deixar la seva família per buscar 

una feina millor. A Bèlgica es necessitava mà d’obra i molts espanyols i catalans van 

anar a parar allà. En concret, va estar-s’hi 25 anys.  

Dotze anys després que el meu besavi marxés, la seva dona i els seus tres fills 

(l’última va morir als quatre anys d’edat) van tornar a Almeria, vivien en pitjors 

condicions però la meva besàvia estaria a prop de la seva família.  

Quan el meu besavi torna després de 25 anys a Bèlgica, es reinstal·la amb la seva 

família fins al dia de la seva mort.  

 

La filla major d’aquest matrimoni (la meva àvia materna), decideix tornar a la Seu per 

a una vida millor. Allà es casa amb un barceloní i tenen quatre fills, un d’ells, la meva 

mare.  

Els altres dos fills dels meus besavis, van decidir quedar-se a Almeria, on viuen 

actualment.  

 

 

   


