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Gitanos d’avui
Quatrejoves representantsde la minoria¿tnica cultural més
importantd’Europa
reflexionenal voltant de la seva identitat
JAVIER

PÉREZ

SENZ

er gitano no ha estat malf/tcfl.
Fa sis segles que els roma
,--aixi s’anomena als gitanos
en la seva llengua pr6pia, el
reman~-- van arribar a la Península
Ib6rica, i nomésel fet d’bav¢rconservat una identitat
i una euhura
pr6pies, després d’haver suportat en
aquest temps dures p¢rsecu¢ions,
repressió, assetjaments i un racisme
que no s’atura, ha de ser considerar
com un miracle de sup¢rviv¿’ncia.
Parlar de la identitat gitana en pie
segle XXItampoc és una tasca senzi1la. La majoria deis aproximadament 12 milions de gitanos que
viuen al rnón he fana Europa, on
formen la minoría 6tnica cultural
més important. Per& segons Themas Acton, profesor d’Estudis Gitanos a la Universitat de Gre¢nwich
(Regne Unit), hi ha més de 100
grups diferents de gitanos arreu del
món,i cap d’ells pot atribuir-se I’exclusivitat de ser el veritable poble
Rem. Malgrat les diferencies, tots

S

són i se senten gitanos, encara que
no sempre s5.piguen expressar amb
paraules aquest sentiment. De manera oficiosa --i les xifres sobre
població gitana sempre ho són-- hi
ha aproximadamentmig milió de gitanos arreu d’Espanya, la majoria
dels quals resideixen a les comunitats aut6nomes d’Andahisia, Madrid i Catalunya. Són dades aportades per I’Estudi sobre la població gitana de Catalunya, publicat pel Departament de Benestar i Familia de
la Generalitat de Catalunya, molt
útils, tot i que els esforqosfets a fi de
saber quants gitanos hi ha a Catalunya ofereixen xifres que oscil.len entre els 30.000i els 60.000, segonsles
fonts --la majoria viuen en medis
urbans, a les ciutats més grans o a
les més properes
a
l’hmbit
metropolitg de Barcelona.
Serveixin aquestes dades per situar, minimament,la presencia gitana a casa nostra, per6 no és aquest
l’objectiu del present reportatge.
Tampoeho es deseriure i analitzar la
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situació de pobresa, els problemes
de feina, habitatge i salut que pateixen, o les seves necessitats en
l’gmbit de l’ensenyament,
la
formació professional o la projecció
cultural. Qui desitgi conéixer quina
és la situació real del poble gitano
només ha de posar-se en contacte
amb les associacions gitanes, cada
cop més actives, que existeixen per
tota la geografia catalana, o b~ anar
a la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), amb seu
a l’Hotel d’Entitats (Concili de Trento, 313). l si necesita dades d’b.mbit
estatal i internacional, a la Unión
Romani (www.unionromani.org/.
La pretensió al’aquest reportatge és
apropar-sea una definició, de les moltes
possibles,de la identitat gitana, i fer-ho
des de I’6ptica de la joventut, a travésde
les idees i les confessionsde quatrejoves
gitanos que, tot i que formenpart, amb
méso menysgrau d’implicacid, del movimentassociatiu gitano catal’h, parlen
a titol personali sense capm~imde pontiritar.
Paasaa la pttgtrm2
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Gitanosd’avui
Vede la primerapkgina
¿Qu~és ser gitano? "Aquesta és
la pregunta del milió’, diu Maite
Heredia, antrop61oga, filla d’un
dels pioners del movimentgitano catala, Manuel Heredia, i
membrede l’Associació Gitana
de SabadeU. "Respondre aquesta qüestió és tan complicat com
explicarqu6és ser catal/l, i si no,
fL’~a’t en les discussionssobre la
identitat catalana que suscita la
figura del candidat del PSCa lapresidéncia de la Generalitat, José Montilla", diu riallera. "Ser
gitana és sentir-se gitana i viure
els valors de la cultura gitana,
comel respecte als mésgrans, el
