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Pròleg

El llibre que tenen a les mans omple un buit que hi havia a la bibliografia lleidatana:
hi faltava un estudi científic de les persones gitanes de les Terres de Lleida. Aquesta és
la singularitat de La població gitana de Lleida: passat, present i futur.
És cert que hi ha una munió d’obres, algunes d’elles recents, que aborden la
presència del poble gitano a Catalunya, a l’Estat o a escala continental. També comptem amb obres científiques rellevants sobre la població gitana des dels camps de l’antropologia, la sociologia, el treball social o la lingüística, entre d’altres. Però el treball
que ara tinc l’honor de prologar aplega ambdues característiques, d’una banda, el rigor
d’una recerca científica, i, de l’altra, la seva delimitació i concreció a un territori que
ha estat, en gran part, inexplorat fins ara pel que fa a la susdita comunitat.
El poble gitano és un dels grans col·lectius que ha estat ignorat per la societat catalana (i també lleidatana), tot i tenir en moltes poblacions —entre elles la ciutat de
Lleida— una presència tradicional i arrelada des de fa centenars d’anys. En alguns pobles de la província també s’hi troben comunitats gitanes que, malgrat ser minoritàries
respecte al total de la població, agrupen un nombre de persones considerable.
Com posa de manifest l’equip investigador, no es disposa de dades quantitatives
oficials del nombre de persones que integren el poble gitano. Altrament, a més de
qüestionable èticament, també seria difícil, després d’anys d’un progressiu encreuament amb la població paia, establir qui conserva una identitat gitana autèntica. Com
escrigué Carme Garriga,1 “en l’evolució de la població gitana hi ha continuïtats i discontinuïtats que afecten trets i continguts culturals considerats com a definidors de la
seva identitat col·lectiva”.
A més a més, es produeix un procés d’assimilació de les persones gitanes al lloc i
a l’estil de vida d’on s’estableixen; n’adopten les costums, ocupacions i hàbits, però
conserven una bona part dels trets culturals que els caracteritzen. Aquest element cul-

Garriga, C. (2015). Treball Social amb Gitanos. Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya,
p. 161.

1
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tural és bàsic per a la preservació de la seva identitat, però, al mateix temps, es veu
diluït en el marc de la cultura paia. Per això, una autoritat en l’estudi dels gitanos com
Teresa San Román2 sosté que la integració dels gitanos a la societat autòctona és el
resultat, en molts casos, de la lluita entre conservar la identitat ètnica —la gitanitat— o
convertir-se en paios.
Malgrat que aquesta assimilació produeix una diferenciació de classes en la mateixa
població gitana, i, per tant, una porció d’aquesta es pot permetre uns estàndards de vida
de classe mitjana, no es pot obviar que bona part de la resta del col·lectiu gitano segueix
vivint en situacions de precarietat, de pobresa i, fins i tot, de marginalitat. El tipus d’ocupacions —ancestrals o adoptades en el context actual— propiciades per les mancances
de l’escolarització i de la formació professional en general, són causes substancials de
la situació de vulnerabilitat en què es troben amplis sectors del poble gitano.
Aquests dos grans elements, la cultura identitària i la situació social i econòmica,
són els puntals bàsics que sostenen aquest treball d’investigació. S’hi sumen, a més, altres factors col·laterals com la integració relacional, l’associacionisme i la relació amb
les administracions. La característica potser més singular de l’estudi, però, és que va
alternant en cadascun dels components que analitza, d’una banda, l’opinió dels mateixos integrants del poble gitano, i de l’altra, la que tenen els agents externs de cada
àmbit amb què interrelacionen els protagonistes. D’aquestes dues mirades, la pròpia
i l’aliena, les autores i l’autor ens fan sentir les respectives veus per tal que captem els
punts de coincidència o de divergència.
Com de seguida comprovarà qui ho llegeix, es tracta d’un estudi rigorós però al mateix
temps de lectura amena. L’objectiu que es proposa és analitzar la situació socioeconòmica
i cultural dels gitanos de les comarques de Lleida remarcant les transicions i canvis
produïts en les darreres dècades. La metodologia qualitativa que s’empra per a la recerca
contribueix a fer més pròxima i humana la percepció dels informants i també la realitat
que viu el col·lectiu gitano. En les conclusions finals, a més de resumir les descobertes més
importants, el personal investigador també fa unes recomanacions que poden esbossar
vies de futur per a les polítiques socials per a aquest col·lectiu.
Finalment, cal deixar constància que la unitat de Desenvolupament i Cooperació
de la Universitat de Lleida dona les gràcies a l’equip que va presentar el projecte i ara
entrega els fruits de l’esforç realitzat, i el felicita pels resultats obtinguts en aquesta
recerca que fa una contribució important a les Terres de Ponent.
Xavier Pelegrí Viaña
Director de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació
Universitat de Lleida
26 de novembre de 2019,
604è aniversari de l’arribada del poble gitano a Catalunya

San Román, T. (1984). Gitanos de Madrid y Barcelona. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona,
pàg. 117.

2

Sud Nord 25.indd 10

21/02/2020 13:39:14

Introducció

Tot i que aquest és un estudi eminentment empíric, cal fer una breu referència
a treballs previs rellevants sobre la temàtica. Els gitanos s’han trobat, des de la seva
arribada a Espanya (datada al segle xv), entre la persecució i l’obligació d’integració,
així com l’oferta d’assimilació. Malgrat tot, una part de la població gitana no va tenir
aquestes “oportunitats”, o bé no s’hi van voler acollir, i, per tant, van mantenir una
identitat i una cultura pròpia diferent de la dominant. Malgrat que han experimentat
importants processos de canvi, hi ha elements culturals vigents i operatius que donen
coherència cultural al grup ètnic (Ardèvol 1986): la idea d’origen comú, tradició nòmada, llengua, cohesió interna i distinció davant de qui no és gitano; l’organització
social fonamentada en el parentiu, l’oposició i independència dels grups de parentiu
—sense un principi estructural que els relacioni o jerarquitzi—; la dispersió de llinatge
pel territori —cada nucli localitzat està format freqüentment per membres de la família
extensa, de vegades, amb algun altre parent—; la territorialitat tradicionalment definida, les funcions quotidianes de la família extensa —principalment econòmiques—, la
important proporció de llocs de treball marginals, la manca d’autonomia econòmica,
la diferenciació i desigualtat social per gènere i els rituals funeraris (vegeu, també, Liégeois 1988, 1994). Teresa San Román (1986) es refereix als gitanos com un col·lectiu
amb identitat pròpia construït culturalment i històricament:
En una historia de oposición entre una etnia mayoritaria con un aparato especializado de
poder y otra etnia minoritaria, escasamente especializada, diseminada y poco potente,
puede surgir una situación de marginación étnica, si la mayoría impide la entrada de la
minoría en el sistema o, lo que viene a ser lo mismo, si le ofrece menos de lo que puede
lograr quedándose marginada. (San Román 1986: 191)

La seva adaptació a les noves situacions és el que els ha conduït a la supervivència
com a grup ètnic diferenciat amb una identitat particular.
A Espanya (San Román 1994) hi ha una identitat gitana compartida i conceptualment construïda davant els paios, vinculada, al llarg del temps i per bona part del
col·lectiu, a situacions econòmiques marginals. Tanmateix, aquesta identitat no suposa
11
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que hi hagi ni homogeneïtat cultural ni política, ni tampoc estructures que comprenguin tota la seva població. D’acord amb Teresa San Román, hi ha una identitat compartida i potenciada per alguns elements simbòlics comuns (llengua, respecte per la
gent gran i els difunts, exigència de virginitat, respecte pels territoris locals, etc.) que
conviu amb diferents posicions socials d’identificació. Com indica San Román, molts
gitanos s’han anat assimilant al seu entorn al llarg de la història, d’altres s’han tancat a
les influències externes i alguns han adoptat formes d’integració amb diferents nivells
d’aculturació. La identitat i els referents culturals, compatibles conjunturalment, són
bases culturalment i emocionalment utilitzables i disponibles. Mentre que per a alguns
segments gitanos la identitat i la cultura es generen en la resistència, per a d’altres la
identitat s’utilitza per millorar la posició social, cosa que implica que s’abandonen les
estratègies culturals de resistència però es conserva (o es crea) la cultura emblemàtica.
Per a Teresa San Román (1984) la inserció dels gitanos en la societat espanyola és el
resultat, en molts casos, de la lluita entre conservar la identitat ètnica —la gitanitat— o
convertir-se en paios:
La inclinación explícita por parte de los gitanos es que esa fluidez en las relaciones étnicas se produzca por la simple razón de que tienen las de perder en su confrontación
étnica y porque es una condición necesaria para el acceso a bienes payos y utilidad
inmediata. La inserción social se desea, siempre y cuando sean posibles las relaciones y
no sea a costa de desaparecer étnicamente. (San Román 1984: 117)

La supervivència econòmica dels gitanos va estretament vinculada a la supervivència cultural. L’adaptació a les circumstàncies els ha obligat a desenvolupar un alt grau
de flexibilitat, del qual han resultat cinc estratègies (Sway 1984), unes més vigents actualment que d’altres: nomadisme, explotació de recursos considerats inservibles per
a la resta de la societat, indistinció del treball per gèneres, manca de barreres d’edat
per treballar i pluriocupació. Això sí, per a San Román (1994), la situació laboral dels
gitanos a Espanya ha quedat marcada per una reducció important dels llocs de treball
assalariats, la recessió de determinades ocupacions tradicionals (la recollida de ferralla, el món de l’espectacle, etc.), l’increment de la mendicitat, la competència dels
immigrants en les tasques temporals del camp, l’increment de la venda ambulant i la
diversificació de les mercaderies, la major presència de cobrament de salari públic i
l’increment del tràfic de drogues entre els joves de la comunitat. San Román (1994)
presenta quatre estratègies bàsiques dels gitanos que funcionen com l’esquelet o eix
que vertebra la tradició:
1. L’estratègia productiva que combina i/o alterna llocs de treball per als mateixos
individus, la qual cosa comporta una capacitació múltiple i poc especialitzada.
2. L’estratègia productiva que combina i/o alterna activitats integrades, marginals i
il·legals segons la circumstància i de valorades tenint en compte la rendibilitat, el
risc i la compatibilitat amb altres exigències culturals (autonomia, cooperació, etc.).
3. L’estratègia productiva i organitzativa que combina i/o alterna possibilitats locals
i translocals amb l’exigència d’una mobilitat que produeix desarrelament i ritmes
d’assentament diferents.
4. L’estratègia de relació i reacció envers el poder majoritari, que combina l’autonomia insubmisa de petits grups de parentiu, de grups que poden variar la seva
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dimensió, etc., i busca l’adopció d’estructures que els permetin relacionar-se amb
certs sectors del poder.
Com indica Gamella (1996), l’economia gitana ha estat tradicionalment autònoma,
familiar3 o domèstica i informal. Els gitanos prefereixen feines en què puguin controlar
les condicions i l’horari; són experts a detectar noves ocupacions i compatibilitzar
diferents fonts d’ingressos, però, al mateix temps, n’hi ha molts que treballen per un
salari. La integració laboral dels gitanos és, en l’actualitat, complexa i heterogènia (vegeu, també, Garriga et al. 2003).
El Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012 (elaborat
pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat el 2010) indica que l’ocupació assalariada és encara minoritària entre la població gitana (representa només el 51,5%
enfront del 81,65% del conjunt de la població activa). L’accés al mercat de treball està
molt marcat per la subocupació i la temporalitat, la qual cosa fa que el procés d’inserció sigui altament vulnerable. A més, es constata que tan sols el 7,4% de la població
activa gitana (el 16% del total de les persones assalariades) té una feina fixa. D’altra
banda, les persones ocupades per compte propi representen el 48,5% (gairebé la meitat del total d’ocupades), mentre que en el conjunt de la població espanyola tan sols
ocupa el 18,3%. Tanmateix, cal destacar que entre la població gitana ocupada gairebé
un 25% declara com a ocupació la “col·laboració en l’activitat econòmica familiar”,
cosa que posa de manifest una situació no normalitzada. La venda ambulant constitueix encara avui l’activitat més desenvolupada per compte propi entre la població
gitana, tot i que no garanteix sempre prou capacitat econòmica per viure, per mantenir
el negoci a mitjà termini i cotitzar regularment a la Seguretat Social. Les opcions de
les noves generacions de gitanos i gitanes per mantenir-se en la venda ambulant són
bastant reduïdes.
En general, l’ocupació gitana es caracteritza per una gran precarietat en relació
amb el conjunt de la població. El 42% de les persones assalariades gitanes fa una jornada laboral a temps parcial, mentre que en el conjunt de la població només ho fa el
8,5%. El 24% de les persones ocupades en la comunitat gitana treballen menys de vint
hores (el 40% en el cas de les que ajuden en negocis familiars), situació que no és precisament una opció voluntària, ja que quatre de cada deu desitjarien poder treballar-ne
més. La venda ambulant (principalment), la ferralla i la recol·lecció són les activitats on
més s’estén la subocupació. Per finalitzar aquesta introducció, cal indicar que Damonti i Arza (2014: 6) han analitzat les dades de les enquestes FOESSA (2007, 2009 i 2013)
en relació amb la distribució de les llars pel seu nivell de pobresa, que han mostrat
que la pobresa severa en la població gitana va augmentar significativament en aquest

