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El proper mes de maig farà 
quaranta anys que en Manolo 
Caballero i la Pilar Gálvez van 
venir a Verges, procedents de 
Campanario (Badajoz). Va ser 
l’any 1974: la Pilar tenia aleshores 
vint-i-tres anys i en Manolo vint-
i-set. En Josep Rubau va anar 
a Extremadura a contractar 
treballadors per a la seva empresa, 
amb unes condicions laborals 
i salarials prou bones per a fer-
los plantejar un canvi que seria 
definitiu en les seves vides. Des 
d’aleshores passarien a formar part 
del paisatge humà de Verges, ells 
i d’altres com ells que en aquells 
anys van venir de diversos punts 
d’Espanya a viure i a treballar a 
Catalunya.

Ens reben al seu pis del carrer de la Davallada i ens diuen modestament que no pot interessar a gaire 
ningú el que ens puguin explicar. Veureu com no tenien raó. La seva història reflecteix la vivència de 
moltes famílies immigrants espanyoles d’aquella dècada que van acabar fent arrels a la nostra terra, 
estimant-la i sentint-se tant d’aquí com ningú. I també és una mostra del caràcter acollidor que 
sempre ha demostrat Catalunya envers els nouvinguts.

Conversa amb...

Manolo Caballero 
i Pilar Gálvez

Expliqueu-nos com va anar allò...

Manolo: Jo, de ben jove, a catorze anys, 
ja vaig anar amb el pare a treballar fent 
canals de regadiu a Osca; també vaig tre-
ballar a València, i als dinou vaig fer el 
servei militar com a voluntari a Madrid, 
a l’aviació. Ja havia voltat món. Encara 
era solter, que amb l’empresa de Ramon 
Oliva, Hormigones Costa Brava, de Vi-
latenim, vaig treballar fent el sanejament 
de Garriguella i Vilabertran. Després en 
Rubau va anar a contractar personal a 
Campanario i vam venir unes quantes 
famílies aquí, a Verges: nosaltres, amb el 
meu germà, en Pedro, en Diego Guerre-
ro i la Petra, en Francisco Guerrero i la 

Rosa, en Quico López i la Puri, i altres 
paisanos. Jo, prèviament, ja havia arrendat 
un pis en una estada anterior, avançant el 
lloguer de sis mesos. Pilar: Feia quinze 
dies que ens havíem casat (el 25 d’abril de 
1974) i això va ser la nostra lluna de mel. 
I quin viatge! Vam agafar un autocar que 
ens va portar durant més de trenta hores a 
través d’Espanya, aturant-nos arreu, car-
regant i descarregant gent i maletes, des 
de la matinada del 12 de maig, fins a la 
tarda del dia següent.

I com va anar l’arribada? 

Pilar: En aquell autocar vam venir en 
Manolo, el seu germà Pedro i jo. Amb la 

Rosa, la Petra o la Puri, amb prou feines 
ens coneixíem; però, com és habitual en 
aquestes situacions, totes les famílies de 
la mateixa procedència geogràfica vam fer 
pinya. El nostre pis de Verges era a la bai-
xada de la plaça Major, anant cap al rec, 
on vivíem nosaltres dos i en Pedro, el meu 
cunyat. Amb la Rosa i en Francisco érem 
veïns: s’estaven al carrer dels Bous, on ara 
hi ha el locutori, que era una casa també 
força vella. I la Puri i en Quico s’estaven a 
can Paco Bach. Manolo: Les dues prime-
res nits a Verges les vam passar «acollits» 
a ca la Puri, que ja feia uns quants mesos 
que eren aquí; vam sopar i dormir a casa 
seva. Al nostre pis no hi havia res, i jo, 
l’endemà, vaig demanar festa per anar a 
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Conversa amb...
Figueres a comprar mobles i a can Qui-
met «Gelà» a buscar electrodomèstics per 
a equipar el pis. 

Què recordeu d’aquells primers dies?

