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N~)madesd’ofici
Fa40anysqueel clanDimetrio,
d’¿tniagitanaper6d’origen
hongar~s,
viatjaencaravanes
fentvidaderodamón
ANNApUIG
Rludellots
dela Selva

¯ Causenexpectaci6all[t
on van. Fauns dies a Cass~t
de la Selvai, ahir, a Riudellots. La familia Dimetrio
fa quaranta anys que s6n
n6mades.Durantla dictadura franquista van emigrar a Italia i ara hantomat
a rEstat espanyol, diuen
que per establir-s’hi de
manerasedent,tria. Sóngitanos d’origen hungarb.~s
per6 ambnacionalitat espanyolao italiana-seguns
la generaci6-. Acampen
on sigui. La comitiva la
formen 150 persones que
viatgen ambuna trentena
de caravanesatrotinades,
per6 ambantenes pamb~liques. Els cotxes, de luxe
-BMW,Mercedes i Audi.
Dimecresa la tarda van
instal.lar-sea l’entradadel
polígon de RiudeUots.
L’Ajuntament diu que
marxaranavui. Ells afirmenque diumunge.<<Som
gent bonai ne~>,ens din
el patriarca de la familia
Dimetrio. No opinen el
mateix els seus aetuals
ve’l’ns. Coincidint amb
l’arribada del dan Dimetrio, s’ha esbotzatunacaixa de counexionstelef6niques, s’ha trencat unacanonadad’aigua i, segons
funts municipals, s’ha
amena¢at persones que
treballen al polígon.
<<Passeu
i veieucomvivim>,,ens conviden.L’arñbadaes converteixen tot
un esdeveniment. Mig en
castell~, migen itali~ eddenquehi ha unsperiodistes al campament.Entrem
i veiemcomles donespengen la roba en un estenedor improvisat, que no és
res mésque una corda entre dos senyalsde tr[msit.
Ala’es dones renten els
plats en una palangana

Adalt,el campament
Instal.latal polloon
deRiudellots.
Ahall,ungrup
demalnada
I unadona
queesldn
loba.tM=OUEL
RUtZ
mentreesperen que se’ls
assequiel tint deiscabells.
Mésal fons, els homesestan reunitsen rotllana i la
malnadas’apilonai no arriberaa veuresi j uguun
als
danso a les bales. ,<Artero
d’unlloc a un altre mentre

ens acabende construirles
nostrescases>>,diu el patriarca. Handecidit deixar
el nomadisme.
,,Ens estem
fent cases a Tordera,Sant
Celoni i Santa Perpetuai
acampemen llocs pmpers
per seguir comvan les

ETNIA GITANA

obres perqu~semprehi ha
gent que et vol estafar,,,
a_fu’ma
el capdel clan. Llavors, la mainadauns veni
demanaal foU3grafpoder
utilitzar la seva c~mera.
Demanen dinel~s. Els
adults també. ~:És per

comgar llet!~. Marxem
sensesaber a qu~es dediquen i on acmnparan la
properavegada. Ens demanende quin diari som.
~D’EI PUnt!~. ~I quant
costa%.~Uneuros.~~ncarael compraremt~.
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