En la societat gitana, l’individu es troba immers en un sistema de parentiu, del qual rep una personalitat
social que fa que es reconegui com a membre de dret a la comunitat (Ardèvol 1986). El sistema de parentiu
gitano es troba impregnat per sis elements fonamentals (San Román 1994: 54): patrilocalisme, forta idea de
propietat dels homes envers els fills de les dones i les dones mateixes, androcràcia consistent, primacia de
les relacions masculines en la construcció de la vida social, autoritat última paterna i ideologia masclista.
Per a Teresa San Román, la raça i el matrimoni són el que, en última instància, donen suport a l’entramat de
grups dispersos i de parents. Segons l’autora (1994), el matrimoni no suposa trencar amb el grup de procedència, sinó que, contràriament, es converteix en un vincle entre dos conjunts de parents.

3
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interval de sis anys: va passar del 15,2% el 2007 al 37,8% el 2013. Aquest augment es
relaciona amb la disminució de la pobresa moderada (del 54,3% el 2007 al 33,3% el
2013) i l’increment de la pobresa severa (3,3% el 2007 i 6,5% el 2013).
Sánchez i Fernández (2011: 71) assenyalen que la població gitana a Espanya se
situa majoritàriament en un marc d’activitat laboral desprotegit, caracteritzat per la
dificultat d’accedir als drets socials, i, per tant, amb un alt risc de vulnerabilitat. Aquest
fet, segons indiquen els autors, es fa evident quan es constata la gran quantitat de treballadors gitanos autònoms que no estarien cotitzant a la Seguretat Social.
Més recentment, diverses investigacions coincideixen amb l’informe de l’European
Agency for Fonamental Rights (2018), que evidencia les altes taxes d’atur en la població gitana (per exemple, l’enquesta FOESSA 2013 indica que és un 56,7%) amb
diferencials molt amplis respecte a la població general (seguint la mateixa enquesta, la
diferència és de més de 22 punts). A part de coincidir en aquest aspecte, se subratlla la
incidència que la crisi econòmica ha tingut a Espanya, que ha afectat especialment la
població gitana amb l’augment de la precarietat i la subocupació i la disminució de la
taxa de salarització i qualificació (Damonti i Arza, 2014: 31). En aquest sentit, resulta
significatiu l’augment pronunciat en el percentatge de persones gitanes que viuen en
llars amb tots els membres actius a l’atur (del 14,7% el 2007 al 37,2% el 2013), així
com el percentatge de persones que viuen en llars amb el sustentador principal a l’atur
des de fa més d’un any (del 5,4% el 2007 al 30,4% el 2013; per ampliar vegeu Damonti i Arza, 2014).
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L’objectiu general d’aquest treball —finançat amb la convocatòria del 2017 d’ajuts
a projectes relacionats amb la cooperació internacional, mobilitat i recerca de l’Oficina
de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) de la Universitat de Lleida—4 és analitzar
la situació socioeconòmica i cultural dels gitanos de les comarques de Lleida només
des d’una perspectiva qualitativa, donada la dificultat d’obtenir dades estadístiques.
L’estudi s’ha realitzat en dos fases diferenciades: en la primera s’ha detectat la població
gitana a les comarques de Lleida, i en la segona, s’ha realitzat un treball empíric.
Més concretament, la metodologia és eminentment qualitativa, atès que el principal objectiu d’aquest estudi és fer una anàlisi de la situació dels gitanos de Lleida. Per
assolir-lo s’ha considerat que el més adequat és optar per fer entrevistes a fons, ja que
permeten aprofundir en els temes a tractar sense condicionar en excés els discursos
dels entrevistats; alhora, permeten obtenir un material ric en informació i matisos.
D’altra banda, a través de les entrevistes poden aparèixer qüestions que no s’havien
previst com a importants però que sorgeixen espontàniament en la conversa (a partir
de preguntes molt generals).
Com indica la taula següent, es van realizar quaranta entrevistes en profunditat en
diferents indrets del territori de Lleida (que no s’indiquen concretament per garantir
l’anonimat dels entrevistats). D’aquestes entrevistes, nou s’han realitzats a tècnics i la
resta a persones gitanes de perfils diferenciats i residents en diversos punts de la geografia lleidatana (Lleida ciutat i diferents municipis de les comarques de la província).
El treball de camp (consistent en una entrevista en profunditat que es va enregistrar
en àudio, donat que la seva durada mitjana era d’uns setanta minuts) es va iniciar el 19
de desembre de 2017 i es va finalitzar el 30 d’abril de 2018. Abans de la data d’inici
i durant tot el treball empíric es va realitzar un intens treball de detecció d’entrevistats

Els autors agraeixen la concessió de l’ajuda a l’ODEC, així com l’interès que ha demostrat aquesta oficina i
els seus professionals perquè el projecte es convertís en una realitat i en un llibre centrat en un dels col·lectius menys estudiats a les comarques de Lleida, els gitanos.

4
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potencials. Atès que no hi ha un cens o registre que indiqui on resideixen els gitanos a
les comarques de Lleida, es va optar per entrar en contacte amb tècnics d’ajuntaments
i consells comarcals i representants d’entitats i associacions amb l’objectiu de detectar les localitats i adreces de persones gitanes. Aquest treball va permetre identificar,
un cop ja s’havien definit perfils previs d’entrevistats per representar en l’estudi la
diversitat de la comunitat gitana, les localitats i barris on residien i iniciar el contacte
personal. La taula que presentem tot seguir mostra de forma sintètica el perfil dels entrevistats, i, per tant, el de les persones que han generat els discursos que posteriorment
seran analitzats.
Tot i que és cert que podria ser interessant tenir dades quantitatives, són molt difícils
d’obtenir, donat que hi ha poques bases de dades que diferenciïn els gitanos i poques
dades estadístiques sobre ells en general i sobre els que viuen a Lleida en particular.
De fet, una enquesta és difícil de realitzar si no es coneix una població (N) i la seva
localització en el territori. Per tot plegat es va optar per la metodologia qualitativa, que
aporta una perspectiva interessant.
taula

Acrònim
identificatiu
entrevistes

Perfil

1. perfil de les persones entrevistades
Gènere

Edat

Ocupació

G1H25

Gitano

Home

20-30 anys

Venda ambulant

G2D25

Gitano

Dona

20-30 anys

Venda ambulant

G3D65

Gitano

Dona

Més de 60 anys

Mestressa de casa

G4H40

Gitano

Home

30-45 anys

Aturat

G5H23

Gitano

Home

20-30 anys

Cambrer (ara a l’atur)

G6D50

Gitano

Dona

40-55 anys

Cuinera

G7H56

Gitano

Home

50-65 anys

Pensionista

G8D22

Gitano

Dona

20-30 anys

Aturada

G9D20

Gitano

Dona

20-30 anys

Aturada

G10H19

Gitano

Home

15-20 anys

Estudiant de grau superior

G11D60

Gitano

Dona

50-65 anys

Mestressa de casa

G12H46

Gitano

Home

40-55 anys

Guàrdia de seguretat

G13H71

Gitano

Home

Més de 65 anys

Jubilat

G14H42

Gitano

Home

30-45 anys

Aturat

G15H43

Gitano

Home

30-45 anys

Venda ambulant

G16H73

Gitano

Home

Més 65 anys

Jubilat
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G17D40

Gitano

Dona

40-55 anys

Infermera

G18D40

Gitano

Dona

40-55 anys

Aturada

G19D43

Gitano

Dona

40-55 anys

Mestressa de casa

G20D20

Gitano

Dona

20-30 anys

Autònoma

G21H29

Gitano

Home

20-30 anys

Administratiu

G22H25

Gitano

Home

20-30 anys

Estudiant universitari

G23D19

Gitano

Dona

15-20 anys

Estudiant de grau mitjà

G24D24

Gitano

Dona

20-30 anys

Treballadora de supermercat

G25H23

Gitano

Home

20-30 anys

Peó de fàbrica

G26H59

Gitano

Home

50-65 anys

Pensionista

G27H27

Gitano

Home

20-30 anys

Aturat

GT1D38

Gitano/tècnic

Dona

30-45 anys

Tècnica del món educatiu

GT2H52

Gitano/tècnic

Home

50-65 anys

Tècnic del món social

GT3H51

Gitano/tècnic

Home

50-65 anys

Tècnic del món educatiu

GT4H27

Gitano/tècnic

Home

20-30 anys

Tècnic del món social

T1H62

Tècnic

Home

50-65 anys

Director d’escola/institut

T2D54

Tècnic

Dona

50-65 anys

Directora d’escola/institut

T3D47

Tècnic

Dona

40-55 anys

Educadora social

T4D42

Tècnic

Dona

40-55 anys

Treballadora social

T5D

Tècnic

Dona

No consta

Treballadora social

T6D46

Tècnic

Dona

40-55 anys

Treballadora social

T7D

Tècnic

Dona
i dona

No consta

Educadora/treballadora
social

T8DH

Tècnic

Dona
i home

No consta

Educadora/treballador social

T9H47

Tècnic

Home

40-55 anys

Tècnic de l’Ajuntament
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Cultura i identitat gitana vista
des de dins: la veu del poble gitano

1. Trets característics de la cultura gitana
1.1. La cultura gitana: passat i present
La cultura gitana té uns trets característics que la fan única i diferent de la resta
de cultures que conviuen en la nostra societat. Tot i que la riquesa i diversitat cultural
d’aquesta comunitat és molt àmplia, els valors i costums principals més importants de
la cultura gitana són els següents: el valor de la família i l’amor per ella; l’honor i l’honradesa; el matrimoni i la tradició del mocador; l’existència d’uns rols familiars molt
marcats; la protecció de la dona gitana; el respecte envers la gent gran; el patriarcat,
tant dins de la família com al si de la comunitat; la unió i la solidaritat entre el poble
gitano, i, finalment, la importància del dol. Ara bé, amb l’evolució de la societat en
general, aquests valors i tradicions de la cultura gitana han experimentat petits canvis.
Uns canvis que s’han produït, sobretot, en els darrers vint anys:
A mesura que els anys passen, agafem unes altres idees. Penso que la canalla ara té una
altra forma de pensar. Jo, que tinc una edat mitjana, ja noto el canvi de mon pare al meu
fill. Aquesta transició jo l’he viscut, i penso que ha sigut dels noranta, vuitanta, fins ara.
(GT3H51)5
Jo ara tinc 27 anys, i em trobo que els nens que tenen quinze o setze anys […] segueixen
retenint els nostres valors però es van difuminant cada vegada més […]. Són els mateixos
avui en dia, però potser no els portem tant com fa vint anys. (GT4H27)

Les transcripcions de les entrevistes que es presentaran no han estat literals sinó que s’ha fet correcció a
llenguatge natural per millorar-ne la comprensió.