Pilar: Jo no havia sortit mai de casa. El 
primer contacte amb el poble em va fer 
caure l’ànima als peus: un poblet petit, 
amb «olor» de bestiar, sense conèixer 
ningú, la gent que parlava una altra 
llengua... Vam passar moltes i moltes 
hores enyorades i plorant amb la Rosa, 
aquells primers dies! Recordo la primera 
vegada que vam veure la Pilar de Can 
Grau, rossa, tota extremada...: «Fíjate tú, 
esa muchacha seguro que es extranjera.» «Sí, 
sí, seguro que lo es...» Jo em sentia molt 
sola lluny de casa. En Manolo marxava 
a les set del matí i no tornava fins a les 
set del vespre; no sabia cuinar ni fer la 
bugada, li havia de preparar el dinar per 
a emportar-se... Van ser uns inicis difícils. 
Considero que vam ser molt ben rebuts 
pels veïns, i he d’agrair molt l’acollida 
que ens van fer. A mi em van ajudar 
molt la Conxita Pedrero («Bagué»); la 
Rosa Carreras, que em va ensenyar a 
cuinar, a fer punt i ganxet; l’Enriqueta 
Masó («Xito») –la meva mare em trucava 
a casa seva i ella em venia a buscar–; en 
Rafa López (Rafa «del peix»); la Maria de 
can Trombis... i tants d’altres disposats 
a donar-nos un cop de mà. Sort en vaig 
tenir de tots ells. Recordo la primera 
vegada que vaig veure el mar, a vint-i-
quatre anys: ens hi va portar el pare de 
la Pilar («l’estrangera»), en Martí Batlle, 
a Empúries. Va ser impressionant, una 
meravella! Manolo: Jo em trobava amb 
altres paisanos solters, o bé fèiem algun 
dinar el diumenge i passàvem la tarda 
junts. Els homes treballàvem per a en 
Rubau, tota la colla. Al cap d’uns anys vaig 
plegar de can Rubau per anar a treballar 
al molí d’en Joan Brusi i a l’UNIGSA de 

Jafre, durant nou anys. Finalment vaig 
entrar a l’empresa d’en Josep Feliu Moy, 
Giromur, fins a la jubilació.

La Pilar ens explica que va deixar els 
estudis a dotze anys i la seva mare la 
va enviar a un taller de costura. Des 
de sempre, li ha agradat llegir, i tenia 
ganes d’aprendre. Per això continuava 
estudiant de nit: li anava bé tot el que 
fos sortir de casa. En arribar a Verges 
es va proposar que aprendria el català.

Pilar: No hem tingut mai cap problema 
pel tema de la llengua; ningú no ens ha 
discriminat i amb tothom ens hi hem en-
tès bé. El català l’entenem perfectament 
i el parlem, tot i que ens sentim més cò-
modes expressant-nos en castellà, ja que 
és la nostra llengua materna, amb la qual 
vam créixer i aprendre. Us explicaré una 
anècdota: un dia, comprant a ca l’Artu-
ro, vaig decidir atrevir-me amb el català; 
ben decidida, encara que sóc molt ver-
gonyosa, i amb la botiga plena de gent, 
vaig demanar un pollastre grosso, la qual 
cosa va resultar divertida per als presents. 
En cap cas es van riure de mi, però vaig 
passar vergonya, i allò em va frenar una 
mica a l’hora d’atrevir-me a tornar a par-
lar en català en determinades situacions. 
Manolo: I els nostres fills han nascut tots 
aquí, parlen català i amb els néts també 
hi parlem, en català. De veritat que en 
aquest sentit mai no ens han fet sentir 
malament; al contrari, sempre hem tro-
bat facilitats i bona disposició de part de 
tothom.

El 14 de març de 1977, per Sant Josep, 
es traslladen al pis de la Davallada, un 
pis nou que és símbol de progrés i pros-
peritat. El fill gran, l’Amador, havia 
nascut al pis de Plaça; després vindrien 
en Nico i l’Anna. Amb els fills, l’arre-

lament es fa més fort: fan de pont per 
a relacionar-se més amb els pares altres 
nens i nenes, l’escola...

Manolo: Una vegada ens vam plantejar 
la possibilitat de tornar a Campanario, 
quan se’m va presentar l’oportunitat de 
fer la feina del sogre. En aquell moment 
la mainada encara eren petits, però no ens 
va atreure la idea: no era una feina tan 
ben pagada i ja teníem el pis nou. I ara 
ja és impensable marxar! Pilar: Ens hem 
anat venent les propietats, que només ens 
duien maldecaps: degoters, obres, feines 
de manteniment... Els primers anys de ser 
aquí procuràvem anar a Extremadura un 
cop l’any, o era la família la que venia. No 
havíem emigrat per necessitat; de feina, 
allà, n’hi havia, també, però alguns que 
venien a fer temporada tornaven amb bit-
llets grossos i tot feia pensar que aquí un 
es podia guanyar més bé la vida. Allà la 
família d’en Manolo tenien terres pròpies 
i arrendades, treballaven la vinya i anaven 
a fer temporada arreu del país. El meu 
pare era militar i havia format part de 
l’escorta de Franco; més tard va fer d’ad-
ministrador de finques d’un marquès. En 
tots els aspectes, però, ara i abans, a Cata-
lunya, en general, sempre hi ha hagut més 
progrés: anem més avançats, amb una 
mentalitat més oberta. D’altra banda, no 
hi ha aquesta cultura d’anar a l’aventura, 
com vam fer nosaltres; la gent és més de 
la terra, de casa, de tradició, de mantenir 
les arrels al territori.

