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Gitanos d’avui
Quatre joves representants de la minoria ¿tnica cultural més

important d’Europa reflexionen al voltant de la seva identitat

JAVIER PÉREZ SENZ

S
er gitano no ha estat mal f/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 només el fet d’bav¢r conser-
vat 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 XXI tampoc és una tasca senzi-
1la. La majoria deis aproximada-
ment 12 milions de gitanos que
viuen al rnón he fana Europa, on
formen la minoría 6tnica cultural
més important. Per& segons The-
mas Acton, profesor d’Estudis Gita-
nos 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’ex-
clusivitat de ser el veritable poble
Rem. Malgrat les diferencies, tots

són i se senten gitanos, encara que
no sempre s5.piguen expressar amb
paraules aquest sentiment. De mane-
ra oficiosa --i les xifres sobre
població gitana sempre ho són-- hi
ha aproximadament mig milió de gi-
tanos arreu d’Espanya, la majoria
dels quals resideixen a les comuni-
tats aut6nomes d’Andahisia, Ma-
drid i Catalunya. Són dades aporta-
des per I’Estudi sobre la població gi-
tana de Catalunya, publicat pel De-
partament de Benestar i Familia de
la Generalitat de Catalunya, molt
útils, tot i que els esforqos fets a fi de
saber quants gitanos hi ha a Catalun-
ya ofereixen xifres que oscil.len en-
tre els 30.000 i els 60.000, segons les
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 si-
tuar, minimament, la presencia gita-
na a casa nostra, per6 no és aquest
l’objectiu del present reportatge.
Tampoe ho es deseriure i analitzar la

situació de pobresa, els problemes
de feina, habitatge i salut que pa-
teixen, 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 Gita-
nes de Catalunya (FAGIC), amb seu
a l’Hotel d’Entitats (Concili de Tren-
to, 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-se a una definició, de les moltes
possibles, de la identitat gitana, i fer-ho
des de I’6ptica de la joventut, a través de
les idees i les confessions de quatre joves
gitanos que, tot i que formen part, amb
més o menys grau d’implicacid, del mo-
viment associatiu gitano catal’h, parlen
a titol personal i sense cap m~im de pon-
tiritar. Paasa a la pttgtrm 2
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Gitanos d’avui

Ve de la primera pkgina
¿Qu~ és ser gitano? "Aquesta és
la pregunta del milió’, diu Maite
Heredia, antrop61oga, filla d’un
dels pioners del moviment gita-
no catala, Manuel Heredia, i
membre de l’Associació Gitana
de SabadeU. "Respondre aques-
ta qüestió és tan complicat com
explicar qu6 és ser catal/l, i si no,
fL’~a’t en les discussions sobre la
identitat catalana que suscita la
figura del candidat del PSC a la-
presidéncia de la Generalitat, Jo-
sé Montilla", diu riallera. "Ser
gitana és sentir-se gitana i viure
els valors de la cultura gitana,
com el respecte als més grans, el
valor de la família, la solidaritat.
I per molt que la societat canvñ,
memre ens sentim orgullosos de
ser gitanos, la identitat gitana
seguira existint. Estudiar m’ha
donar coneixements per reivindi-
car millor els meus drets. Encara
hi ha molts pares temorosos que,
pel fet d’estudiar, els seus fills
corrin el risc d’apaiar-se, siguin
menys gitanos, en definitiva, i no
és aixi. Jo no cm sento menys
gitana pel fet de tenir estudis".

Als 30 anys acabats de fer, ca-
sada i amb dos fiils, de 4 anys i
de 18 mesos, Maite Heredia tre-
baila actualment, amb una beca
d’investigació de la fundació Jau-
me Bofill, en un projecte sobre
noves teenologies i. promoció gi-
tana que, precisament, ella con-
cep com a una eina útil per difon-
dre els valors culturals del poble
roto. "El projecte és crear un por-
tal a Internet sobre cultura gita-
na. Quan vaig arribar a la Uni-
versitat Autúnoma de Barcelona

"Hi ha molts pares
temorosos que,
pel fet d’estudiar,
els seus .fills si .~min
menys g~tanos"

no havia vist un ordinador en la
meva vida, i ara sóc una gran
amant de les noves teenologies.
Internet és una eina f~cil d’usar
per als nens gitanos, i pot ajudar
molt a l’hora de mostrar la reali-
tat gitana".