5
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La idea general que podria resumir, de forma sintètica, els canvis produïts en la
cultura gitana és que els valors i els costums segueixen sent els mateixos, però es viuen
amb més flexibilitat, llibertat i/o obertura. Diversos entrevistats ho manifesten amb les
paraules següents:
Ha cambiado mucho en el sentido de que hay más libertad, cosa que antes no había.
(G19D43)
[…] Ja no són tan tancats o arcaics. Sí que algunes coses de la cultura es mantenen (encara hi ha casos d’allò del mocador i aquestes coses); en d’altres han evolucionat. Trobo
que s’han obert una mica més a la societat. (G17D40)
Ha canviat sobretot la flexibilitat en aplicar les lleis gitanes; abans era a raja tabla, i ara
avalues la situació. Tens una mica de consideració a l’hora d’aplicar la llei […]. Jo penso
que en el fons no hi ha hagut gaires canvis, més que res la llibertat, la comoditat de poder
accedir al món paio. (GT3H51)

Ara bé, l’evolució d’aquests trets culturals no és homogènia. Hi ha dues característiques de la cultura gitana que sembla que perduren intactes, ja que cap dels entrevistats
no ha manifestat la idea que s’estiguin canviant o perdent. Aquestes són la importància
de la família i el respecte i l’amor que s’hi professen, així com els valors de l’honor i
l’honradesa que caracteritzen el poble gitano. La resta de trets culturals, tot i que es
mantenen, sí que han experimentat una certa evolució. A continuació es descriuen els
diferents trets característics de la cultura gitana i com han canviat amb els anys a partir
de les entrevistes fetes al col·lectiu gitano.
1.1.1. La família: extensa, unida i molt valorada
Tradicionalment, l’estructura familiar dels gitanos s’ha caracteritzat per ser una unitat extensa i amb molts fills, quelcom que alguns entrevistats exposen com un tret
distintiu de la seva cultura:
En diferencia con los demás, yo, por ejemplo, estoy casada con mi marido desde hace
23 años y tengo cinco hijos, que ya es algo diferente. Doy mucha importancia a tener
una gran familia. (G18D40)

A més a més, el que ells consideren la seva família és quelcom molt més ampli que
el concepte de família nuclear, i les relacions entre els membres són, al seu parer, més
fortes i intenses que el que actualment és més comú entre les famílies lleidatanes. Les
famílies segueixen sent, per a molts entrevistats, àmplies i extenses, i hi ha un lligam
molt fort entre tots els seus membres, tant en l’àmbit més nuclear com en el de família
extensa. Els entrevistats següents exemplifiquen de forma clara aquesta unió entre les
famílies gitanes, entenent com a família tots els membres amb els quals hi ha algun
vincle de sang, sigui proper o llunyà:
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Les famílies són grans. Per exemple, quan la societat majoritària parla de cosí, és un cosí
germà; els altres cosins segons ja no són tanta família, no hi ha tanta relació. En canvi,
nosaltres mantenim aquesta relació molt arrelada, perquè la família és la clau principal.
Quan hi ha un vellet a casa, que és un oncle, o un cosí de la mare, vas, t’interesses, veus
si necessiten res, fas companyia. Aquesta unitat és una cosa que ens neix de dins i transmetem, la mantenim viva. I les relacions es mantenen si estan vives. (GT2H52)
Aquí somos 500, y los 500 gitanos nos llevamos todos perfectamente. Porque somos
todos de la misma familia. Todos. De tres hermanos. (G27H27)

Per tant, un tret importantíssim de la cultura gitana és aquesta unió i respecte envers
la família. De fet, la majoria dels entrevistats esmenten la família com un valor essencial quan parlen de la seva cultura, i ho fan utilitzant diferents expressions i significants,
però amb un mateix rerefons: l’arrelament familiar és la clau de l’ètnia gitana. A continuació recollim alguns extractes d’entrevistes que mostren com els gitanos expressen,
amb diferents paraules, aquesta unió i respecte envers la família:
Para mí es la importancia de la familia, el amor hacia la familia. (G18D40)
El respeto y cariño hacia la familia y la gente mayor. Es lo que veo más diferente.
(G20D20)
Els trets familiars, l’ajuda en l’àmbit familiar i l’acolliment: l’arrel familiar és la clau de
l’ètnia gitana. (GT2H52)
La unión en la familia. Cuando hay alguien enfermo o malo, estamos todos ahí, aunque
tengamos que estar en las calles. Siempre que hay alguien malo, estamos todos ahí.
(G8D22)
La família està molt unida. Tu vius per les teves coses, però a part, la teva vida és la família, també. Si hi ha un problema a la família, és com si tinguessis un problema tu mateix.
Estem molt units. (G10H19)

Ara bé, està canviant aquest arrelament familiar en el poble gitano? La resposta, en
aquest cas, és homogènia entre tots els entrevistats. La importància i el valor de la família segueixen sent, avui dia, una característica cultural bàsica dels gitanos, allò que,
de fet, molts consideren un dels principals trets distintius de la cultura gitana actual:
Això continua igual. Perquè l’arraigo familiar és el que uneix a les famílies i ajuda a la
cultura gitana. (GT2H52)

Alguns entrevistats, a més, expliquen que intenten preservar el que consideren un
tret cultural ensenyant als seus fills que el respecte i l’amor per la família són el valor
principal del poble gitano:
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Eso de la familia es una de las cosas que intentamos preservar, enseñar a nuestros hijos
que la familia es lo primero. (G18D40)
Jo tinc canalla, i els inculco el valor familiar, la importància que té la família. Això és el
que predomina en un gitano. (GT3H51)

A tall de conclusió, es pot afirmar que el valor de la família ha estat i segueix sent,
per al poble gitano, un tret cultural essencial. No obstant això, hi ha entrevistats que
posen de manifest l’existència d’un cert canvi en les relacions internes de famílies
més extenses. Un dels joves gitanos entrevistats explica l’evolució que s’ha viscut dins
de la seva família, ja que les reunions familiars (de la família extensa) eren molt més
freqüents anys enrere, quan es reunia tota la família extensa un cap de setmana qualsevol sota el mateix sostre:
[…] Jo recordo que, quan era petit, podia venir un dissabte a la tarda la família de
Golmés (“Que t’ha vingut a visitar el cosí, que feia un mes que no el vèiem”), i aquella
mateixa tarda es podia ajuntar l’altra d’Alfarràs, que volia veure el cosí per passar una
estona amb ell. Ens ajuntàvem a casa de mon padrí; jo me’n recordo d’ajuntar-nos
trenta o quaranta persones al menjador (tenia un menjador molt gran). Això avui no
passa. […] Sí, els vaig a veure quan són a l’hospital. O quan ha mort algú, o quan hi
ha una boda, sí que ens ajuntem. Però això de dir: “Vaig a veure’ls”, no ho he vist
més. (GT4H27)

1.1.2. El matrimoni: entre gitanos i amb ‘pedida’
Encara dins de l’àmbit familiar, una altra característica primordial del poble gitano
és el matrimoni i tot el que l’envolta. En primer lloc, els gitanos tradicionalment sempre han buscat persones de la seva ètnia a l’hora de casar-se. La preferència per tenir
una parella d’ètnia gitana també és quelcom de destacable, tal com explica un dels
nois entrevistats. Segons la seva opinió, aquesta tendència a escollir un cònjuge de la
mateixa ètnia és deguda, sobretot, al fet que la convivència matrimonial és més fàcil,
en compartir uns mateixos valors i hàbits:
[…] Hi ha alguna cosa que influeix molt. Jo soc gitano; si tinc fills amb una que no és
gitana, ja no és gitano, el meu fill. És mig gitano: mig no. Si ell es casa amb una que
no és gitana, i així successivament, es va perdent. El gitano sempre s’intenta casar amb
una gitana. Ens intentem casar entre nosaltres, entre gitanos, perquè tenim una manera
de viure que potser no ens provoca tants problemes a l’hora de conviure. (G21H29)

No obstant això, avui dia els matrimonis mixtos són més freqüents, i hi ha més
flexibilitat a l’hora d’escollir parella. Ara bé, les opinions dels entrevistats al voltant
d’aquest canvi són molt diverses. Hi ha certs gitanos que veuen aquest canvi cultural
de manera positiva, com a quelcom de necessari per avançar en la construcció d’una
cultura gitana més adaptada a la societat en què vivim:
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La gente jovencita que ahora tiene seis o siete años no creo que llegue a ser así. Antes,
por ejemplo, un gitano se tenía que casar con una gitana, o una gitana con un gitano.
Hoy día ya no. Yo tengo en la família alguien que ya no es gitano. Antes era impensable. Por suerte, ha cambiado, porque realmente somos todos iguales. Tenemos ideas
distintas unos de otros, pero realmente somos todos iguales. En qué cabeza cabe. Y
las generaciones jovencitas, como no sea que los padres machaquen y machaquen…
(G7H56)
Han cambiado mucho las cosas. A la hora de casarnos, antes no podíamos hacerlo con
payos: estaba prohibido. Ahora sí. El mío es de Barcelona, es un payo. Ha cambiado
mucho, la cosa. Por ejemplo, nuestros padres ya no podían: era una mancha en la familia. […] (G8D22)
Sí que ha habido cambio. Antes las comunidades gitanas eran mucho más endogámicas,
no salían del barrio; ahora sí que se puede encontrar una gitana casada con un payo. Esta
mezcla de culturas ha hecho que se abra el abanico de posibilidades. (G22H25)

Altres entrevistats, en canvi, consideren aquest fet com un camí cap a la desaparició de la cultura gitana o, encara, com un desprestigi o deshonra per a la família:
La cultura gitana se está perdiendo, porque se casan con catalanes, gente de fuera…
(G27H27)
Antes el que se casara una chica con un payo era impensable. Ahora hemos ido avanzando, y es un disgusto para sus padres, pero no es lo mismo que hace cuarenta años.
(GT1D38)

Per tant, l’evolució que s’està vivint en aquest sentit no és vista de la mateixa manera per tots els membres del col·lectiu gitano, ja que que alguns encara voldrien que
els matrimonis seguissin sent entre gitanos. Aquest posicionament és degut, en part, a
la concepció que encara hi ha entre un sector més conservador de la població que els
matrimonis mixtos acabaran fent desaparèixer la cultura gitana. Una altra tradició que
també sembla que encara es manté és la de la pedida de la jove gitana. El noi que es
vol prometre amb una noia se’n va a casa de la família d’ella a demanar al pare la mà
de la seva filla. No obstant això, actualment, i a diferència de temps enrere (quan, en
ocasions, eren les famílies les qui aparaulaven els matrimonis dels seus fills), els joves
gitanos escullen qui serà el seu futur marit o muller:
Antes más bien elegían las familias; ahora eligen ellos, que es como tiene que ser. Mi
hijo está prometido. La eligió él. A mí no se me ocurriría decirle: “Mira qué chica más
mona”. A su gusto. (G19D43)
Le gustas a un niño, él va a hablar con la familia de la chica: “Quiero pedirte a la chica”.
Ellos lo hablan contigo: “No, no me gusta”. Pues no hay boda. Muy antiguamente los
casaban a la fuerza. Ahora es decisión de la chica. (G23D19)
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Actualment, fins i tot en algunes ocasions, si després del la petició s’adonen que
s’han equivocat i que el matrimoni no funcionarà, poden desfer l’acte de la pedida.
Una entrevistada n’exposa un exemple:
Hubo un pedimiento, pero vieron que no funcionava; se separaron y ya está. Las familias
quedaron bien y punto. Antes hubiera habido conflicto con las familias, porque es hacer
un feo. (G19D43)

1.1.3. La boda pel ritual gitano: la tradició del mocador
Un dels valors més importants per a la comunitat gitana és que la dona arribi verge
al matrimoni. Això és concebut per als gitanos com un acte de respecte tant envers la
pròpia família com envers la família del futur marit, i és un orgull per a ambdues famílies veure que la dona ha respectat l’home fins al dia del casament. Així ho manifesten
diverses persones entrevistades:
Cuando se casan, el pañuelo. Esta es una de las principales características del colectivo
gitano. (G27H27)
El gitano se diferencia porque tiene que llegar virgen al matrimonio. Yo tengo mi hija prometida ahora, y espero que llegue virgen. Si no, no puedes hacer boda. En el momento
que viven juntos, ya son matrimonio para nosotras. (GT1D38)
Es importante el guardarnos, nosotras, hasta el día de mañana que venga un matrimonio,
hasta que venga un chico. (G9D20)
Aquesta tradició de fer la prova del mocador a les dones per demostrar puresa abans de
casar-se és un orgull per la família, tant per la del nuvi com de la núvia. Són tradicions
que els gitanos volem sempre tenir-les a sobre. (G12H46)
Cuando se casan es por el rito gitano; lo hacemos por el rito gitano. Tenemos la prueba
de la virginidad. (G8D22)