valor de la família, la solidaritat.
I per molt que la societat canvñ,
memreens sentim orgullosos de
ser gitanos, la identitat gitana
seguira existint. Estudiar m’ha
donar coneixementsper reivindicar millor els meusdrets. Encara
hi ha molts pares temorososque,
pel fet d’estudiar, els seus fills
corrin el risc d’apaiar-se, siguin
menysgitanos, en definitiva, i no
és aixi. Jo no cm sento menys
gitana pel fet de tenir estudis".
Als 30 anys acabats de fer, casada i ambdos fiils, de 4 anys i
de 18 mesos, Maite Heredia trebaila actualment, amb una beca
d’investigació de la fundacióJaumeBofill, en un projecte sobre
noves teenologies i. promociógitana que, precisament, ella concep coma una eina útil per difondre els valors culturals del poble
roto. "El projecte és crear un portal a Internet sobre cultura gita- marginació han motivat que la
na. Quan vaig arribar a la Uni- seva cultura hagi estat més miversitat Autúnomade Barcelona rall que f’mestra. "El que ¿s trist
és que la gent tendeix a confondre aspectes tlpics
de la
marginació --pobresa, barraquisme-- com si fossin propis
dels gitanos", es lamenta. "Taro13~hi ha gent que cau en el t6pic
que tots els gitanos saben cantar
i bailar, o no són gitanos. S’ban
d’eliminar els prejudicis i túpics
que pesensobre nosaltres", insistelx la Malte.
no havia vist un ordinador en la
La soeietat majoritbxia avanmeva vida, i ara sóc una gran ca a ñtme vertiginóa La vida giamant de les noves teenologies.
tana també avanca, per6 molt
Internet és una eina f~cil d’usar
per als nens gitanos, i pot ajudar
molt a l’hora de mostrar la realitat gitana".
Viure entre tradicions mil.lenb.ries, costums i lleis que es
transmeten oralment de generació en generació i, alhora, ser
una jove dinamica, del seu
temps, emprenedora, que concilia treball i maternitat, és la cosa
més normal del món per a la .tES.
MaRe,que es considera un exem’origen del poble rom se
pie més, comho són els seus pas!tna al nord-oest de
res, del bon funcionament dels
l,Índia, al Punjab. Cap a
matrimonisentre gitanos i palos,
I any 1000van iniciar una
i no es cansade posar de relleu la dib.spora, fugint de les guerres,
importancia vital de la família que els va portar a Europaa coen el móngitano. "El sentir de la mencamentsdel segle XI¿ Arrifamília gitana és una de les bats a la PenínsulaIb~rica a traqüestions essencials de la nostra vés dels Pirineus, el primer docuidentitat, la unió familiar, que fa ment que dóna testimoni de la
imprescindible el fet d’anar a seva preséncia, conservat a l’Ar/’hospital quan un familiar est~ xiu de la Coronad’Aragó, té dagreu, Iot i que molts no bo enten- ta de 1425, quan el rei Alfons el
gnin i ho vegin com un proMagn~.nimconcedeix una ckdula
blema. La manera d’expressar
de pasa Joan i Tomas,els quals
aquest sentiment d’amor fami- es fan anomenarcomtes d’Egipliar és prúpia del gitano, així de te Menor, i que es dirigien en
senzil]".
peregrinació a Santiago de ComEl poble rom respira la seva postela. Justament del nom"Egicultura i la necessita per seguir te menor"(egipciano) sorgirb, la
vivint Costums, art --el flaparaula gitano, que és comes comenc és la seva principal apor- neixen en espanyol els roma. A
tació, per6 no l’única, i aqul hi partir d’aquell momentels gitaha la insubstituible rumbacata- nos es dispersaran per la resta
lana--, gastronomia-----el potat- del país.
ge gitano és el plat estrella--, es
Sis segles de presúncia, marcabarregen amb un sistema de va- da per dures etapes de repressió i
lors i una histúria comunaque aniquilació cultural, en les quals
formapart del ser i sentir-se gita- han viscut i superat tot un calvari
no. tot i que les situacions de com a poble. Va comenqar amb