Viure entre tradicions mil.le-
nb.ries, costums i lleis que es
transmeten oralment de genera-
ció en generació i, alhora, ser
una jove dinamica, del seu
temps, emprenedora, que conci-
lia treball i maternitat, és la cosa
més normal del món per a la
MaRe, que es considera un exem-
pie més, com ho són els seus pa-
res, del bon funcionament dels
matrimonis entre gitanos i palos,
i no es cansa de posar de relleu la
importancia vital de la família
en el món gitano. "El sentir de la
família gitana és una de les
qüestions essencials de la nostra
identitat, la unió familiar, que fa
imprescindible el fet d’anar a
/’hospital quan un familiar est~
greu, Iot i que molts no bo enten-
gnin i ho vegin com un pro-
blema. La manera d’expressar
aquest sentiment d’amor fami-
liar és prúpia del gitano, així de
senzil]".

El poble rom respira la seva
cultura i la necessita per seguir
vivint Costums, art --el fla-
menc és la seva principal apor-
tació, per6 no l’única, i aqul hi
ha la insubstituible rumba cata-
lana--, gastronomia -----el potat-
ge gitano és el plat estrella--, es
barregen amb un sistema de va-
lors i una histúria comuna que
forma part del ser i sentir-se gita-
no. tot i que les situacions de

marginació han motivat que la
seva cultura hagi estat més mi-
rall que f’mestra. "El que ¿s trist
és que la gent tendeix a confon-
dre aspectes tlpics de la
marginació --pobresa, barra-
quisme-- com si fossin propis
dels gitanos", es lamenta. "Taro-
13~ 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 pesen sobre nosaltres", insis-
telx la Malte.

La soeietat majoritbxia avan-
ca a ñtme vertiginóa La vida gi-
tana també avanca, per6 molt

més lentamant. Els seus oficis tra-
dicionals --tractants de ramat,
artesans de la forja i el vimet,
esquiladors--- ja formen part 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 Cata-
lunya). L’hostaleria, la cons-
trncció i la reina com ajornalers
en el camp són altres exemples
de les poques sortides laborals
per a una comunitat que mamé
encara elevats indexs d’an-
alfabetisme i en la qual pocs,

molt pocs, arriben a cursar esta-
dis superiors (només un 0,2% ha
fínalitazat una carrera
tmiversitaria, i un 0,46% Festa
seguint, segons I’informe esmen-
tat).

"La clau del nostre futur es
troba en l’escola, per6 perqu6 els
nans i nenes gitanos vegin I’esco-
la com alguna cosa seva és neces-
sari que la seva cultura també
estigui presenta les aules, ni que
sigui mínimament. Aixi se supe-
rara la reticéncia d’alguns pares,
que tenen por de portar els seus
fiUs a una escola que no respecta
les seves creénces i valors", afir-

Mirar el futur sense
perdre les arrels

.tES.

L ’origen del poble rom se
s!tna al nord-oest de
l,Índia, al Punjab. Cap a
I any 1000 van iniciar una

dib.spora, fugint de les guerres,
que els va portar a Europa a co-
mencaments del segle XI¿ Arri-
bats a la Península Ib~rica a tra-
vés dels Pirineus, el primer docu-
ment que dóna testimoni de la
seva preséncia, conservat a l’Ar-
xiu de la Corona d’Aragó, té da-
ta de 1425, quan el rei Alfons el
Magn~.nim concedeix una ckdula
de pasa Joan i Tomas, els quals
es fan anomenar comtes d’Egip-
te Menor, i que es dirigien en
peregrinació a Santiago de Com-
postela. Justament del nom "Egi-
te menor" (egipciano) sorgirb, la
paraula gitano, que és com es co-
neixen en espanyol els roma. A
partir d’aquell moment els gita-
nos es dispersaran per la resta
del país.

Sis segles de presúncia, marca-
da per dures etapes de repressió i
aniquilació cultural, en les quals
han viscut i superat tot un calvari
com a poble. Va comenqar amb

la primera pragmatica dels Reis
Catúlics contra la població gita-
na, del 4 de maN de 1499, i va
tenir altres moments de cruel apo-
geu, com ara el 1539, quan Car-
les I dicta una pragmb.tica per la
qual es condemna els gitanos a
treballs forcats a les galeres o, da-
ta faddica, el 30 de juliol de 1749,
quan l’ex6rcit de Ferran VII prac-
tica a tota Espanya la Gran Reda-
da, confinant a la presó uns
12.000 gitanos, un 40% dels quals
moririen empresonata