Aquesta tradició, que, com es desprèn dels fragments d’entrevistes exposats més
amunt, és una de les més arrelades dins de la comunitat gitana, segueix sent molt
important encara avui. Alguns entrevistats manifesten que aquesta tradició continua
vigent i que és seguida per la majoria dels joves gitanos:
El pañuelo es muy valioso para los gitanos; la honra que le da a la familia. El pañuelo no
ha cambiado. Esto se hace. (G23D19)
Una de las costumbres es que las chicas tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Esa es
la principal costumbre que nos queda. (GT1D38)
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D’altres, en canvi, consideren que és un tret cultural que alguns joves ja no segueixen, i que la comunitat gitana ha obert una mica més la ment en aquest sentit, en no
penalitzar com ho feien abans les dones que no arriben “pures” al matrimoni:
En el sentido de las chicas también hemos evolucionado mucho. Ahora se saca el pañuelo, pero si no, no pasa nada. Antes había muy malas consecuencias: desterramientos,
peleas… Ahora no. (G19D43)

Tanmateix, per a la majoria dels entrevistats que creuen que la tradició del mocador està canviant, es tracta d’un canvi no desitjat. Per contra, els agradaria que aquest
costum perdurés en el temps, tal com exposen:
Ahora se ha ido perdiendo un poco. El que conserva esa tradición, aún lo sigue haciendo, porque lo quiere enseñar a sus hijos y lo ha vivido. Un gitano se casa con una mujer
que sea virgen, se hace la prueba de la virginidad: todo eso aún se sigue viendo. Pero
también hay gitanos que ahora ya se juntan, que viven juntos, y lo del pañuelo no se ha
hecho. Igualmente el pañuelo es una honra para el pueblo gitano. (G14H42)
Esto del pañuelo ha cambiado, porque las gitanas ya no hacen las cosas como tienen
que hacerlas. Con eso de los Googles, hacen virguerías, y los gitanos también. (G27H27)
Se está perdiendo un poco, y me da pena, porque es nuestra cultura. Tiene que ser virgen
el día de su boda; a mí me gusta, yo quisiera que continuara, pero veo que se está perdiendo, por desgracia. (G19D43)

1.1.4. L’existència d’uns rols familiars concrets
Un cop fet el casament, els rols familiars dins la comunitat gitana han estat, tradicionalment, molt marcats: les dones es quedaven a càrrec de la casa i dels fills, mentre
que els homes sortien a treballar per aportar els ingressos econòmics a la llar. Però això
també es diu que ha canviat, i molt. Les dones també s’han anat incorporant a poc a
poc al món laboral, de manera que els rols propis de l’home i la dona s’han difuminat
una mica. Un dels entrevistats exposa de manera clara aquesta evolució:
Les dones, normalment, ni treballaven: abans es dedicaven a sus labores. Sempre estaven
a casa: era la feina del que era una dona abans. Avui no. Jo tinc una neboda que està fent
pràctiques a XXX, i tinc el fill del meu nebot, també, que està a Lleida. La joventut avui
té una altra cosa que el que havia abans. (G13H71)

Una altra de les entrevistades explica que, dins de la seva família, els rols que tradicionalment han existit entre el poble gitano s’han vist alterats completament, en ser
ella qui ha treballat i el seu marit qui s’ha dedicat a la criança dels fills:
No somos la típica familia gitana. Yo estuve nueve años trabajando, me quedé embarazada
y trabajé. Fue él el que los crió. También las cosas han cambiado mucho. (G18D40)
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No obstant això, més enllà de la divisió de tasques dins de la família, els papers
de l’home i de la dona dins el matrimoni també han estat, tradicionalment, diferents.
Segons expliquen els entrevistats, la dona d’anys enrere era la companya del marit, entenent com a companya la persona que era al seu costat, però sense prendre les grans
decisions de la família. Avui això ha canviat, ja que la dona gitana ha viscut un gran
empoderament dins del matrimoni:
Antes había otra forma de pensar muy antigua. Por ejemplo, antes sobre todo la mujer
se veía superpegada al marido, era su compañera; hoy en día nos toman súper en
serio, nos piden nuestra opinión para todo. Si queremos sacarnos el carnet, nos lo
sacamos. Si queremos estudiar, estudiamos. Eso antes no pasaba […]. La forma de
pensar, sobre todo, ha cambiado mucho. Antiguamente la mujer era la compañera, y
hoy en día no. Los matrimonios están unidos y, aunque tengan dos formas de pensar,
se acomodan, se complementan el uno con el otro. Antes era: él opinava y ella le
seguía. (G9D20)

En aquest sentit, una de les dones gitanes entrevistades manifesta que, viscuda i
vista des de dins, la comunitat gitana dona molt poder a la dona dins de la llar:
Desde fuera parece un pueblo machista […]. Para mí la mujer manda mucho en casa, y
son las que siempre llevan las riendas de la familia. (G18D40)

Per acabar, trobem un altre tipus discurs que apareix en algunes entrevistes, sobretot entre els homes gitanos, en què s’afirma que el poble gitano no ha tingut mai una
actitud masclista si es compara amb els exemples de violència de gènere que actualment, per desgràcia, són cada vegada més freqüents:
Molta gent avui en dia tracta malament les dones amb la violència de gènere. Jo no
conec cap gitano que hagi matat la dona. Moltes vegades ens hem tancat en banda per
por de perdre les arrels, però aquestes arrels són bones. Les dones, a casa, i els homes, a
guanyar-se la vida. (G26H59)
Yo creo que hasta ahora (cruzo los dedos) no se ha visto en el telediario, en las noticias:
“Un gitano ha matado a su mujer”; “Ha matado a su hijo”. Han podido robar (sí, por
desgracia, no ha tocado más remedio) o lo que sea. Pero hasta ahora doy fe que no se ha
visto, porque hay […] una manera de sentir, un respeto muy grande. (G14H42)

En resum, els rols familiars també han canviat. La dona, en el seu paper dins el
matrimoni, s’ha vist empoderada, de manera que actualment és una persona que ja
no només es dedica a la cura de l’home, els fills i la casa, sinó que busca la seva independència econòmica estudiant i sortint a treballar. A més a més, ja no és el que
entre ells s’anomena la companya de l’home, sinó que la seva veu és important dins el
matrimoni, en què hi ha molta més igualtat que anys enrere.
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1.1.5. La protecció a la noia gitana
Una altra característica de la cultura gitana, que, de fet, deriva de les dues característiques anteriors (la boda pel ritual gitano i l’existència d’uns rols familiars concrets),
és la protecció de les famílies envers la noia gitana. La criança de les filles és diferent
de la criança dels fills:
Las niñas, las chicas, se crían de una manera diferente a los chicos. Las chicas somos
muy machistas; menos mal que se está acabando todo esto. El machismo que había antes
no existe, pero hay todavía gente que sí que lo sigue. La mujer tiene que llegar al matrimonio inmaculada, virgen, y no puede estar hoy con fulanito, mañana con menganito:
con el que esté es con el que tendrá que vivir. No hay vuelta de hoja. Esto se mantiene.
(G7H56)

Això fa que les noies gitanes, sobretot quan són adolescents, estiguin privades de
realitzar certes activitats i tenir certs comportaments que podríem considerar “normalitzats” entre la resta de la població, com ara sortir amb les amigues, anar a la discoteca
o tenir diferents parelles abans de trobar la més adequada:
Mis hijas más mayores, por ejemplo, no salen de discoteca. Es otra manera de criar.
(G18D40)
Las niñas jovencitas no pueden tener novio, no pueden salir de discoteca… Como si
fueran niñas marroquíes. La tenemos privada, la libertad para salir. (G23D19)
[…] Los chicos tienen más libertad; las chicas vamos más rectas. Esto es lo que más
tenemos, que no sale de ahí. Pueden cambiar muchas cosas, pero esto siempre es así.
(G6D50)

Malgrat que aquestes actituds protectores apareguin en la majoria dels casos, la
llibertat i l’obertura descrites anteriorment han servit per empoderar la dona gitana,
que, tot i seguir sota les lleis que la protegeixen, gaudeix d’una mica més d’autonomia:
La mayor evolución ha sido en la mujer. Ahora tiene más autonomía. (G18D40)
A mesura que passen els anys, la canalla puja amb una altra mentalitat. Jo tinc una nena
amb 21 anys. Abans es deia: “Tu no pots sortir de casa; tu has de tenir una imatge”, però
ara queden quatre amigues, fan un passeig, i sé que estan en una zona tranquil·la i pot
sortir. O pot anar a treballar. Ara s’està traient el carnet de conduir. Participen de tot això,
que abans no era així; per costums o tradicions no ho fèiem. (GT3H51)
Se está cambiando […], porque lo que yo pienso mi sobrino no lo piensa así. Hay mucha
más libertad. Incluso en las mujeres también hay más libertad. Lo veo en mi hija: yo estaba más sujeta a mi madre, y mi hija tiene más libertad que yo. (G6D50)
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Ara bé, com es pot veure en els extractes, les noies gitanes encara segueixen tenint
més privacions i limitacions que no pas els nois gitanos de la seva mateixa edat. Tot i
que s’hagin fet certs passos, el camí per recórrer encara és llarg.
1.1.6. El respecte entre la comunitat gitana i, sobretot, envers la gent gran
Una altra característica que els entrevistats consideren bàsica de la cultura gitana
és el respecte que s’ha de tenir envers altres gitanos. L’entrevistat següent explica de
manera concisa i directa aquesta idea:
[…] Los gitanos nos respetamos a la muerte. […] Ahora ya no se hace eso de: “Si tú me
chillas, yo te chillo; si tú peleas, yo peleo”, no. Hoy en día, el gitano es respeto, es las
leyes antiguas, porque las llevamos siempre en el corazón; el gitano es lo que es. Y será.
Pero sobre todo para mí es esto, respeto. (G9D20)

Ara bé, si el respecte envers la comunitat gitana és un valor que el poble gitano
considera primordial, el respecte envers la gent gran encara és més important:
El poble gitano sempre s’ha caracteritzat pel respecte i l’honradesa, el respecte sobretot
a la gent gran. (G26H59)
Veiem un vell, et renya, i l’obeeixes com si fos ton pare […]. Nosaltres encara que sigui
un vell que no coneguem, li tenim un respecte. (GT3H51)
És important el respecte a les persones grans, o sigui, el respecte que tenim naltres a les
persones de més edat, gitanes. Entre tot el que és la cultura ens tenim molt respecte.
(G10H19)
Sempre hem tingut molt respecte a les persones grans. Si veiem un home gran, gitano, i
naltres som joves, la primera paraula és tio. És educació, respecte. (G13H71)
Se mantiene igual el respeto que tenemos hacia los mayores, hacia los padres o los hermanos mayores, sobre todo esto. (G6D50)

Aquest respecte a les persones grans és degut, en bona mesura, a l’autoritat que
tenen dins el poble gitano. Tal com diversos entrevistats manifesten, la gent més gran
és la qui posseeix la saviesa i l’experiència i, per tant, la qui té l’autoritat per dir i fer el
que és correcte i el que no ho és:
Hi ha una diferència entre gitanos i no gitanos? Sí, perquè hi ha una cultura; per exemple,
el respecte a la gent gran i que ells manen d’una manera que al poble no gitano no passa.
Tenen una autoritat entre nosaltres perquè sempre procuren la pau. (G21H29)
Para nosotros los mayores, la gente mayor, es la que nos puede decir la cultura de antes,
la cultura de hoy, sus vivencias, inculcar el respeto… Es, más o menos, como un libro.
(G7H56)
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En aquest punt trobem un altre concepte molt relacionat amb aquesta posició d’autoritat que té la gent gran i el consegüent respecte que el poble gitano té envers aquest sector
de la població; les estructures de patriarcat que es mantenen dins el col·lectiu gitano:
Mi padre tiene ochenta y pico años, y lo que diga él está bien dicho. Son personas con
mucho peso. (G19D43)

