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Actualmente leemos o escuchamos en los
medios de comunicación que muchos
españoles están emigrando a diferentes
países en busca de mejores condiciones de
vida. Parece que la historia se repite, pues
en los años 60, muchos emigraron a estas
tierras por la misma razón. Vicent Gil –
Toresano nos transportó por medio de su
presentación a esa época. A través de su
relato pudimos vivir sus emociones: el
miedo con el que dejaron su bella España;
el alivio que sintieron al reunirse con otros
compatriotas en tierras extrañas; el
agradecimiento por ser bien recibidos y,
sobre todo, la nostalgia que les invadía
cuando pensaban en sus familias y en su
tierra.

Op 15 maart 2013 kregen de bezoekers van
El Bosco uit de eerste hand een toelichting
over het fenomeen Spaanse gastarbeiders
in Brabant.
Vincent Gil Toresano Jr.zoon van een
gastarbeider uit de jaren ’60 van de vorige
eeuw, vertelde in een helder betoog over
de werving, de reis naar Noord-Europa, en
de wederwaardigheden in het “nieuwe”
land.
Hij schetste een beeld van de situatie in
Spanje in die jaren: de werkloosheid,
armoede en feitelijk gebrek aan
perspectief. Verrassend was zijn
mededeling, dat velen pas in de overvolle
treinen besloten waar men heen zou gaan.
Vincent Gil Toresano hield zijn relaas op
basis van de ervaringen van zijn vader,
Vincent Gil Toresano Sr., die ook
aanwezig was en de avond opluisterde met
persoonlijke ervaringen: de lange reis naar
een onbekend land en toch ook een
onzekere toekomst zonder familie, de
eerste ervaringen op zijn werk, de
volharding om te integreren, de
familiebezoeken en de overkomst van de
familie. En uiteindelijk: het slagen. Zijn
inbreng vormde de slagroom op de toch al
smakelijke taart.
Wie er niet was heeft heel wat gemist.
***********************
De volgende bijeenkomst vindt plaats op
vrijdag 19 april 2013. Het thema is dan
“Frida Kahlo” , een Mexicaanse
kunstenares, die beroemd is vanwege haar
autobiografische werk.
De lezing wordt verzorgd door mevrouw
Anaid Marina Degollado.
Locatie : HEVO-gebouw De Ontmoeting,
Tulpstraat 2 – 4 in Rosmalen. Aanvang
20.00 uur.
Entree € 6,- (zes euro).