I què en penseu, de tot això del dret a 
decidir, l’estat propi, la independèn-
cia...?

Mireu, nosaltres hem viscut, hem treba-
llat, hem invertit i hem tingut els nostres 
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Conversa amb...

fills aquí, a Catalunya. Ens sentim cata-
lans i també extremenys pel nostre ori-
gen; però la nostra vida, la feina i el futur 
dels fills i els néts és aquí. Si tot això del 
que tant es parla és bo per a Catalunya, 
també és bo per a nosaltres i ens estarà bé. 
Que es pugui fer la consulta i endavant 
el que decideixi la majoria! També ens 
estirem els cabells quan sentim les decla-
racions del president d’Extremadura i les 
bestieses que es diuen sobre Catalunya.

La Pilar ja fa vint-i-set anys que comen-
çà a patir una malaltia greu de la qual 
es va poder sortir: li van fer un trans-
plantament, ha tingut algunes recaigu-
des amb alts i baixos i fa alguns mesos 
va tenir un altre ensurt del qual s’ha 
recuperat favorablement. És valenta i 
lluitadora, i encara la vida amb opti-
misme.

Tenia trenta-set anys quan va començar 
tot plegat, amb els nens encara petits. He 
d’estar molt agraïda a tota la gent que ales-
hores em van donar suport i que m’han 
ajudat sempre que ho he necessitat: fer-se 
càrrec dels meus fills, acompanyar-me al 
metge, fer-me companyia, donar-me un 
cop de mà amb la casa...: el que fes falta; 
Amigues, veïnes –elles ja saben a qui em 
refereixo–... Quan les necessites és quan 
t’adones del valor de les persones, de la 
gent que et fa costat. També he tingut 
sempre el suport de la família, dels meus 
cunyats, en Pedro i la Cristina, i ara que 
ja són grans em refio molt dels fills. Tots 
han estan al meu costat quan ha fet falta.

La Pilar també ha anant fent feines tots 
aquests anys; feines que li han permès 
treballar i tenir cura de la casa i dels 
fills.

Sempre que la salut m’ho ha permès, he 
anat fent feines. Una temporada vaig co-
sir per a la Pili; també he cuidat maina-
da d’altres famílies. Com molta gent de 
Verges, vaig fer flors de l’Almanova des de 
casa; he treballat per a la Mancomunitat 
Escolar en la neteja de l’escola, i actual-
ment faig de monitora del menjador.

Parlem de la participació en la vida i les 
tradicions del poble.

Manolo: Hem participat en moltes acti-
vitats del poble. Vaig fer algun temps de 
perxoner a la Processó, i després portant 
la Pietat durant catorze anys. Vaig fer de 
voluntari per a aixecar la paret de tanca 
del camp de futbol i també em vaig en-
carregar del material del club o vaig nete-
jar les botes dels jugadors. Fa pocs anys, 
amb en Paco Bach i en Julián Estévez, 
vam participar en la plantada de rosers al 
parc del Riu, col·laborant amb l’escola. 
Malauradament, al cap de poc temps, uns 
brètols en van arrencar uns quants!

Pilar: En aquesta foto (ens l’ensenya) 
anàvem disfressades per Carnaval, en un 
partit d’homes contra dones. Jo netejava 
la roba del futbol, sargia mitges, i amb la 
Pili cosia roba de la Processó (sense co-
brar). Verges és un poble amb molta vida 
i es fan moltes coses per a poder-hi par-
ticipar.

En Manolo, retirat, passa les hores a 
l’hort i al Casal de Jubilats fent la par-
tida. La Pilar continua al menjador 
escolar i també fent la quina al Casal, 
cuidant néts quan convé i llegint per 
treure’s les cabòries; s’està aficionant 
als llibres electrònics. Tots dos estan 
contents de la terra que els va acollir, 
de la gent i les oportunitats que hi van 
trobar i, sobretot, estan orgullosos dels 
seus tres fills i dels néts.

Oi que sí, que ha estat interessant la 
seva trajectòria?

ALBERT CASABÓ  (TEXT)

ÀLBUM FAMILIAR I QUICO 
FERRER (FOTOS)




