
Sis segles de gitanos a Barcelona
La comunitat reivindica la seva catalanitat avui, Dia del Poble Gitano

M¿)~CA BERNAB~, / hna~m
¯ Els gitanos van anibar a Barcelona fa
prop de sis segles, i actuahnent la seva
empr¢mta 6s palpable a molts barris de la
ciutat. Sants-Montjtffc, Nou Barris, Sant

*~Som catalans com qual-
sevol alire~, s’afanyen a
aclarir tots els gitanos fills
de Barcelona quan se’ls
pregunta sobre la seva
identitat. De fet, la histbña
els al~na la ra~: el Manual
de novells ardits de l’antic
Consell de Barcelona ja
feia referencia el 9 de juny
del 1447 a l’arribada a la
ciutat deis gitanos, els
egipcians, com se’ls ano-
meaava aleshores, segoos
destaca el [libre Els gita-
nos de Barcelona, editat
per la Diputaeió. L’oncle
-tractament respectuós
que reben els més ancians
de la comunitat gitana-
Amadeu Reyes, del Centre
Cultural Gitano d’Hosta-
ffancs, és encara més grO-
tic: d..a meva be.savia va
morir als cent anys, i ja era
filla d’Hostafrancs. La
meva familia viu aquí des
de fa més de 300 anys.*

Ibstafranos i la Cera
Hostafrancs va ser un dels
llocs on es van concentrar

Martí, Ciutat Vella i GrAcia s6n districtes
on tradieionalment han visout famílies gi-
tanes i on encara es concentren la majoria,
que reivindiquen la seva catalanitat. Avui
es commemora el Dia del Poble Gitano i a

dos quarts de nou del vespre s’il.litmina-
tan les fonts de Montjuic amb els colon
de la bandera gitana, v¢rd i blau, com a
homenatge a aquesta eomunitat. Gitanos i
gitaues, i~..rb, asseguren que encara conti-

més famflies gitanes, i en- Gltanii$ al bard d’Hostafrancs, on viu tina de les comunltats d’aquosta iHala mds histbdquos do la clmt. / ~u ~~

ECONEIXEMENTS

¯ Lll |ltml ~ hil~ La recon¢guda ba-
Ilarina Cama¢n Amaya, nascuda al barñ de Somorros-
tro de Barcelona l’any 1913, és la gitana m6s home-
natjade a la ciutat: t~ un carrer amb el seu nom al dis-
tricte de Sant Martti una escultura a Montju’fc. / J.M.

2004- explica que s’hi van
establir quntre faroles
-els Valentins, els
Amayas, els Se8~, i els
B~tes-, delasg~lsl~o-
veneaun 80% dels giumos
que am viuan al barri, i el]
es declina un deis seus
descendents directes: de
segon cogunm es diu Va-

lentí. ~Si alguna cosa hem
aportat al’barrí s6n molts
bons env¢missadors i anü-
quaris~,, expfica: els oficis
tradicionals deis gitanos a
Gr~ia. La majoria de les
famflies delbarri parlen Len
catal& de la mateixa ma-
nera que els gitanos de la
Cera i Hostafrancs. De feL

cara hi viuen unes 1.600
persones, segoos cklculs
de l’oncle Amadeu. ~Enel
passat hi havia hostals i ca-
valleries. I els gitanos hi
treballaven amb els ani-
mals.~ No galre lluny, al
Raval, tamb~ s’hi va esta-
blir una comunitat gitana.
0 millor dir, vivien .al
bmri do la Cera o del Por-
tal,,, segons puntaalitza
Josep Xim6nez, secretari
de i’Associaci6 Cultural
La Cera, que explica que
era la zona que anava de la
plaqa Pedr6 a la ronda de
Sant Pau. «Es dedicaven al
comerq, la confecció a
l’engr6s i la restauraci6.~
Ara la majoria, per6, s’han
traslladat al barri del Poble
Sec: ~Els xiacsos s’han
quedar la confecció; la res-
ta dels immigrants, els co-
mex~s, i el negoci de la
ferralla ha posar fi als con-
tenidors [de recoliida se-
lectiva de la brossa].~

Tamb6 de la Cera prové
pan de la comunitat gitana
del barrí de ~a. L’on-
cle Manel Gim6nez, de la
Unió Gitana deGdtcia i m-
m una institució a Barcelo-
na -medalla d’or de la ciu-
tat i Creu Sant Jordi rany

foto),/
Gr/~eia, dediead¿
precisament, a 1es
fanfflies hist6d-
ques d’aquesta ~t-
nia que viuen en
aquest barri. A la
ciutat, per6, hi ha altres espais freq(lentats per la po-
blaci6 gitana: la plaga del Raspall, també a Gr~eia, i la
pla~a Hereuni, a Sants-Montjule, en serien alguns
exemples. / M.M.