Per entrar en contacte, de ma-
nera r~.pida i amena, amb la
histúña i el present del poble gita-
no, paga la pena visitar I’expo-
sició que el Museu Etnolúgic de
Barcelona acull f’ms al juny del
2007, sota el títol de Gitanos. La
cultura dels roto a Catalunya.
L’exhibició, organitzada amb la
col’laboració del Consell Munici-
pal del Poble Gitano de Barcelo-
na, apropa el públic als prmcipals
valors de la identitat del poble gi-
tano a través de fotografies‘ la ma-
joria de les quals són inúdites, el-
nes que evoquen els oficis tradicio-
nals, cartells i objectes‘ molts

d’ells aportats pels mateixos gita-
nos,

Els comissaris de I’exposició
---el mestre i antropúleg Josep
Fornés, director de programes del
Museu Emolúgic, i la historiado-
ra Dolors Marí-- obren l’itinerari
amb l’éxode gitano i recorren,
amb encert did~ctic, sis segles de
presencia gitana a Catalunya, des
de les etapes més dures, com les
praguahtiques anügitanes, la dra-
matica petjada de rholocaust
---els nazis van assassinar mig mi-
li6 de gitanos-- i la repressió sota
la dictadura franquista, a la vida
quotidiana. L’exposició evoca ofi-
cis tradicional.s‘ molts d’ells des-
apareguts, les antigues tires de bes-
tiar i l’ambient dels mercata

Especial frescor i vitalitat des-
prenen les fotografies --la mos-
tra ha evitat les gastades imatges
que remeten al barraquisme i la
mendicitat del jove fotúgraf Isi-
dre G. Punti. que retraten gita-
nos d’avui. Són escenes quotidia-
nes preses a barris de forta pre-
s6ncia romani de Barcelona, Llei-
da, Girona, Perpiny~ i la Camar-
ga francesa.

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

"VuU ser un ciutadh
més de la Catalunya
plural, amb
els mateixos
drets i 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
amb orgull i emoció el fet de ser
nét de l’entranyable 7"1o Peret,
un dels impulsors del moviment
gitano europeu i de l’associacio-
nisme a Barcelona, a comen~a-
ments dels setanta. Barcelona,
de fet, va ser el bressol de l’asso-
ciacionisme gitano, que va néi-
xer al si de Cáritas Diocesana i
va tenir en la planta refinada, les
bones maneres i la saviesa del
Tío Peret el seu home de respec-
te més emblemb.tic --a la comuni-
tat romant mal no han existit pa-
triarques, terme encunyat pels
mitjans de comunicació per sim-
plificar el lideratge dels ancians,
que desenvohipen un paper d’au-
toritat essencial en l’aplicació de
la llei gitana.

"No es pot definir qu~ és ser
gitano", diu el Pere amb veu pau-
sada i un somriure franc. "Vivim
a Catalunya des de fa sis segles i
en la nostra identitat hi ha la
petjada deis nostres avampas-
sats. És un sentiment ciar, tot i
que jo no el sapiga explicar, i el
que vull és ser un ciutad’h més de
la Catalunya plural, amb els ma-
teixos drets i deures~ Al meu bar-
ti, Hostafrancs, i a Gracia, els
gitanos sempre bem parlat cata-
li, amb absoluta normalitat", co-
menta.

El preocupa molt la imatge dis-
torsionada del seu poble que ofe-
reixen els mitjans de comunicació.

Passa a la p&glna 3
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Ve de la iN~lna 2
"Gairebé no reflecteixen els va-
Iors de la cultura gitana,
només sortim a la televisió lli-
gats a la cr6nica de successos,
com si cada cop que un gitano
comet en delicte el cometéssim
tots. Pel mal cap d’un, ho pa-
guem tots. Es molt injust’, diu
pausadament, sens¢ perdre mai
el somriure.

A Pere li agrada fer-se pre-
guntes sobre la se~a identitat,
voldria aprendr¢ en profundi-
tat el toman~, llengua comuna
dels gitanos de tot el ro~n, i
vcure com toma a agafar
import/mcia entre els joves la
scva variant espanyola, el

romanó-kaló. "Es necessiteu
més cines per fer créixer l’au-
toestima i poder dir als més pe-
tits que estudiunt podran ser el
que vulguin, advocats, metges,

Lhitar contra el model
de societat consumista
és una altra de les seves
preocupacions

models o esportistes. Que no
estan predestinats a una deter-
minada vida pel fet de ser gita-
nos, sin~ que poden aspirar a

ser el que vulgttin, sense que
aixO signifiqtü dcixar de ser gi-
tanos. Per aix¿ í:s esencial que
la cultura gitana entri a les au-
les", diu el Pere.