Aquest patriarcat, tot i que es manté i que segueix sent un tret característic, com
s’ha dit, ja no gaudeix de la rigidesa de temps enrere:
Mi padre no fumaba delante de mi abuelo, por ejemplo, pero yo fumo delante de mi
madre. Yo la sigo respetando igual, pero no lo veo tan mal. Los mayores han tenido que
aprender a abrirse un poco más. (G22H25)

En aquest sentit, els canvis produïts semblen haver estat mínims, ja que els joves
d’avui continuen tenint i mostrant aquest respecte. Un dels entrevistats explica que
el dia que es perdi aquest respecte es perdrà la cultura gitana, ja que és un dels seus
valors més importants:
Si es perd això, es perdria la cultura gitana. Perdríem el ser gitano, perquè el ser gitano és
una arrel cultural. Tu has de tenir uns valors, i un gitano que no té respecte a la gent gran
no és un bon gitano. Això és una de les coses que més empatitzem. És com antigament
als pobles de tot arreu, que la gent als pares els hi tractava de vós, i la manera de parlar
i de fer és el que la societat civil tenia. (GT2H52)

No obstant això, alguns dels entrevistats de mitjana edat expliquen que, malgrat
que el respecte per la gent gran es manté, també s’han experimentat lleus canvis; s’han
flexibilitzat en el dia a dia aquests comportaments i actituds:
No és que hagi canviat: jo a qualsevol jove em veig amb cor de dir-li que calli. Però
no tinc la mateixa confiança que els vells de fa quaranta anys tenien amb nosaltres.
(G26H59)
Ha cambiado bastante. Estamos hablando de 31 años atrás, por ejemplo; no es lo mismo
que ahora. No está el mismo respeto que había antes, a los mayores, sobre todo, y a la
persona misma, al vecino, al amigo. (G15H43)
Ha canviat molt. Abans era a raja tabla; aquell home de vuitanta anys et podia fotre una
bufetada i no podies dir res. Ara no, ara un jove li pot dir: “Doncs no tens raó”. (GT3H51)
Jo, per exemple, me’n recordo de petit que, quan veia un gitano que no coneixia, però
pel fet que aquest home ja era gran, jo li tenia que dir tio, com un acte de respecte.
Aquest acte de respecte s’està perdent, a poquet a poquet. (G12H46)

Els joves d’avui segueixen tenint molt respecte envers la gent gran, però podríem
dir que, a poc a poc, la manera de relacionar-s’hi està canviant. Tot i que cal remarcar
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que el respecte entre el poble gitano i envers la gent gran és un tret cultural que es
manté en el temps.
1.1.7. La unió i la solidaritat entre el col·lectiu gitano
Lligades al respecte que hi ha entre el poble gitano tenim, també, la unió i solidaritat. Els entrevistats exposen constantment que una de les característiques de la cultura
gitana és el sentiment de col·lectivitat que tenen i l’ajuda i la solidaritat que se’n deriva:
La cultura gitana es caracteritza per l’ajuda, la solidaritat amb els gitanos mateixos.
(G26H59)

Ara bé, com es reflecteix aquesta unió i solidaritat en el comportament dels gitanos? Dit d’una altra manera: com es reflecteix aquesta unió i solidaritat en la seva
forma de fer i de viure? Un dels entrevistats ho explica així:
Es como si nosotros viviéramos en un pueblo pequeño. Nos relacionamos entre gitanos;
nos conocemos todos, y vivimos como una gran familia. (G18D40)

Si busquem comportaments més concrets, en tenim dos a què es fa referència en
múltiples entrevistes. El primer seria el que envolta l’hospitalització d’un gitano. Segons els entrevistats, quan hi ha un gitano a l’hospital acudeixen a visitar-lo perquè és
una mostra de respecte envers la família del malalt:
Los gitanos tenemos una cosa buena, que tenemos mucha unión; por ejemplo, hay un
enfermo, y ahí estamos todos. A lo mejor en los payos no lo veo yo tanto. O si hay un
conflicto, estamos todos. (G19D43)
Cuando tenemos una persona enferma o algo, siempre tenemos la tradición que estamos
todos juntos. Somos como una piña. Ya se nota, cuando hay un gitano en el hospital, o
cuando se muere alguien. (GT1D38)

Tanmateix, la unió del poble gitano no només es posa de manifest en els moments
més difícils, sinó també en les vivències positives i en les celebracions. Així, les bodes
gitanes, a les quals acudeixen centenars d’invitats, són una altra mostra d’aquesta unió
entre el col·lectiu:
[…] Para nosotros, por ejemplo, llega una boda y no somos veinte: somos 300, 500…
Estamos muy unidos. Todo lo hacemos en común. (G9D20)

Ara bé, l’evolució de la cultura gitana també ha suposat canvis en aquesta qüestió.
Segons alguns dels entrevistats (tot i que cal puntualitzar que no és un discurs majoritari), malgrat que segueix havent-hi solidaritat i unió entre el poble gitano, no és igual
que anys enrere, ja que s’ha perdut, sobretot, aquella unió en el dia a dia. Mentre que
abans el poble gitano vivia més en comunitat, actualment cadascú va més per la seva
banda, tot i que en els moments bons i dolents continuen sent-hi:
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Pienso que hay el mismo respeto, pero la unión antes era más fuerte. Ahora, aunque
hay unión, no es la misma, y creo que va a cambiar más. Yo no bajo a la calle y
tengo un grupo de quince o veinte personas con las que nos relacionamos siempre.
(G20D20)
Ha canviat bastant: no és el mateix. S’han perdut molts costums. En qüestió de respecte,
encara es manté, diguéssim, bé. En aspectes de família i proximitat i així, s’ha deixat més
de banda. Abans érem més units; ara cadascú va per la seva via. S’està perdent una miqueta. Abans, quan fèiem una festa, venia gent de tots los puestos, i ara no és el mateix;
cadascú va pel seu camí. I jo crec que anirà canviant. La vida s’està modernitzant més, i
cada vegada hi ha més coses i més Internet, i això fa canviar, també, les coses. (G4H40)

1.1.8. L’honor, l’honradesa i l’honestedat
Una altra característica que s’esmenta com a important i definitòria dels gitanos i
del ser gitano, i que ha aparegut, sobretot, entre els joves, és el valor de l’honradesa i
l’honor:
El que és més important és el respecte, l’honradesa, l’honor. (G21H29)
Ser gitano se basa en el respeto, la ayuda mutua, ser honesto, dar tu palabra y realmente
hacerlo. Yo todo esto lo cumplo. (G22H25)

En aquest cas, és un tret que indiquen que es preserva:
En vez de perder, hemos ido ganando. Sí que es verdad que ya no se ve un luto de diez
años, muchos pañuelos, pero el respeto hacia los mayores, el ser honesto… Creo que nos
hemos ido modernizando; hemos empezado a estudiar. (G22H25)

És important destacar, en aquest punt, que es tracta d’un discurs sobretot de la gent
més jove. Això significa que, mentre que alguns dels trets culturals exposats més amunt
han anat canviant o fins i tot s’han començat a perdre, com la tradició del mocador,
aquest valor de l’honor, l’honradesa i l’honestedat és quelcom que no només perdura,
sinó que és considerat pels joves gitanos com un tret característic de la seva cultura.
1.1.9. El dol
Finalment, els entrevistats han destacat de la seva cultura el manteniment del dol
per la mort d’una persona estimada. El poble gitano té un gran respecte pels difunts i,
com a conseqüència, el dol que porten quan algú de la família mor és llarg i estricte:
dura anys, vesteixen de color negre durant els primers mesos i després porten un mocador negre; alhora, estan privats de realitzar determinades pràctiques, com ara anar
als bars, veure la televisió o escoltar música:
Llevamos un luto también especial. Cuando llevamos luto, no podemos entrar en bares,
ir a bodas… Los payos salen del velatorio y entran al bar; nosotros no lo podemos hacer,
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ni siquiera ver la tele […]. El luto es para que los otros te respeten: si un gitano ve que tú
vas de luto, apagará la música. (GT1D38)

Ara bé, com la majoria dels comportaments i tradicions de la cultura gitana, amb
els anys el dol també ha evolucionat. Tot i que segueix havent-hi el mateix respecte
pels difunts i el dol continua sent important, ja no es porta durant tant temps ni s’és
tan estricte en la seva observança. En gran mesura, com expliquen alguns entrevistats,
perquè la vida actual (sobretot en l’àmbit laboral) no els ho permet:
Cuando se muere alguien, tenemos el duelo con un pañuelo en negro. Esto también se
está perdiendo, porque la juventud piensa de otra manera. (G27H27)
El luto también ha cambiado. Hace cuarenta años la gente no tenía ordenadores, móviles;
no era tan difícil. Ahora a los niños les cuesta. Si yo llevo el luto, y antes lo llevaba un
año, ahora lo llevan seis meses, o un mes. Si se trabaja en un bar, hay gente que no se
lo puede poner. La gente antes trabajaba mucho al mercado, pero si tú tienes un jefe o
tienes que estar cara al público, es una cosa que, aunque te duela mucho, no vas a traer
a la persona. (GT1D38)

1.2. Futur: evolució o desaparició?
Com s’ha mostrat en l’apartat anterior, la cultura gitana ha experimentat un seguit
de canvis que, a grans trets, podrien emmarcar-se sota els termes flexibilitat, dilatació o
obertura. Ara bé, tenint en compte l’evolució que ha experimentat i experimenta la cultura gitana, quin serà el seu futur? L’opinió dels gitanos en aquest sentit és diversa. Hi ha
entrevistats que consideren aquests canvis com a quelcom de positiu, que permet avançar a la cultura gitana i que, lluny de ser el camí cap a la desaparició del poble gitano,
és el camí cap a la seva pervivència. Els canvis viscuts es veuen com una evolució de la
cultura gitana, com una adaptació al sistema social per sobreviure en la nova societat:
Antes los gitanos vivíamos entre caminos; solo nos juntábamos con los gitanos… Ahora
nos hemos adaptado a este sistema. Hemos reducido nuestra escalera de valores para
seguir viviendo. (G22H25)
L’evolució de la cultura gitana ha sigut de fa vint anys cap aquí. Però aquest canvi ha sigut, per mi, massa destacat. Hem passat de continuar unes tradicions, de tenir unes idees,
a adonar-nos del món que ens envolta i dir: “Renovar-se o morir”. A vegades arrelar-te
a unes idees o tradicions són murs que t’impedeixen seguir avançant […]. Jo penso que
hem despertat en aquests vint anys. Tota aquesta vida antiga ha sigut com un mal somni
i ara veiem el profit que li podem treure a la vida. (GT3H51)
Personas de mi edad, de cuarenta años, no tenemos la misma mentalidad que mis padres.
Sí que somos gitanos, pero hay cosas que las veo bien y otras que no tan bien. Una evolución tiene que haberla. (G19D43)
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Las costumbres son las mismas, pero tal como evoluciona el mundo es que es normal. Si
no, nos estancamos en un sitio. Pero lo que es la cultura gitana muchas cosas se aguantan. (G15H43)

Molts dels entrevistats, per contra, conceben els canvis produïts en la cultura gitana com a quelcom de negatiu, ja que relacionen els canvis que hi ha hagut amb la
desaparició de la pròpia cultura. Mantenen la idea que la cultura és la que és, i que, si
canvia, ja no es podrà parlar de la cultura gitana tal com la coneixem avui:
En el futuro yo espero que algo quede. Es lo único que nos diferencia: si se pierden las
pocas cosas que nos quedan… (GT1D38)
Se está perdiendo. Yo creo que en unos años, de gitanos, pocos: quedarán gitanos por
raza, pero las costumbres se van a perder. (G19D43)

De fet, són molts els entrevistats que creuen que, amb el temps, s’aniran perdent
moltes de les tradicions de la cultura gitana, ja que les generacions més joves estan
vivint una evolució que farà difícil mantenir-la tal com l’entén la població més gran:
Yo creo que con el tiempo se perderán muchas cosas. Se han perdido muchas. Ya hay
gitanas que se casan sin hacer el rito gitano, y dices: “Jolín!”. Tampoco nos gustaría que
se perdiera todo, pero yo creo que con los años pasará. Por ejemplo, creo que mi hija no
lo hará. Están cambiando tanto las cosas… (G8D22)
Si nosotros, por ejemplo, nosotros mismos, ya hemos perdido una cosa tan importante
como es nuestra lengua, cuenta las generaciones que vengan, ¿qué no perderán? Que
habrá poblados, o sitios, o como quieras llamarlo, que sean gitanos más arraigados que
nosotros, sí, claro. Pero aquí en la Seu d’Urgell nos hemos integrado mucho. (G7H56)