l’oncle Amadeu assegura
que a la postguerra a Cata-
lunya ̄  els (mics que van
continuar parlent el catall
vau ser els gitanos~,. ,~Per
qu~ eran que a la Catalu-
nya Nord es va conser~atr
el catalM Pels gitanos~, hi
afege’~. Malgrat aixb, el
Ilibre Gitanos de Barcelo-

na, que es besa en un ex-
tens U’ebail de camp, des-
taca que un 69,5% de la
població ]gitana estudiade
té el castall~ com a llengua
d’ús habitual. I és que amb
l’onada immigratbria dels
anys seixanta a Catalunya,
taml~ van arribar mol~s
famílies gitanes de la resta

nuen disaimia~ que la ~~alania des-
conelx en genetel la seva ~itura i identi-
tat, i que tenan pmblemes per (robar reina.
A la ciutat viuen unes 7.000 persones gita-
nes anu3ctones.

de 1’1~1~. ~ cu de la
familia Faja~lo, una de les
més ~t~~q~ del b~
del Bon Pa~l~r, pmvinent
d’AndalusiikL’oncle Juan
¿s el seu ~ represen-
tant, segom explica MaRe

¯ Noguelra, tn~~dl~ora so-
cial de I’Auociaci6 Gita-
ande Boa Pa~~,que taro-
b¿ diu qt~ el barri hi ha
gent o~taA~ de Mtírcia i
Pot’tugel. Molts, en el pas-
set, van vitue en els des-
apareguts ba~is de barra-
ques de la CiUtat, com am
el Som~ila Perona.
De la marcha manera,
d’allk provenen moltas fa-
mtlies del dJldlicte de Nou
Barñs.

Segons PAmau’/ esta-
d~sttc de la elatat de Bar-
ce/ona 1997, a la ciutat vi-
vien al~~ 6.620 per-
sones gitanea ant6ctoues
de l’Estat: 1.720 al distric-
te de ~~ats-Montj~c;
1.612 a Nou Barris; 1.407
a Sant Mmf; 895 a Ciutat
Vella; 370 a GrAcia; 364 a
Sant Andreu; 102 a rEí-
xample; 29 a San’i~-Sant
Gervasi, i 6 a les Corts.
Fonts municipals calculen
que aque~l~ zifres hauran
auSmantat un 10% i que,
per tant, la lXd~eió gitana
superaría at~,la3c més de
les 7.000 lalim~.

Amb tot, ~ col.lectiu
am..gro qmemdnua áis-
etimim~/~1..1~ fins i tot
diuan que ~ comprar
o fi’~lOeatar determinats
comex~os i lloos on, asse-
guran, no sd~ han rebuts. 1
sobretot es ~en de la
dificultar de tla~~ar felna.
.Aga[na ab~ ,un pakista-
n~ oun Ii!eammerici~
que un gitanos, lamenta
José Santm, la’esident de
la Fedemct6. d’Associa-
ciom Gitanea de Catalu-
nya, feemada ira" 47 enti-
ta=. De fet. ea simptom~-
tic l’activitat a la quel es
dediquan la msjoda d’es-
sociaciom gilanes de la
ciutat ~ d’em dese-
na-: a ofedr~~ort essls-
teueial i foam~ó profes-
sional, a m~ de refor~ es-
colar Imr als m~s joves, en
els quala tma~ comunitat
posa tote~ ira rayes espa-
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El pastor José Garcla, al centre, a I’església del carrer Carretes, amb els músics que toquen. / OR~OC DU~N

¯ Casaments i dels molt especials. I+a comuni-
tat gitana viu els casaments i el del per algun di|uni
d’una manera molt especial, Per a les tlnions malri-
monials (a la foto), tenen tel un ritual, i durant 
del. molts deixen de menjar caro, i no poden beure
alcohol ni tampoc escohar música. També és cos-
tum vet]]ar el difunta casa teta la nit. <.llem arriba[
a un acord anlb els Serveis Funeraris de Barcelona
per portar-los a casa.>, explica I’~mcle Manel Gmlé-
nez, del barrí de Grhcia. Per als casamcnts, lleguen
sales de lestes. ,.Per exenlple, anem a I’Apolo i La
Paloma, perb els preus cada cop s6n més alts., es
queixa Josep Ximénez, del barri de la Cera. / s~,t

Religió a ritme de rumba
M BERNABÉ

¯ Una bateria, guitarres, teclats i
bongos. Semblen els preparatius
per a un concert, perb no es tracta
de cap actuació musical, sin~
d’unacelebració religiosa. El ~~cul-
te,, com li diuen els gitanos. I alxb,
sí, a ritme de rumba i salsa. ~,Re-
cerdo que, quan era petit i entrava a
l’Església catblica, he feia amb por
de fer soroll. I la B~lia diu que
hem de Iloar Déu amb instruments
[de música]. El que estem fent est~
en la paraula de Déu,,. explica el
pastor José GarcIa davant una cin-
quantena de fidels que contesten a
l’uníson ~,amén~.