"Hihamoltspares
temorosos
que,
pelfet d’estudiar,
elsseus.fills si .~min
menysg~tanos"

méslentamant.Els seus oficis tradicionals --tractants de ramat,
artesans de la forja i el vimet,
esquiladors--- ja formenpart de
la histúria. Actualment,l’ofici
majoritari que exerceix el poble
gitano a Catalunya és la venda
ambulant (el precentatge arriba
gairebé al 40%,segons I’Estudi
sobre la població gitana de Catalunya). L’hostaleria, la constrncció i la reina comajornalers
en el camp són altres exemples
de les poques sortides laborals
per a una comunitat que mamé
encara elevats indexs d’analfabetisme i en la qual pocs,

molt pocs, arriben a cursar estadis superiors (nomésun 0,2%ha
fínalitazat
una
carrera
tmiversitaria, i un 0,46%Festa
seguint, segons I’informe esmentat).
"La clau del nostre futur es
troba en l’escola, per6 perqu6els
nans i nenesgitanos vegin I’escola comalguna cosa seva és necessari que la seva cultura també
estigui presenta les aules, ni que
sigui mínimament.Aixi se superara la reticéncia d’alguns pares,
que tenen por de portar els seus
fiUs a una escola que no respecta
les seves creéncesi valors", afir-

Mirarel futur sense
perdreles arrels

L

la primera pragmatica dels Reis
Catúlics contra la població gitana, del 4 de maNde 1499, i va
tenir altres moments
de cruel apogeu, comara el 1539, quan Carles I dicta una pragmb.ticaper la
qual es condemnaels gitanos a
treballs forcats a les galeres o, data faddica, el 30 de juliol de 1749,
quanl’ex6rcit de FerranVII practica a tota Espanyala GranRedada, confinant a la presó uns
12.000 gitanos, un 40%dels quals
moririen empresonata
Per entrar en contacte, de manera r~.pida i amena, amb la
histúñai el presentdel poblegitano, paga la pena visitar I’exposició que el MuseuEtnolúgic de
Barcelonaacull f’ms al juny del
2007, sota el títol de Gitanos.La
cultura dels roto a Catalunya.
L’exhibició, organitzada ambla
col’laboració del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, apropael públic als prmcipals
valors de la identitat del poblegitano a través de fotografies‘ la majoria de les quals sóninúdites, elnes queevoquenels oficis tradicionals, cartells i objectes‘ molts
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d’ells aportats pels mateixosgitanos,
Els comissaris de I’exposició
---el mestre i antropúleg Josep
Fornés, director de programesdel
MuseuEmolúgic,i la historiadora DolorsMarí-- obrenl’itinerari
ambl’éxode gitano i recorren,
ambencert did~ctic, sis segles de
presencia gitana a Catalunya, des
de les etapes mésdures, comles
praguahtiquesanügitanes, la dramatica petjada de rholocaust
---els nazis van assassinar migmili6 de gitanos-- i la repressió sota
la dictadura franquista, a la vida
quotidiana. L’exposicióevocaoficis tradicional.s‘ moltsd’ells desapareguts,les antiguestires de bestiar i l’ambientdels mercata
Especialfrescor i vitalitat desprenen les fotografies --la mostra ha evitat les gastades imatges
que remeten al barraquisme i la
mendicitat del jove fotúgraf Isidre G. Punti. que retraten gitanos d’avui. Són escenes quotidianes preses a barris de forta pres6ncia romanide Barcelona, Lleida, Girona, Perpiny~i la Camarga francesa.

ma Pere García Giménez, de 31
anys, agent intercultural i president de la Coordinadora de Jo-

