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L'emigració a Alemanya 
als anys seixanta.
El testimoni d'una 

selvatana



Amb motiu de l’actual crisi econòmica de l’Estat, 
darrerament llegim nombroses notícies sobre l’emigració 
de joves a Alemanya a la recerca de treball, el fet no és 
nou, en els anys seixanta ja hi va haver un corrent 
demogràfic similar.

Conversem avui amb Roser Miró, sobre la seva 
experiència a l’estranger. Nascuda a la Selva del Camp 
l’any 1941, filla de família pagesa, als 26 anys va marxar a 
Alemanya. 

Pont-Alt. Perquè us vau dirigir a aquest país?

R. Jo tenia un cosí germà casat i afillat, que treballava en 
un hotel a Alemanya i vaig anar a visitar-los a les 
vacances per acompanyar a un nebot.  En aquell mes 
d’estada vaig veure clarament les diferències entre països, 
i em van oferir feina i la vaig acceptar, en agradar-me la 
seriositat de la gent. L’alternativa laboral a la Selva era 
treballar a l'única fàbrica existent, cosa que no em feia 
gaire il·lusió.

P-A. Quina impressió us va fer el nou país 

R.  Magnífica, allà es valorava l’ordre, la disciplina, la llei, 
la justícia, la neteja, l’estalvi, tot molt diferent d’Espanya. 
També la pastisseria és molt bona, a més dels pollastres a 
l’ast. La llengua fou un vehicle d’integració, jo anava a 
classes d’alemany a la casa Espanya i intentava no 
relacionar-me massa amb els espanyols a fi d’aprendre 
millor l’idioma i la cultura germànica.

P-A. Com era el vostre treball? 

R. A Stturgart (Baden-Wutemberg) vaig entrar a 
l’hospital com a auxiliar d’infermeria (planta de 
traumatologia). També hi havia una noia castellana de 
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León amb la qual em vaig fer molt amiga. En total hi vaig 
estar dos anys. L’empresa em proporcionava residència i 
menjar. Sobretot em reclamaven quan ingressava algun 
hispànic i no l’entenien. A la ciutat hi havia les fàbriques 
d’automòbils Mercedes i la Siemens de transformadors 
elèctrics, on hi havia molts obrers espanyols. 

P-A. Quines diversions teníeu aleshores?

R. Els caps de setmana era habitual anar a la bolera amb 
els amics, sortir a sopar, escoltar algun concert, etc.

P-A. Què enyoràveu de casa, a banda evidentment dels 
parents i amics?

R. Sobretot l’alimentació, l’oli d’oliva. Els horaris i el 
clima tampoc eren similars, els hi falta el nostre sol. 
També em sobtava els diferents costums de l’església 
catòlica, allà les processons no es feien pels carrers, sinó 
pels jardins exteriors dels temples.

P.A. Us parlaven del nazisme o l’extermini jueu?

R. No, era un tema que no sortia mai, el silenci era la 
resposta habitual. Tampoc els hi agradaven els 
estrangers, tot i que eren necessaris (abundaven els grecs, 
iugoslaus  i turcs). També els alemanys emigraven als 
EUA i l’envelliment de la població feia que els vells 
haguessin d’anar a residències, amb la conseqüent 
demanada de personal assistencial, que solia ser forani.

P-A. On vau anar després?

R.  Em vaig traslladar al poble de San Gall, a Suïssa 
(cantó de parla alemanya) a casa d’una família de 
banquers, també foren dos anys, em tractaren molt bé i 
com tenien una segona residència a Corbera de Llobregat, 
de tant en tant tornava a Catalunya.
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P-A.  En el retorn com us vau integrar?

R. Amb la meva experiència en el sector sanitari no em 
vaig presentar a buscar feina a l’Hospital Joan XXIII de 
Tarragona i em van agafar aviat a la planta de 
rehabilitació, fins que em vaig prejubilar.

P-A.  A nivell laboral quines diferències podeu recordar?

R. Sobretot eficiència en la gestió dels recursos, tant 
humans com econòmics. Aquí  mancava control (en les 
guàrdies per exemple), la malversació de material era 
habitual, amb una manca de consciència d’estalvi i 
reaprofitament del material útil, és a dir, amb un 
desequilibri de la relació entre cost i l’eficàcia. A vegades 
jo em posava les mans al cap quan veia certes coses que 
ara no puc explicar i que molestarien avui dia, però era 
una altra època.

P-A. Esteu satisfeta d’haver retornat?

R. Sí, naturalment.  He vist món, altres maneres de 
pensar i de fer, és molt recomanable per la ment. També 
estic contenta d’haver cuidat als meus pares en la seva 
vellesa, abans de morir el pare em confessà el seu 
sentiment per no  haver-me pogut donar estudis. La 
mentalitat de llavors era que a una dona no calia fer-la 
estudiar, el seu objectiu principal era simplement casar-
se i tenir cura de la casa i els fills.

P-A. Manteniu encara relació amb Alemanya?

R. Sí, amb els parents i amics, sigui per carta, telèfon o 
darrerament per Internet.

P-A. Com veieu la nova emigració a Alemanya?
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R. La història es repeteix. Vaig sentir a les notícies que 
alguns joves no van poder resistir i alguns ja han retornat 
a casa seva, crec que els hi donen tot massa fet.

P-A. Com dediqueu ara el vostre temps lliure?

R. M’agrada caminar, anar al mas, llegir, cuinar 
(rebosteria), escoltar música (clàssica, òpera), sortir amb 
les amigues, viatjar.

Abreviatures: P-A: El Pont-Alt, R: Resposta.

Entrevista realitzada per Josep M. Grau i Pujol i 
publicada a la revista El Pont-Alt (La Selva del 
Camp), 120 (novembre 2013), p. 6.
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