La majoria de la comunitat gita-
na aut~tona de Barcelona s’ha
convertir a l’Església evangélica.
Diverses raons hi han inflff/t: que
ells ma~ixos poden fer de pastors i
que els ñtuals s’adiuen molt mes
amb la seva manera de fer. Cant i
rnfi~i¢’~ i-Pntrpn k-: eprim~ni~,~:

L’Església evangélica Filad¿flfia
del carrer de les Carretes, al barri
del Raval, va ser la primera que la
comunitat gitana de Barcelona va
obrir a la ciutat, segons assegura el
pastor García. Va ser I’any 1981.
<,Les primeres trobades les f’eiem
al bar del Tio Toni, el palmero d’en
Pereb>, recorda Josep Ximénez,
secretari de l’Associació Cultural
la Cera. De fet, el mateix Peret, fill
del barri, va ser un dels fundadors
de l’església, destaca el pastor.
~~EIs altaveus que tenim ens els va
donar ell,~, diu assenyalant dos
aparells enormes que hi ha a banda
i banda del local del carrer Carretes
i que, per l’aspecte, és evident que
són all~ des de fa molt temps.
,,Aquí va comenqar la rumba cata-
lanm>, hi afegeix Ximénez, que
enumera alguns dels artistes del
barri: en Ten l’Orelles, Los
Amaya, a banda del mític Peret.

De fet, I’es~lésia continua sent

un laboratori de músics i cantants.
Fins a sis homes toquen durant el
culte, un nen que no alxeca Un me-
tre de tena també colpeja amb gr~-
cia i comp’¿s la bateria, i quatre do-
nes canten amb sentiment des deis
bancs on seuen a I’església. La res-
ta de fidels piquen de mans i
mouen els peus a ritme de rumba.
No és per a menys. ,,Jo bailo per a
Déu», diu el pastor. ~~Amén., «Ve-
nim a donar el que tenim: la músi-
ca,,, continua. ~<Amén.,,

Al final del culte, diverses per-
sones passen la safata i tothom, re-
ligiosament, dóna alguna cosa.
~~27 euros*, compra el pastor, que
els presenta com a ofrena. ,,Es que
d’alguna manera hem de pagar el
local: la llum, el Iloguer...,,.justifi-
ca després. Aixf rhan mantingut
durant més de vint anys com a cen-
tre de eulte i també social. Després
del ritual religi6s, en comenqa un
altre: fer petar la xerrada.

¯ Trobada de noies estudiants. L’associaci6 de
dones gitanos Drom Kotar Mestipen, amb scu a
Barcelona, nrganitza des de fa diversos anys troha-
des de noies gitanes cstudiants amb I’objectiu
d’animar-les a continuar anlb la seva lorroació.
*,Les noies se semen molt seles, sobrctot en l’edu-
cació secundb.ria,, explica la presidenta de I’cnti-
tat, Emilia Claven’a. Hi ha una raó: les gitanes s6n
minoría. Les trobades es fan després de Setmana
Santa o a I’estiu. en períodes cn qu¿ les noies poden
decidir deixar els estudis. La prexinm convocateria
és per al maiR. i es rara al barrí de Gritcia. / c A

0uatre dels sis membres Que conformen el consell d’ancians. / MARTA MAnT[NF~’

Un consell d’ancians vetlla per la
convivencia en la comunitat

¯ El més important que
han aportar a Barcelona és
el respecte envers les per-
sones grans, asseguren els
gitanos fills de la ciutat.
~~Per nosaltres, els ancians
sen els que tenen mes ex-
periencia i als quals devem
un respecte,~, argumenten.
I no només he diuen sind
que, a més, he posen en
pr~cUca.

A Barcelona hi ha un
consell d’ancians gitanos
que actuen com a persones

de pau i intervenen en pos-
sibles conflictes de la co-
munitat. ,,Són gitanos
d’una traject6ria impeca
ble. de més de 50 anys. quc
tenen el reconeixement del
poble i que s’escullcn dc-
mo~:rMicament,, explica
el presidcnt de la Federa-
ció d’Associacions Gita-
nes de Catalunya, José
Santos. En I’actualitat el
consell el conlbrmen sis
persones, tots homes, perb
Santos asscgura que

aquest /~rgan pot tenir un
mb.xim de deu membres, i
també de dones. Els ac-
lua]s membres són Ant()-
Ilio (’arnl(ulH, Jos~ Hcre

dia, Ricardo l’lo0a, Rafael

I~crez (rol’, quatre a la foto.
d esquerra a drcta), Emilk)
Cerreruela i Juan Fajardo.

lll dels casos recents quc
han tractat va ser el ti’un
borne begut quc va pr~wo-
car problcmes, i al qual
van destclTar tres Illesos ii

|:i~uercs
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