una emigració
civilitzada

fotografies de
jordi mestre i vergés
Museu de l’Empordà, del 17 de setembre
a l’1 de novembre de 2016
> Inauguració dissabte 17 de setembre a les 12 h
> Visites comentades 24 de setembre i 22 d’octubre a les 18 h
> Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 20 h.
Diumenges i festius d’11 a 14 h.

la verema dels 80
una emigració civilitzada

Durant les dècades dels seixanta, dels setanta o dels vuitanta del
segle passat, centenars de milers de persones, entre les quals
famílies senceres i pobles en massa, creuaven la frontera per
anar a «fer la verema» al Midi francès. La majoria provenien del
Llevant peninsular. Però la gent de l’Empordà portava anys fentho: ben bé des d’aquells anys vint no tan feliços per a tothom.
Eren temporers, molts dels quals venien de treballar a l’estiu a la
costa i que, després del raïm, anaven a «fer l’oliva» a Jaén o
«l’espàrrec» a Logronyo. En tot cas, anar a veremar a França
representava un alleujament econòmic important per a famílies
que estaven molts de mesos a l’any sense feina.
Tot i que només eren unes setmanes, allò representava una
entrada de divises important per a l’Estat. I l’Administració va
adonar-se’n. A la desorganització i precarietat de les campanyes
de les dècades dels seixanta i setanta, hi va respondre amb
alguns mitjans que es van notar en la dels vuitanta, per bé que
escassos: trens organitzats, menors retards i millor neteja i,
sobretot, més facilitats pel que feia a obtenir la documentació
necessària. Això sí, per a la tornada calia espavilar-se.
Suposàvem que el que vivíem era un dels darrers vestigis
d’un temps caduc que seria superat per una època en que els
treballadors viurien molt millor. Han passat més de trenta anys i
res ha resultat com esperàvem. Aquell tren de veremadors era un
parèntesi de civilització que ara ha quedat enrere. Més de trenta
anys després, la situació dels emigrants que venen a casa nostra
és molt pitjor.
Anar a veremar al Sud francès, tradició ja centenària, no sembla
que s’hagi d’aturar. De les 65.000 persones que, oficialment,
van creuar la frontera amb els papers en regla el 1983, any del
qual daten les imatges de l’exposició, s’ha passat a les 15.000
d’enguany, una xifra menor que la de les veremes de fa ben
pocs anys.