"VuU
ser unciutadh
mésde la Catalunya
plural, amb
els mateixos
dretsi deures"
ves Gitanos de Catalunya, a més
de portar la vocalia de Joventut
de la FAGIC.
Casat des dels 18 anys amb
una gitana --tenen dues f’dles, de
9 i 3 anys--, Pese García porta
amborgull i emocióel fet de ser
nét de l’entranyable 7"1o Peret,
un dels impulsors del moviment
gitano europeui de l’associacionisme a Barcelona, a comen~aments dels setanta. Barcelona,
de fet, va ser el bressol de l’associacionisme gitano, que va néixer al si de Cáritas Diocesanai
va tenir en la planta refinada, les
bones maneres i la saviesa del
Tío Peret el seu homede respecte mésemblemb.tic--a la comunitat romantmal no han existit patriarques, terme encunyat pels
mitjans de comunicacióper simplificar el lideratge dels ancians,
que desenvohipenun paper d’autoritat essencial en l’aplicació de
la llei gitana.
"No es pot definir qu~ és ser
gitano", diu el Pere ambveu pausada i un somriure franc. "Vivim
a Catalunyades de fa sis segles i
en la nostra identitat hi ha la
petjada deis nostres avampassats. És un sentimentciar, tot i
que jo no el sapiga explicar, i el
que vull és ser un ciutad’h mésde
la Catalunya plural, ambels mateixos drets i deures~Al meubarti, Hostafrancs, i a Gracia, els
gitanos semprebemparlat catali, ambabsoluta normalitat", comenta.
El preocupamolt la imatgedistorsionada del seu poble que ofereixen els mitjans de comunicació.
Passaa la p&glna
3
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Ve de la iN~lna2
"Gairebé no reflecteixen els vaIors de la cultura gitana,
noméssortim a la televisió lligats a la cr6nica de successos,
com si cada cop que un gitano
comet en delicte el cometéssim
tots. Pel mal cap d’un, ho paguemtots. Es molt injust’, diu
pausadament, sens¢ perdre mai
el somriure.
A Pere li agrada fer-se preguntes sobre la se~a identitat,
voldria aprendr¢ en profunditat el toman~, llengua comuna
dels gitanos de tot el ro~n, i
vcure com toma a agafar
import/mciaentre els joves la
scva variant espanyola, el
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romanó-kaló. "Es necessiteu
més cines per fer créixer l’autoestima i poder dir als més petits que estudiunt podran ser el
que vulguin, advocats, metges,

ser el que vulgttin, sense que
aixO signifiqtü dcixar de ser gitanos. Per aix¿ í:s esencial que
la cultura gitana entri a les aules", diu el Pere.
Lluitar contra el model de
societat consumista que els joves veuen habitualment a la
televisió és una altra de les seves preocupacions. "Els gitanos no deixaríem mai els nostres avis en un asil, ni sacrificaríem la familia per I’egoisme
personal.
La soeietat
majorithria fomental’individunlisme ferotge mentre que la nostra cultura es basa en la solidaritat, el benestari la felicitar de
la teva gent’.

Lhitarcontrael model
de societatconsumista
és unaaltradeles seves
preocupacions
models o esportistes.
Que no
estan predestinats a una determinadavida pel fet de ser gitanos, sin~ que poden aspirar a