Lluitar contra el model de
societat consumista que els jo-
ves veuen habitualment a la
televisió és una altra de les se-
ves preocupacions. "Els gita-
nos no deixaríem mai els nos-
tres avis en un asil, ni sacrifica-
ríem la familia per I’egoisme
personal. La soeietat ma-
jorithria fomenta l’individunlis-
me ferotge mentre que la nos-
tra cultura es basa en la solida-
ritat, el benestar i la felicitar de
la teva gent’.

Una altra lluitadora nata,
que es rebel.la davant la injusti-
cia, la discriminació i qualsevol
altra forma de racisme, és Ma-
ria Rubia, de 33 anys, soltera,
mitjancera i dinamitzadora cul-
tural en una escola, i membre
del Secretariat de Promoció So-
ciocultural del Gitano Catalh.
"És més dificil ser dona i gita-
na, 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
més pel futur. La societat gita-
na va 50 anys per darrere de la

’Kaló d’aquí’, gitanos invisibles

L ’espiritualitat gitana, d sen-
tit religiós de respecte i
memoria dels morts i un
pmfand eonc¢pte de Ilibcr-

tat i providencialisme, arrelat amb
la fflosofia oriental, s6n valors pre-
~ats en la cultura i la klentitat gita-
na. Israel Ramírez, de 28 anys, els
defensa com a anttdot contra el
consumisme i la competitivitat que
avui regnen en la societat majo-
rit~ria. Fill de l’ex-eurodiputat so-
cialista Juan de Dios Ramirez-He-
redia, pioner i impulsor del desen-
volupament del moviment assooa-
tiu gitano espanyol i eumpeu, Is-
rael ha posat el seu granet de sorra
en la difusió de la realitat gi ’tarta
dirigint la peHíunla Kaló araquí,
una perita ficció de 30 minuts con-
cebuda per ti.lustrar i fomentar el
debat sobre la identitat i la cultura
gitana a les escoles que aquest mes
veurh la llum en dvd, en el marc
d’un projecte del Consell Munici-
pal del Poble Gitano de Barcelo-
na, organ consultiu de I’Ajanta-
ment de Barcelona, del qual forma
part el jove realitzador.

"La peHicula neLx amb la vo-
luntat de donar una imatge dife-
rent dels gitanos. Als mitjans de
comunicació, si surt tul gitano és

p¢rqu6 és artista, per un delicte o
per viure en condicions infrahuma-
nex La resta, que som la gran ma-
josia, treballem com qualsevol per-
sona, per0 no sortim als mitjan~
Som gitanos invisible~ Vivim en
sintonia amb la societat, pero no
intexessem perqu~ no responem
als t6pics, a la falsa imatge dels

de la celebració. El tmjeete es con-
verteix en una ~tita aventura im-
cihtiea a través de h qual Curro
trobar~ diferents pessonatl~ que
li explicaran tsets de h cultura i la
historia del seu poble que dl desco-
neixia", explica el malitzador.

Tots els ac’tot* que intervenen
a Kaló daqul son gitanos--la ma-

gitanos I aquests gitanos invisi- joria no s’havia posat mal davant
bles són els que pmtagonitzen la
pel.licula", explica Israel Ramirez.

El film, concebut com un con-
te sobre els gitanos de Barcelona,
transcorre en una significativa jor-
nada, el Dia Internacional del Po-
ble Gitano, que se celebra cada 8
d’abril en record del primer Con-
grés Mundial Gitano, celebrat a
Londres el 8 d’abril de 1971, on la
comunitat romuní internacional
va adoptar la seva bandera --té
dues franges, el blau del cel i el
verd dels camps, i al centre la ro-
da d’un carro, simbols de la lliber-
tat, valor suprem del poble rom--
i el seu himne, l’emotiu Gelem,
gelem.

"La trama gira al voltam d’u-
na familia gitana que arriba a Bar-
celona per celebrar el Dia Interna-
cional del Poble Gitano. Per una
confusió, un dels t’dl& Curro, es
perd i decideix anar sol fins al Hoc

d’una c~mera ila pel-licola, tot
i que de fi¢ció. és en part docu-
mental, perqu6 cada actor fa una
mica de si mat¢ix. El ntm protago-
nista i diversos aetors provenen
de I’Associació de Joves Gitanos
d’Hostafrancs, que es va implicar
molt en el projt~e, segons explica
Ramirez. "Esta pensada per als
nens i a ells s’adrer, a, com a mate-
rial audiovisual per projectar a
les aules, seguit d’un debat amb
els alumnes. Vol ser, per tant, una
eina útil que ajudi a parlar a clas-
se sobre els gitanos. I~ noeessari
que a totes les escoles es dediqui
una classe a explicar qui som els
gitanos".