De fet, alguns entrevistats creuen que, en qüestió de poques generacions, s’aniran
perdent les tradicions del poble gitano fins a arribar a desaparèixer completament:
Crec que els gitanos cada vegada s’aniran barrejant més amb els paios, i en qüestió de
tres o quatre generacions, ja no quedarà res. Perquè la joventut potser no les manté, les
costums. Avui en dia estem en un món que hi ha molta tecnologia, i això els distreu una
mica del passat, de les seves arrels, de la seva història. I cada vegada es valora menys la
cultura gitana. (G12H46)
Per desgràcia, canviarà. Perquè aquesta evolució ha sigut tan forta que ens ha marxat de
les mans. El 2025, o 2035, que ja hauran passat dos dècades, poder ja no existirà aquesta
cultura. (GT3H51)

Ara bé, també hi ha un sector de gitanos que tenen una visió més optimista del futur
i creuen que, si bé hi haurà costums o tradicions que s’aniran perdent, d’altres perduraran sempre. Entre els costums que diuen que perduraran trobem, sobretot, el ritual del
mocador, el respecte a la gent gran i la importància i el valor que donen a la família:

Sud Nord 25.indd 35

21/02/2020 13:39:15

36

La població gitana de Lleida: passat, present i futur

L’únic que no podem perdre el gitanos, jo penso, és això del casament, del mocador.
El respectar un home vell, això és sagrat. Si un home vell et ve i et diu: “Mira, és així”,
tu has de callar i fer bondat. Això jo crec que no ho perdrem, però moltes coses sí que
es perdran pel camí, perquè tot s’està revolucionant massa. Va molt, molt avançat.
(G4H40)
Si sigue como ahora, habrá cosas que se perderán, habrá cosas que no estarán tan como
están ahora, pero yo creo que las habrá que se mantendrán, como la familia, que se va
manteniendo. (G14H42)
La identitat no la perdrem mai, perquè som gitanos i tenim els nostres valors, que són el
respecte als més grans, la família, la honradesa i els nostres costums, com són el mocador, i això perdurarà sempre. Trencar aquesta línia és impossible. (GT4H27)

Per acabar, creiem necessari incloure en aquest punt la idea de la pressió social
entre gitanos, que sembla que es comença a desdibuixar una mica en relació amb certs
comportaments fins avui considerats il·lícits pel poble gitano:
Crec que el món es va desinhibint una mica. Es respectaven igual que ara, però qui no es
respectava no sortia a la llum. Avui hi ha més llibertat per fer coses o no té tanta repercussió com abans. (G21H29)

Ara bé, no obstant els canvis que s’han viscut en l’àmbit cultural, la pressió social
que encara hi ha dins la comunitat gitana és important. Una de les entrevistades,
quan explica el canvi de rols que s’ha produït dins la seva família (ella treballa i el
seu home s’encarrega més de la criança dels fills), fa referència a aquesta idea de
pressió social:
Lo que pasa es que a veces de cara a la gente no está bien visto que el hombre ayude en
casa, pero mi marido sí que lo hace. Pero es una cosa más interna. (G18D40)

Una altra de les noies entrevistades explica:
Ahora sí que las niñas algún noviet tienen así de escondidas, pero esto lo tienen privado.
(G23D19)

L’homosexualitat és una altre tema que algun dels entrevistats esmenta com a tabú
dins el col·lectiu gitano:
La homosexualidad, por ejemplo, se acepta dentro de casa en algunos casos, pero no se
dice fuera. (G22H25)

Per tant, en parlar del futur de la cultura gitana cal també pensar en aquesta idea de
pressió social interna que sembla que encara existeix dins la comunitat. Aquesta pressió social, si bé preveuen que es pugui relaxar amb els anys —com a conseqüència de
la mateixa evolució del poble gitano i del canvi de pensament que s’està produint en

Sud Nord 25.indd 36

21/02/2020 13:39:15

Cultura i identitat gitana vista des de dins

37

les generacions més joves—, cal considerar-la una estructura que serveix per mantenir
i preservar les tradicions, els costums i els valors dels gitanos.

2. La identitat gitana: “ser gitano”
Quan preguntem als entrevistats què els fa sentir-se gitanos, les respostes abracen
diferents valors i tradicions de la cultura gitana exposats anteriorment. No obstant això,
cadascun dels entrevistats exalta aquells trets o característiques que considera que més
el defineixen com a gitano o gitana. Un dels trets més esmentats quan els entrevistats
fan referència a la seva identitat és el respecte envers la comunitat gitana i, sobretot,
envers la gent gran:
Aparte de haber nacido gitano, la cultura y el respeto que te inculcan desde pequeño.
(G25H23)
Es lo que me han enseñado. Lo que me enseñaron mis padres, las costumbres, y, bueno,
el respeto. El respeto que me dieron, para tener a toda la gente. Sobre todo, a la gente
mayor. (G6D50)

Ser gitano també és, sobretot, l’amor i l’estima cap a la família, així com l’honor
i l’honradesa. Aquests valors, juntament amb el respecte, són els que apareixen més
freqüentment en el discurs del poble gitano:
Ser gitano és voler viure amb llibertat. Ser gitano és honor. Ser gitano és respecte. Ser
gitano és tenir paraula. Ser gitano és viure amb poqueta cosa. I, sobretot, ser gitano és ser
familiar. Estar units. És això, el que és ser gitano. (G12H46)
Ser gitano és alguna cosa més que: “Jo ho soc perquè els meus pares són gitanos”. Ser
gitano és el respecte a les persones grans, perquè la seva paraula té molta força. L’honradesa, la família, això no canviarà en el futur. És una cosa que no té per què canviar,
perquè és bo. (G21H29)

Altres entrevistats, en canvi, posen l’èmfasi no tant en els valors com en els costums
i les tradicions dels gitanos. En aquest sentit, parlen, sobretot, del mocador o del dol:
Me hace sentir gitana que yo hiciera mi boda con mi pañuelo; de esto estoy muy orgullosa. Me hace sentir gitana mis costumbres, que las sigo manteniendo. Aunque yo haga
una vida normal, en mi casa y en la calle soy gitana. Y estoy muy orgullosa. (G19D43)
Me siento gitano porque en mi casa han fallecido seres queridos y yo he llevado el
pañuelo. Si hay boda, tenemos el privilegio que sea con pañuelo. (G27H27)
Mis costumbres. Desde que he nacido me han criado como gitana, y sigo siendo una
gitana. (G24D24)
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Per tant, ser gitano és, sobretot, tenir uns costums propis i uns valors que han quedat
recollits en el primer apartat d’aquest capítol. Tanmateix, el que cal remarcar del seu
discurs és el sentiment d’orgull que el poble gitano té de ser-ho. Molts dels extractes
anteriors d’entrevistes, que hem utilitzat per descriure què és ser gitano, contenen la
idea de l’orgull i el privilegi que suposa formar part d’aquest col·lectiu. I aquesta idea,
de fet, apareix en moltes de les entrevistes que hem fet a membres del poble gitano.
Alguns altres exemples són els següents:
[…] A mi ara actualment m’és igual anar amb paios que amb gitanos, per així dir-ho.
Estic integrat dintre dels dos mons, i jo no tinc cap problema, però els trets que jo sento
per ser gitano són la cultura, en el sentit de com visc; la família; l’ètnia; d’on vinc i d’on
soc, i amb orgull. (G10H19)
És una cultura preciosa: a mi m’agrada molt, i estic molt orgullós de ser gitano. De veritat. (G13H71)
Es un orgullo. Me siento orgulloso de ser gitano. (G14H42)
A mí muchas veces me dicen: “Tú, si no hablas, no pareces gitano”. Pues sí lo soy. Lo soy,
y superorgulloso de serlo. (G15H43)

Fins i tot algun entrevistat relaciona el racisme que tradicionalment ha afectat el
poble gitano amb aquest sentiment d’identitat tan fort que tenen. El rebuig que al llarg
de la història ha patit el poble gitano ha fet, segons alguns entrevistats, que la seva
identitat es mantingui forta:
El gitano el que necessita és sentir que és la mateixa raça, i vol que sigui aquesta raça.
Estic segur que és tot per causa del rebuig. Jo de ben jovenet he patit el racisme i el rebuig, i això m’ha ensenyat, m’ha portat a prendre la decisió de dir: “Em rebutgeu per ser
gitano? Doncs ara seré més gitano. Ja no vull saber res de valtres, perquè em rebutgeu per
ser gitano, però no teniu en compte que soc un ésser humà”. Crec que és això el que fa
que el gitano es mantingui en un costat i la societat en un altre, que digui que el gitano
vol ser gitano i es vol casar amb un gitano. (G12H46)

En un sentit similar, alguns gitanos relacionen la visió positiva del canvi en la cultura i els comportaments amb la pervivència de la identitat gitana. El fet que la cultura
i els valors de la comunitat gitana es transformin no significa que la identitat gitana
hagi de desaparèixer, sinó tot el contrari. Així, es creu que els valors que actualment
perduren i que es consideren essencials, com el respecte i l’amor a la família, faran que
el poble gitano segueixi existint sempre:
Yo creo que el ser gitano no muere. Cambia, se puede transformar, pero no se muere.
Hay gente que dice: “Es que ser gitano ya no es nada”. Yo creo que sí, y que seguirá
siempre. Esa afinidad… Eso lo dicen los gitanos más mayores, que han vivido la dureza
de la tradición y dicen que ahora ya no somos gitanos. (G22H25)
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Com que cadascú ha hagut de buscar-se la vida, el nostre poble està, per norma general,
una mica desestructurat. Si no ens unifiquem i tenim les idees clares, i volem canviar…
Pot ser compatible el canvi i continuar amb les nostres lleis i cultura. Cal flexibilitat: “Tu
pots ser estudiant, pots sortir, però no deixis de saber mai d’on vens”. (GT3H51)
La cultura gitana és la cultura gitana perquè no canvia. Els gitanos els caracteritza el que
som des de fa molts anys. Si tu els hi treus la seva cultura i les seves característiques,
deixen de ser-ho. (G21H29)
El gitano es arraigao hasta la muerte. Nosotros, nuestra forma de pensar, es muy unida… Es algo que sí o sí. Somos así. No lo podemos negar. Es que ni aunque queramos;
por ejemplo, igual otra chica te saluda con la mano, o es menos cariñosa, pero es que
nosotras somos gitanas hasta la muerte, te damos dos besos; somos saladas a morir.
(G9D20)

D’altra banda, en els discursos dels entrevistats apareix la idea que els gitanos
tenen quelcom que els fa ser diferents, i que aquests trets distintius queden palesos
a simple vista entre la comunitat gitana. Segons els gitanos, ells reconeixen una altra
persona d’ètnia gitana quan la veuen, encara que no sàpiguen qui és:
És un privilegi ser gitano. Per molt guapo que vagi un gitano, per molt elegant, jo et diré:
“Aquell és gitano”. No el coneixeré, però pel físic, per un gest, per la manera de parlar,
pel que sigui… Tenim una característica diferent a les altres persones. (G13H71)
Vosotros a lo mejor no, pero yo veo a un gitano, si es de padre y madre gitanos, y solo
hacerlo, sé que lo es por los rasgos que tiene. […] (G7H56)

El primer tret que els diferencia de la resta és la seva aparença física. Es descriuen
a si mateixos com a gent de pell més morena i amb unes faccions característiques que
fan que un gitano ràpidament en reconegui un altre:
En el aspecto físico tenemos algo que sabemos. Te puedes equivocar muy pocas veces.
Simplemente por el aspecto, por alguna cosa que haga… Por ejemplo, nosotras íbamos
a una peluquería y vino una chica nueva. Y yo dije: “Es gitana”. Y se nota. (G18D40)
Los rasgos siempre se notan. Yo voy a un sitio, y, por mucho que quiera disimularlo, se
nota. Yo lo noto enseguida, por los rasgos, y por la manera de hablar también. (GT1D38)
[…] Aparte de que somos morenos (que también hay rubios), sea en el peinar, en el vestir,
en los rasgos, siempre verás que, aunque una sea rubia, es gitana. (G11D60)