societat majoritaria. Hi ha més
masclisme, per6 és que fa 50
anys tota la societat era molt
més masclista. Hi ha temor a
perdre certs wdors, pero la valentia és dir als més joves q u
e la idea de progrés associat al
Ilibertinatge no et fa progressar
en res. Una altra cosa són els
costums, per6 els valors, ali6
que es transmet de l’avi al nét,
no canviaran".
La Maria afegeix més llum a
la reflexió sobre la identitat romani. "L’esperit gitano és tan
lliure que no es pot encasellar.
Ser gitano és un sentiment,
compartir unes tradicions, el
respecte i amor als avis, la
importAncia de la familia i la
capacitat d’expressar els nostres sentiments Iliurement. sense barreres. La gent pensa que
tots els gitanos somiguals i no
és aixi. Somels grans desconeguts. Hemadoptat tradicionsi
costumsd’altres llocs, per6 SChse trair la nostra identitat. Ens
movempel cor".
No suporta els prejudicis
que associen perversament
situacions de pobresa, marginalitat i delinqü¿ncia a la comunitat gitana. "La integració la
dóna la posició social. Noés el
mateix la situació en un barri
com Hostafrancs, amb una ferma tradició sedentaria, que al
barri de la Mina de Sant AdriA,
fruit de la migració andalusa.
Una altra lluitadora nata,
En realitat, la interculturalitat
que es rebel.la davant la injustifa por. Ho veiem a l’escola, en
cia, la discriminació i qualsevol les can¢ons que canten els
altra forma de racisme, és Ma- nens. Són tants anys de dir-los,
ria Rubia, de 33 anys, soltera,
’alerta ambel gitano’, que conmitjancera i dinamitzadora cul- tinuen amb el patró excloent.
tural en una escola, i membre La Iluita més necesshria és
del Secretariat de PromocióSo- aconseguir que a I’escola es parciocultural del Gitano Catalh.
li de la cultura gitana, tot i que
"És mésdificil ser dona i gitana, patita
una doble
discriminació, ens exigeixen la
capacitat de ser actuals i no
deixar de ser gitanes. Pero a
pesar de les dificultats,
cada
cop hi ha més associacions de
dones gitanes, perqu6 apostem
méspel futur. La societat gitana va 50 anys per darrere de la
sigui nomésun dia a l’any. S’ha
de dotar les escoles d’eines educatives fetes pels mateixosgitanos per aconseguir I’enriquiment cultural de tots, base de
la convivencia".
Nomésdes de I’educació i la
formació civica es llimaran els
no semblesgitano. Creu que és un conflictes quotidians de conviafalae i en realitat t’es~ insul- vOncia entre families gitanes i
tant’.
pajes. Abandonarhabits i cosCoincideix amb Maite Here- tums que no s’adeqüen a la fordia, Pere García i MariaRubiaal made viure de la societat genedefinir la identitat gitana comun ral és un arre repte per enderroconjunt de sentimentg "Dificilcar prejudicis. MariaRubiaIluiment trobarem mos diversitat en ta dia a dia contra aquests
una cultura que dins de la gitana, mals hAbits a I’escola, per0 deperqu6 existeixen trets comuns, nuncia la manca de referents
per6 també dfferOncie& No són gitanos a les aules, que ajudaiguals els gitanos de Triana, on la rieu els adolescents a fer aquest
societat s’ha agitanat, que els de pas. "Un adolescent gitano
Santiago o Barcelona. L’essencial esta perdut en la rebel’lia, atraés I’esperit rom, un sentmientres- pat en un doble conflicte: no es
pecte de la vida i ana formad’ac- reconeix
en la cultura
tuar en conseqüOncia,
viure els ava- majorithria i els pares no saben
tars de la vida d’unamanerapecu- donar resposta a les seres neceliar, marcada per ana forma de sitats. Se’ls ha d’ensenyar que
sentir la vida. El pragmatisme,el ser gitano no és Ilen~;ar un pafet de passarles penescantant, ser per aterra, ni saltar-se les norinsubmisosi anarquistex La uto- mes de convivencia, ni fer el
pla de l’anarquisrnel’han portar a que els vingui de gust. Si et
la practica durant segles els gita- vénen dient: ’no parlo catalA
nos: ni llei, ni estat, ni frontere&
El perqu6 sóc gitano’, els has de
que passa és que el gitano espa- fer veure que ser gitano no és
nyol i catal& és el mésassimilat ser un inculte i que han de pard’Europa. Ha perdut el seu idiolar catalA. Els nens són com
mai, desprésde sis segies de perse- esponges, necessiten referents
cució i repressióinstitucional, que per canviar els mals costums. 1
no va parar fins a l’arribada de la saber que pel fet d’estudiar no
democracia,s’ha reinventat, sense deixaran de ser gitanos, sinó
deixar de ser diferent", explica tot el contrari, els far’h guanyar
amb vehem¿ncia.
autoestima".