Cansar de t6pics i prejudicis, el
jove apunta una altra mostra de h
falsa imatge que la sociemt t~ dels
gitanos‘ "Si a la fcina la majorla
no sap que ets gitano, qunn se n’as-
mbenta el primer que et diu Os que

no sembles gitano. Creu que és un
afalae i en realitat t’es~ insul-
tant’.

Coincideix amb Maite Here-
dia, Pere García i Maria Rubia al
definir la identitat gitana com un
conjunt de sentimentg "Dificil-
ment trobarem mos diversitat en
una cultura que dins de la gitana,
perqu6 existeixen trets comuns,
per6 també dfferOncie& No són
iguals els gitanos de Triana, on la
societat s’ha agitanat, que els de
Santiago o Barcelona. L’essencial
és I’esperit rom, un sentmient res-
pecte de la vida i ana forma d’ac-
tuar en conseqüOncia, viure els ava-
tars de la vida d’una manera pecu-
liar, marcada per ana forma de
sentir la vida. El pragmatisme, el
fet de passar les penes cantant, ser
insubmisos i anarquistex La uto-
pla de l’anarquisrne l’han portar a
la practica durant segles els gita-
nos: ni llei, ni estat, ni frontere& El
que passa és que el gitano espa-
nyol i catal& és el més assimilat
d’Europa. Ha perdut el seu idio-
ma i, després de sis segies de perse-
cució i repressió institucional, que
no va parar fins a l’arribada de la
democracia, s’ha reinventat, sense
deixar de ser diferent", explica
amb vehem¿ncia.

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 va-
lentia 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 ro-
mani. "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 nos-
tres sentiments Iliurement. sen-
se barreres. La gent pensa que
tots els gitanos som iguals i no
és aixi. Som els grans descone-
guts. Hem adoptat tradicionsi
costums d’altres llocs, per6 SCh-
se trair la nostra identitat. Ens
movem pel cor".

No suporta els prejudicis
que associen perversament
situacions de pobresa, margina-
litat i delinqü¿ncia a la comuni-
tat gitana. "La integració la
dóna la posició social. No és el
mateix la situació en un barri
com Hostafrancs, amb una fer-
ma tradició sedentaria, que al
barri de la Mina de Sant AdriA,
fruit de la migració andalusa.
En realitat, la interculturalitat
fa por. Ho veiem a l’escola, en
les can¢ons que canten els
nens. Són tants anys de dir-los,
’alerta amb el gitano’, que con-
tinuen amb el patró excloent.
La Iluita més necesshria és
aconseguir que a I’escola es par-
li de la cultura gitana, tot i que

"La Huita més
necessLria és aconseguir
que a l’escola es parli
de la cultura gitana"

sigui només un dia a l’any. S’ha
de dotar les escoles d’eines edu-
catives fetes pels mateixos gita-
nos per aconseguir I’enriqui-
ment cultural de tots, base de
la convivencia".

Només des de I’educació i la
formació civica es llimaran els
conflictes quotidians de convi-
vOncia entre families gitanes i
pajes. Abandonar habits i cos-
tums que no s’adeqüen a la for-
ma de viure de la societat gene-
ral és un arre repte per enderro-
car prejudicis. Maria Rubia Ilui-
ta dia a dia contra aquests
mals hAbits a I’escola, per0 de-
nuncia la manca de referents
gitanos a les aules, que ajuda-
rieu els adolescents a fer aquest
pas. "Un adolescent gitano
esta perdut en la rebel’lia, atra-
pat en un doble conflicte: no es
reconeix en la cultura
majorithria i els pares no saben
donar resposta a les seres nece-
sitats. Se’ls ha d’ensenyar que
ser gitano no és Ilen~;ar un pa-
per aterra, ni saltar-se les nor-
mes de convivencia, ni fer el
que els vingui de gust. Si et
vénen dient: ’no parlo catalA
perqu6 sóc gitano’, els has de
fer veure que ser gitano no és
ser un inculte i que han de par-
lar catalA. Els nens són com
esponges, necessiten referents
per canviar els mals costums. 1
saber que pel fet d’estudiar no
deixaran de ser gitanos, sinó
tot el contrari, els far’h guanyar
autoestima".
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