Pel que fa a la forma de vestir, tot i que algun entrevistat explica que la vestimenta
també denota quan algú és gitano, molts exposen que aquest tret ja no és quelcom que
els identifiqui i els diferenciï de la resta de la població:
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La forma de vestir no diferencia, porque hoy en día vestimos iguales. Antes no era así; por
ejemplo las abuelas llevaban faldas y […] para ir a la iglesia iban tapadas con pañuelitos
en la cabeza. Hoy en día no: estamos muy a la moda, todas. (G9D20)
Abans potser era més diferent, perquè les dones vestien d’una altra manera, amb faldes, i
si una dona era viuda, potser anava de dol tota la vida, de negre. Però la manera de vestir
d’abans ja no es veu tant. (G10H19)

De manera similar, algun entrevistat manté l’opinió que, cada cop més, el gitano
no es distingeix pels trets físics, ja que s’estan assimilant als de la resta de la societat.
Un dels entrevistats exposa que, mentre que la gent més gran té una aparença per
la qual la gent els reconeix com a gitanos, les generacions més joves ja no la tenen
tant:
Nosotros nos notamos; nuestros hijos, ya poco. Tú ves a mi pequeña (yo tengo cinco
hijos), que es rubia, la ves entrar aquí, y no dices que es gitana. (G11D60)

A banda dels trets físics, molts entrevistats comenten que els gitanos es reconeixen
per la manera de parlar, d’expressar-se i de comunicar-se. En aquest sentit, expliquen
que són persones molt obertes i que el seu comportament i forma d’expressar-se en
comunitat és diferent del de la resta de la societat.
Se reconoce por el hablar muchas veces, por el color de piel. (G23D19)
Mi forma de ser me delata. El hablar… Me gusta mi forma de hablar. Se nota que soy gitana, y no lo niego. Nuestra forma de hablar nos delata, y nuestra forma de expresarnos.
Por ejemplo, otra chica, pues te daría dos besos…Somos diferentes; se nota. Nos gusta
que se nos note, que somos gitanas. (G9D20)

Un dels entrevistats fins i tot utilitza un verb específic quan explica la manera de
parlar i d’expressar-se del col·lectiu gitano. Segons afirma, els gitanos “ransean”:
La manera de hablar también delata. Un gitano, por ejemplo, habla, como yo digo,
ranseando. Es una expresión. Ransear es decir las cosas con un poco de parsimonia.
(G7H56)

Els rols i les estructures familiars també són trets que permeten identificar les persones d’ètnia gitana, així com la manera d’estar i de comportar-se en societat: :
Es un pueblo sin pueblo. Tú ves un gitano francés, y sabes que es gitano. Y al final acabas
hablando con él. También la identificación de roles en la pareja delata. Yo creo que el
modelo conservador de antes, en la pareja, también es una seña de identidad, no de
sumisión obligada, sino de equipo: “Tú cuida la casa de puertas hacia dentro, y yo de
puertas hacia fuera”. Y la identidad familiar es muy importante. Este modelo de familia
extensa nos identifica. (G22H25)
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Cuando ves que hay un gitano mayor, las comportaciones también son diferentes: estar
una persona, por ejemplo, aquí, atrás, y sentarse él aquí y darle la espalda, esto un gitano no te lo haría nunca. Es la manera de estar y saber comportarse. Por ejemplo, si tú
estás aquí yo no te echaría la espalda; para nosotros es un síntoma de poca educación,
como entrar en un sitio donde hay gente, gitanos, y no saludar. Es como si les hicieras
un desprecio. (G7H56)

3. La llengua pròpia del poble gitano
La llengua pròpia del poble gitano de la província de Lleida és el caló. De fet,
diferents entrevistats puntualitzen la diferència entre el caló, que és el que es parla a
Espanya, i el romanó, que seria la llengua autèntica dels gitanos i que encara es parla
a la resta d’Europa. Els extractes d’entrevista següents hi fan referència:
El romanó és igual amb un gitano d’aquí que un que ve de fora. (G21H29)
Este es un tema que me apena mucho, porque me gustaría saber mucho más. Yo hice
un trabajo para la universidad sobre la lengua gitana: el caló es la lengua propia de los
gitanos de España, y el romanó es la de los del resto de Europa. Mi padre, por ejemplo,
cuando estuvo en la cárcel conoció a un rumano de Bulgaria y hablaban un poco en
romanó. (G22H25)
La gent ha de saber que aquí, a Espanya, no es parla la llengua autèntica dels gitanos.
La llengua autèntica dels gitanos és el romanó. Però aquí el que es parla seria el calé,
o el caló, que no té res a veure amb el romanó. Avui dia encara hi ha països, sobretot
d’aquí d’Europa, que es parla el romanó, però és la gent que encara manté aquesta llengua, perquè s’aferra a les seves arrels. Aquesta llengua va passar de gitano a gitano, de
generació a generació, de boca a boca; el gitano no ha escrit mai. Aquest costum s’està
perdent. (G12H46)

Un dels entrevistats fins i tot distingeix entre el romanó i el que ell anomena “gitano”:
Sí que està viva, la llengua. El que passa és que no es parla tant com s’hauria d’enraonar. Es parla, sí, però el romanó és una cosa i el gitano és una altra. El gitano de Lleida
parla gitano […]. Hi ha poca gent que pugui conèixer el que és realment el romanó.
(G26H59)

Un cop feta la distinció entre romanó i caló, la pregunta és la següent: quin és el
passat, el present i el futur d’aquesta llengua pròpia del poble gitano de les nostres terres? La resposta és clara i concisa: s’ha perdut força, tot i que, actualment, els gitanos
segueixen utilitzant-ne paraules i expressions específiques en la seva quotidianitat i,
sobretot, quan no volen que un paio els entengui. Segons alguns entrevistats, aquest
llenguatge popular —pel seu ús freqüent— sí que perdurarà més en el temps; segons
d’altres, acabarà desapareixent, ja que les generacions més joves cada cop l’utilitzen
menys. Per exemplificar aquestes idees i per mostrar-ne la freqüència en els discursos

Sud Nord 25.indd 41

21/02/2020 13:39:15

42

La població gitana de Lleida: passat, present i futur

de la majoria dels gitanos, a continuació presentem tots els extractes d’entrevista que
fan referència a les temàtiques esmentades: pèrdua de la llengua i manteniment, només, de poques paraules; ús, sobretot, perquè el poble paio no els entengui, i opinions
sobre el futur d’aquesta llengua.

3.1. Pèrdua de la llengua
La idea que més apareix en la majoria dels discursos és que avui només s’utilitzen
poques paraules o expressions, és a dir, que la llengua gitana s’ha anat perdent amb els
anys. Com exposen alguns entrevistats, els seus pares o avis (segons l’edat que tinguin)
sí que parlaven en caló tant en l’àmbit familiar com en el comunitari. Per tant, en qüestió de dues generacions la llengua del poble gitano s’ha perdut força, i ha passat de ser
una llengua vehicular a ser només una llengua esporàdica de la qual només queden
algunes paraules i expressions. Els entrevistats ho expliquen de la manera següent:
Se usan cuatro palabras solo. Poca gente conozco que lo hable. Se ha perdido. (G25H23)
Jo sé poques paraules… Abans s’utilitzava més, i es va perdent. (G21H29)
Entre gitanos palabras sí, pero una conversación no […]. Mis abuelos, cuando hablaban
en casa entre ellos, me acuerdo que hablaban en caló. No era para intentar engañar a
alguien, sino una lengua de uso cotidiano. (G22H25)
Yo creo que se ha perdido bastante. A mi hijo le digo alguna palabra, pero yo no puedo
llevar una conversación larga, tampoco. (GT1D38)
La nostra llengua es va perdre fa molts anys. Guardem paraules o agitanem el castellà,
i és una pena, però cada vegada es parla menys, aquí. I la joventut d’ara, cada vegada
menys. Jo no conec a ningú que parli el caló com a caló autèntic. (GT4H27)
Aquí, a Balaguer, gairebé no es parla. Els vells, vells, vells, potser sí. Però ara s’utilitza per
paraules soltes; per una conversa no. (GT3H51)
Se hablaba más antes. Ahora, entre nosotros, decimos alguna palabra, pero palabras
sueltas. (G3D65)
La lengua se ha perdido. Antes se hablaba mucho en caló, pero los niños de ahora no
saben. Yo incluso cuando era pequeña sabía hablar bastante en caló, pero ahora no tengo
ni idea. Alguna palabra entre nosotros sí, pero se pierde. (G19D43)
Cuatro palabras sí las sé, pero muy justo. (G18D40)
Algunas palabras sí las conozco, pero no todo; alguna frase. El idioma antes sí que se
usaba, pero se ha ido perdiendo. En casa no lo utilizamos. (G23D19)
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Hablo algunas palabras, pero sueltas. Se ha perdido bastante. (G24D24)
Jo el parlo. Amb els meus cosins, que venen aquí, a vegades el parlem. No allò seguit,
però alguna paraula o una xerradeta petita fem. (G4H40)
Se está perdiendo. Hoy día ya no se habla mucho. […] Nosotros, por ejemplo, aquí, con
mi madre y mis hermanos cuando vienen no lo hablamos. Lo hablamos solo para cosas
esporádicas. (G7H56)
Hoy en día no se habla mucho. Solo algunas palabras que, por ejemplo, te dice tu padre
[…]. Ahora esta lengua ya no se habla; no la utilizamos tanto. Mi padre, por ejemplo,
cuando me explica algo, dice: “Esto era esto”. Ellos aún, pero yo, cuatro o cinco palabras. No es algo que se practique, la verdad. (G9D20)
Tenim aquesta llengua, però jo no la parlo mai; algunes parauletes soltes potser amb els
amics […]. Poca gent sap la llengua sencera, només paraules. (G10H19)
No mucho, pero yo te hablo de mí. En mi casa no se usa. Antes sí; mi madre, sí. Mi madre
lo hablaba con mi abuela, y mantenían una conversación. Pero ahora ya se ha perdido.
(G5H23)
Mi madre sí que la habla, y mi hija en el colegio ha hecho varias cosas así también. Se
habla menos que antes; ahora no tanto. Se está perdiendo. (G6D50)

3.2. Usos que en fan avui
Queda clar, amb tots els extractes d’entrevista anteriors, que el caló s’està perdent.
Ara bé, aquest poc ús que fan de les paraules o expressions que encara hi ha vives es
redueix, moltes vegades, a un context determinat: utilitzen el caló quan no volen que
persones que no són de la seva ètnia els entenguin. Segons alguns entrevistats, el caló
s’ha convertit en una mena de llengua estratègica que els serveix per comunicar-se
entre ells i evitar que els altres els entenguin. Així ho expressen alguns dels entrevistats:
Si quiero que alguien no se entere, puedo tener un dialecto, pero no una conversación.
(G18D40)
Yo no lo utilizo: quedan algunas palabras sueltas, que han quedado como míticas. Son
las típicas palabras que dices cuando quieres que alguien no se entere. (G20D20)
A vegades l’utilitzo, perquè potser no vols que t’entenguin i el parlem entre nosaltres.
(G21H29)
Si yo, mientras hablo contigo, hay un gitano que quiero que se entere de algo, le digo una
palabra y ya me entiende. Tú no te enterarás, pero él sí. (G22H25)
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El caló se hablaba cuando hablabas con gente catalana y nosotros, entre gitanos, hablábamos en nuestra lengua para que los otros no nos entendieran. (G27H27)
Muy poquito, lo hablamos. Si yo estoy con ella, y quiero, por ejemplo, que no se entere
de algo, lo hablamos, pero antes más que ahora. Había gente que sabía más. (G11D60)
A veces en el cole lo hablábamos nosotras, y las compañeras no nos entendían, pero
ahora no me acuerdo mucho, solo de palabras, palabras sueltas. Las abuelas sí que hablaban de maravilla, pero esto se está perdiendo también mucho. Ya no he visto a ningún
gitano que lo hable bien. (G8D22)