"LaHuitamés
necessLria
és aconseguir
quea l’escolaes parli
dela culturagitana"

’Kaló d’aquí’, gitanos invisibles
’espiritualitat gitana,d sentit religiós de respecte i
memoria dels morts i un
pmfandeonc¢ptede Ilibcrtat i providencialisme,arrelat amb
la fflosofia oriental, s6nvalorspre~ats en la culturai la klentitatgitana. Israel Ramírez,de 28 anys, els
defensa coma anttdot contra el
consumisme
i la competitivitat que
avui regnen en la societat majorit~ria. Fill de l’ex-eurodiputatsocialista Juan de Dios Ramirez-Heredia, pioner i impulsordel desenvolupamentdel movimentassooatiu gitano espanyol i eumpeu,Israel ha posat el seu granet de sorra
en la difusióde la realitat gi ’tarta
dirigint la peHíunla Kaló araquí,
una perita ficció de 30 minutsconcebudaper ti.lustrar i fomentarel
debat sobrela identitat i la cultura
gitana a les escoles que aquest mes
veurh la llum en dvd, en el marc
d’un projecte del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, organ consultiu de I’Ajantamentde Barcelona, del qual forma
part el jove realitzador.
"La peHicula neLx ambla voluntat de donar una imatge diferent dels gitanos. Als mitjans de
comunicació,si surt tul gitano és

L

p¢rqu6és artista, per un delicte o de la celebració. El tmjeete es conper viure en condicionsinfrahuma- verteix en una ~tita aventura imnex La resta, que somla gran ma- cihtiea a través de h qual Curro
josia, treballemcomqualsevolper- trobar~ diferents pessonatl~ que
sona, per0 no sortim als mitjan~ li explicarantsets de h culturai la
Somgitanos invisible~ Vivim en historia del seu poble quedl descosintonia ambla societat, pero no neixia", explica el malitzador.
intexessem perqu~ no responem
Tots els ac’tot* que intervenen
als t6pics, a la falsa imatgedels a Kaló daqul son gitanos--la magitanos I aquests gitanos invisi- joria no s’havia posat mal davant
bles són els que pmtagonitzenla d’una c~meraila pel-licola, tot
pel.licula", explicaIsrael Ramirez. i que de fi¢ció. és en part docuEl film, concebut comun con- mental, perqu6 cada actor fa una
te sobre els gitanos de Barcelona, mica de si mat¢ix. El ntmprotagotranscorreen una significativa jor- nista i diversos aetors provenen
nada, el Dia Internacional del Po- de I’Associació de Joves Gitanos
ble Gitano, que se celebra cada 8 d’Hostafrancs, que es va implicar
d’abril en record del primer Con- molt en el projt~e, segonsexplica
grés MundialGitano, celebrat a Ramirez. "Esta pensada per als
Londresel 8 d’abril de 1971, on la nensi a ells s’adrer, a, coma matecomunitat romuní internacional
rial audiovisual per projectar a
va adoptar la seva bandera --té
les aules, seguit d’un debat amb
dues franges, el blau del cel i el els alumnes.Volser, per tant, una
verd dels camps,i al centre la ro- eina útil que ajudi a parlar a clasda d’un carro, simbolsde la lliber- se sobre els gitanos. I~ noeessari
tat, valor supremdel poble rom-- que a totes les escoles es dediqui
i el seu himne, l’emotiu Gelem, una classe a explicar qui somels
gelem.
gitanos".
"La trama gira al voltam d’uCansarde t6pics i prejudicis, el
na familia gitana que arriba a Bar- jove apunta una altra mostra de h
celona per celebrar el Dia Interna- falsa imatgeque la sociemtt~ dels
cional del Poble Gitano. Per una gitanos‘ "Si a la fcina la majorla
confusió, un dels t’dl& Curro, es no sap que ets gitano, qunnse n’asperd i decideixanar sol fins al Hoc mbentael primer que et diu Os que
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