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Gitanos nord-catalans?
Nord-catalans a seques,

millor: més francesos que
Nicolas Sarkozy, nascuts a
Franga, i de famílies nord-

catalanes documentades
des del segle XVI.

Comencem a trencar clixés

La comunitat gitana a Catalunya
Nord té uns 15.000 integrants.

Perpinyh és també la capital d’un país gi-
tano sense fronteres: de Barcelona a Mar-
sella, sentirem gitanos parlant català. El
barrí de Sant Jaume, l’antiga ciutat reial,
viu ara habitat pe r uns 10.000 gitanos que
n’han fet el seu particular reiahne. Enlloc
més dels Paisos Catalans no existeix una
comunitat gitana tan concentrada, tan
opaca, i al mateix temps tan rica en cultu-
ra prbpla.
Una cultura que passa sovint desaperce-

buda. «Hi ha tant de talent a Perpinya...)),
asseguraOlivier Martinez,~liesKanelé, un
dels cantants perpinyanesos de més 6xit,
igitano per part de mare. «Per6 només surt
ala Uum en moments puntuals; és una ll~s-
tima, perqu6 cal&-ia obrir-se per apren-
dre’n més)). Per6, per obrir-se, per integrar-
se, cal una voluntat i un compromís mutu.
I no és precisament el cas amb la comuni-
tat gitana nord-catalana. I no es tracta
pas d’un problema d’il.legalitat: la delin-
qü6ncia existeix, evidentment, perb els
índexs no són pas galre més alts que en al-
tres ciutats. L’activitat penal no ha de ser
pas superior a la de Neullly, el feu electoral
de Nicolas Sarkoz~. Hi ha, en efecte, trafi-
cants de drogues, tinen~a il.legal d’arrnes,
i hi ha lladres de r¿~dios i de televisors. Perb
el problema n’és tot un altre: l’illetrisme
originat a casa mateix, que anul.la qualse-
rol possib’fiitat de sortir del cercle vieiós.

ESC, KLA DE VALORS PR(~PIA

És fals que els pares gitanos nord-catalans
no eduquin la seva descendencia: els en-
senyen, aix6 sí, valors que no es correspo-
nen amb la societat occidental. Els valors
moderns de formació, esfor~;, separació de
peders, capitallsme.., sSn conceptes com-
pletament aliens a la cultura oral i cente-
n2aria dels gitanos de Perpinyh. Els nins no
són formats per anar a escola; són educats
a respectar els gra~s, a ser solidaris amb
la famñia, a creure en la Llei gitana i fer
créixer la eomunitat... Segons Ramonet
Valls, doctor en dret nascut a Sant Jaume,
<<la cultura gitana és una cultura oral: l’es-
cola no en fa part)>.

Perpinyh: a’fllats al

barri de Sant Jaume
Tant és així que l’Estat frane6s s’ha vist

obligat a abdicar. Després de 40 anys
provant d’integrar els gitanos a la comu-
rütat educativa, ñnalrnent s’ha optat per
crear classes específlques per a ells. Un
reportatge de France 2 ens mostrava l’any
2007 l’exist~ncia de classes g4tanes al
col-legiJeanMouñndePerpinyh.N’msini-
nes separats, amb índexs d’absentisme
per sobre del 70% <<sobretot als mat’ms>),
assegura un ensenyant. Alumnes de 15
anys maldant per fer sumes de dues xifres
i professors anant casa per casa per re-
cordar als infants que [’endem~ comen~a
l’escola. «Els pares han de comprendre
que els nins no perdran pas Uur identitat
i llurs arrels descobr’mt altres universos,

El 2007 van comengar a
funcionar ’classes gitanes’
segregades al col.legi Jean
Moulin. Els índexs
d’absentisme hi superen el 70%

altres histbries humanes>>, assegurava Ka-
nelé el mes passat a L’Indépendant.
Ramonet Valls comentava en el docu-

mental que «les elasses gitanes eonstaten
la derrota de l’Educació Nacional: els po-
sen a part per tal que no molestin i en-
darvereixin els altres alumnes>). 0 el que
és el mateix: el resultat de separar els bons
estudiants i els paquets no crea elits, sinó
una gran massa illetrada.
A Catalunya Nord, la cultura gitana s’a-

junta amb la coneguda generositat fran-
cesa amb les ajudes soeials: ajudes per a
l~oguers, per a quan s’aeaba el subsidi
d’atur, per a trasllats... Ras i curt: és co-
negut que a Fran~a se pot viure relativa-
ment bé sense treballar. En aquest sen-

capital d’un país sense
fronteres: podem anar de
Barcelona a Marsella sentint
gitanos parlant en catal~

tit, es calcula que el 80% dels gitanos per-
pinyanesos són RMIstes, aix6 és, que re-
ben la renda mínima d’insercíó (uns 380
euros mensuals). Unes 720 famflies (la
meitat de la població gitana de la ciutat)
estan inscrites a la del%o-ació local dels Res-
to du Coeur, assoeiació benbfica que re-
parteix ~pats.
En el cas gitano, aquestes ajudes s’han

convertit en una assist~ncia permanent.
Els mitjans s’han convertit en fmalitats.
Amb un índex d’analfabetisme del 70%
(encara superior en el cas de les dones),
sense ofici, sense eomer~ local i sobretot
sense educació por a l’emprenedoña, la
generació gitana nord-catalana haur~
d’esperar per sortir de la marginalitat.
Ni l~_juntament, ni el Consell General i

menys encara el Govern franc~s no han
aconseguit integrar els gitanos nord-
catalans, més franeesos de sang que la ma-
joria de la classe dirigent. El seu nivell d’a/-
llament a Perp’myh, lluny de disminuir;, s’ha
mantingut amb els anys malgrat els es-
forros d’assoeiaeions diverses. A
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