3.3. I en el futur, què? Diferents opinions
Pel que fa al futur del caló, les opinions són diverses. Hi ha un sector de la població
gitana que pensa que les paraules i les expressions que encara s’utilitzen es mantindran amb els anys, ja que el fet d’utilitzar-les fa que segueixin vives i que vagin passant
de generació en generació:
Ahora se están dando clases en la Asociación Futur. Recuperar el romanó es muy difícil.
Perderlo no se perderá, porque en Barcelona hay gente que lo ha estudiado. El dialecto
que usas en la calle sí que se mantendrá, porque lo usamos. (G18D40)
Yo creo que mantenerse sí, porque las pocas palabras que sabemos la gente de mi
edad los niños pequeños también las saben. Son palabras que utilizas cotidianamente.
(G20D20)
El típic no es perdrà, perquè forma part del nostre llenguatge. (G21H29)
Algo quedará, porque hay palabras que siempre las repites mucho. Algo siempre queda.
(GT1D38)
Hombre, ¡no se pierde! Cada uno en su casa lo habla. Alguna palabra que otra sí se
habla, entre nosotros. (G2D25)
Yo en mi casa algunas palabras las hablamos. Eso ya depende de cada familia: habrá
familias que lo hablarán más y familias que lo hablarán menos. Pero todavía las hay.
(G1H25)

Alguns entrevistats que tenen aquesta visió optimista del futur del caló exposen que
ells, a casa seva, ensenyen el que queda de la llengua als seus fills amb la voluntat que
no s’acabi perdent completament:
La joventut d’ara aprenen el bàsic, diguéssim. Jo sé moltes paraules, però n’hi ha que
no les sé. Però jo penso que l’arrel no s’ha de perdre. Als meus nens els hi he ensenyat.
(G4H40)
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Antiguamente, como solo había esta lengua, hablaban esta lengua, pero […] ahora yo la
conozco, pero no la hablo. La tengo, la guardo, se la enseño a mi hijo: le voy enseñando
palabras (tiene cuatro añitos); le voy enseñando cositas, como un juego, pero, si no hay
alguien que lo enseñe, los jóvenes no lo van a aprender. (G14H42)

Ara bé, també hi ha un sector de la població gitana que veu el futur del caló des
d’una perspectiva més pessimista. Segons alguns entrevistats, amb els anys aquestes
poques paraules i expressions que queden del caló també s’acabaran perdent:
Jo crec que això de la llengua és molt complicat. És complicada, aquesta llengua; és molt
difícil. Són paraules totes diferents: cadascuna no té una traducció. En un futur serà difícil. Desaparèixer no desapareixerà, perquè sempre hi haurà el llibre allí, però es parlarà
molt poc. (G10H19)

A poc a poc, la llengua del poble gitano anirà desapareixent, tret que, com bé explica algun entrevistat, s’ensenyi en un àmbit més formal:
No estaría mal que ponieran un professor, ir practicando, aprender y decir: “Mira, así
hablaban nuestros abuelos”. Esto hoy en día no se hace, y no estaría mal. Para el día de
mañana, si yo sé decir dos o tres palabras, cuando nazca mi hijo, o mis nietos, si yo sé
cuatro o cinco, ellos sabrán cero. Es una costumbre que se va a perder. (G9D20)
Yo creo que quedará olvidado, a no ser que venga alguien que diga: “¡Eh, que esto lo
estamos dejando!”. (G14H42)

Algunes associacions gitanes treballen en aquest sentit. Segons un dels entrevistats,
la FAGIC (Federació d’Associacions de Gitanos de Catalunya) té la voluntat de recuperar el caló, tot i que, en dependre de pressupostos públics, encara no s’està fent tal
com els agradaria:
A poc a poc, a través de la FAGIC, s’està estudiant la llengua, però no hi ha pressupostos.
És una de les qüestions que volem resoldre: recuperar la nostra llengua. (GT2H52)

Potser aquesta voluntat d’una part del poble gitano de mantenir la llengua pròpia
pot fer que el futur del caló prengui un nou rumb. És a dir, que no només es mantinguin
algunes de les paraules o expressions que encara s’utilitzen avui, sinó que fins i tot d’aquí
a unes dècades la llengua del poble gitano es recuperi, i es restableixi, així, un dels trets
identitaris més importants per a una col·lectivitat —tot i que cal puntualitzar que cap dels
entrevistats no l’ha esmentat quan se’ls ha demanat què els fa sentir-se gitanos.

4. Els gitanos: també diversos
La comunitat gitana, tot i tenir uns trets d’identitat i uns valors culturals que la defineixen com a tal, no és homogènia. D’acord amb els entrevistats, hi ha diferències
entre gitanos que podríem definir a partir de tres factors principals: el territori on viuen,
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la seva procedència i el seu estatus socioeconòmic. Ara bé, abans d’entrar a detallar
els tipus de gitanos que els entrevistats distingeixen segons els factors comentats, cal
puntualitzar que també hi ha entrevistats que opinen que els gitanos són un poble
homogeni i que els trets culturals, els valors i els comportaments que els caracteritzen
són quelcom que els uneix, a tots, com a poble gitano:
Nuestra cultura, las tradiciones, es tan básica (es respeto; que la mujer vaya virgen al
matrimonio; sacar el pañuelo, que esta es la honra de un gitano, que nuestras mujeres
saquen el pañuelo) que no hay diferencias; vamos, yo no las he visto. (G7H56)
Yo creo que no hay diferencias culturales: lo que prevalece es lo mismo. Las leyes gitanas
se siguen a muerte: lo principal es guardarte para tu marido, seguirlo, el respeto, el estar
junto a tu familia. Esto es […] lo que nos delata como gitanos. (G9D20)

Altres entrevistats, tot i adherir-se a aquest posicionament segons el qual el poble
gitano és homogeni, expressen petites diferències basades en el grau d’obertura i llibertat en l’aplicació de les lleis i les tradicions gitanes. La cultura és la mateixa, però
cadascú, d’acord amb la seva manera de pensar, aplica aquestes tradicions d’una forma o d’una altra:
Somos todos iguales porque todos somos personas, pero cada uno en su casa… Hay algunos que siguen más las costumbres y las leyes; hay otros que quizás no tanto. (G2D25)
Yo creo que todos son iguales. Aunque sea catalán, las leyes de un gitano siempre son
iguales, quizás unos más estrictas y otros menos, pero es lo mismo en todo. (G8D22)
Es diferencien en la manera de pensar, bàsicament. Hi ha gitanos, per exemple, que són
de ment oberta, per així dir-ho, que tenen els seus amics paios. I hi ha gitanos que estan
tancats en el seu món, de només la seva família, l’ètnia gitana; no volen saber res dels
paios […]: la ment, el pensar, és més tancat […]. El que és la cultura en general, tot és el
mateix, però cadascú té el seu pensar, i segons el teu pensar, canvies unes coses o unes
altres. Però la cultura és la mateixa. (G10H19)

Ara bé, tot i que hi ha gitanos que es veuen com un col·lectiu homogeni, sobretot
pel que fa a la cultura, també n’hi ha molts que, per sobre d’aquests trets identitaris
comuns, destaquen les diferències existents entre diferents grups de gitanos. A continuació es detallen aquestes diferències a partir dels tres factors esmentats.

4.1. Diferències segons el territori on viuen
4.1.1. Dins de la província de Lleida
Si ens fixem, primer, en la ciutat de Lleida, observem que els gitanos es distingeixen
entre ells per dos trets principals. El primer és la zona de Lleida on viuen, és a dir, la
zona on estan assentats dintre de la ciutat:
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Hi ha el gitano del Seminari, el de la Mariola, el del Pla de l’Aigua… (G17D40)

L’altre, i potser el més important, es basa en el temps que fa que viuen a la ciutat.
Així, el col·lectiu gitano distingeix entre els gitanos que podríem dir “de tota la vida” i
els gitanos que han arribat més recentment a la ciutat:
Hay diferentes tipos, sí. Es como un estatus: gente del país, que nosotros decimos, que
es la gente de toda la vida, como si fuéramos un pueblo, y luego hay la gente que ha
aparecido así de la nada, que ha venido a Lérida y no se relacionan tanto. Yo sí que veo
que hay categorías de gente, no por más ni por menos, pero de cara a la gente yo u otros
pueblos somos de otro estatus. Decimos “gente del país” y “forastera”. (G20D20)
Hay unas que hace muchos años que viven aquí, y son con las que nos relacionamos.
Yo supongo que también son las familias de Lérida de toda la vida. Después ha venido
mucha gente, y ya es diferente. (G18D40)

Si ens movem dins la província, abraçant altres comarques, s’esmenten diferències
entre gitanos sobretot en termes de poble o ciutat. Segons alguns entrevistats, el fet de
viure al poble o a la ciutat fa que el comportament sigui diferent. Posen l’èmfasi en
l’evolució que ha viscut el poble gitano: mentre que els gitanos que viuen al poble
mantenen un estil de vida que podríem qualificar de més tradicional, els que viuen a
la ciutat s’han adaptat més a la societat actual:
Dentro de Cataluña, ya cambiamos los de los pueblos a los de la capital. Los de pueblo
somos más sencillos; los de la capital, más pijos. (G27H27)
En Lérida, se casan… Y mira que hoy en día en Lérida saben aprovechar más las oportunidades que hoy en día aquí en Balaguer. Son más diferentes. Allí es más grande; tienes
más oportunidades de trabajar. Según escuché, cuando yo estudiaba en la escuela vino
una chica de no sé si era de Barcelona o de Lérida a explicarnos que una chica gitana
había sido abogada; otra, juez; había una que era médico. (G9D20)
El gitano no és igual a tot arreu, no. Els gitanos, per exemple, d’aquí, de Balaguer, són
uns gitanos en concret. Els costums són els mateixos, les lleis són les mateixes, sí, però
no són iguals. Per exemple, si te’n vas a Lleida, és com aquell que diu: “Tanto tienes,
tanto vales”. Lleida és una ciutat molt més gran, i la cultura de la societat paia és molt
més gran. Hi ha molta més gent. Els gitanos estan més obligats a adaptar-se una miqueta
més. I tenen, o reben, per part de la societat una altra forma de veure les coses. És segons
a on viuen, els gitanos. (G12H46)

Finalment, trobem també la creença (tot i que no generalitzada) que els gitanos que
viuen dins la província de Lleida són un grup força homogeni, i que és la cultura allò
que els uneix com a col·lectiu:
A Lleida no són diferents, perquè al ser de la mateixa comarca el patró és el mateix. Els
costums són bastant iguals. (GT3H51)
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4.1.2. En l’àmbit de Catalunya
Quan ampliem el territori i ens situem dins de Catalunya, una de les diferències
principals que expressen els entrevistats és la manera de comportar-se culturalment. Hi
ha diferents tipus de gitanos segons el grau d’obertura o llibertat a l’hora de seguir els
costums, les tradicions i els valors de la cultura gitana:
Si vas a una altra comunitat, sí, hi ha molta diferència. Entre Lleida i altres províncies, com
Barcelona o Tarragona, el comportament ja no és igual, la manera de fer les coses. És una
forma de ser. La cultura és la mateixa, però allà, que és més gran, hi ha més gent, més
evolució, no l’apliquen tant. La diferència seria la manera d’aplicar la cultura. (GT3H51)

En aquest sentit, la principal idea que apareix és que, com que hi ha ciutats que són
més grans, la llibertat de les noies i nois gitanos augmenta. Un dels entrevistats posa
l’exemple següent:
Això de la puresa de la nena és diferent. Jo li dic: “Surt, ves amb les teves amigues, que
no passa res”. Allà, a Barcelona, que és més gran, amb més llibertat, la nena surt i té nòvio, se n’enteren a casa, i en comptes d’aplicar-li el càstig, ho tapen. Aquí encara fotríem
el càstig. (GT3H51)

De manera similar, un dels entrevistats explica que els gitanos de Tortosa són els
que estan més avançats amb referència a aquesta obertura de la cultura:
En costums, tens el gitano de Tortosa, que per mi és el més avançat de Catalunya, però
molt poc entès de cara a les altres capitals. (G26H59)

Ara bé, també hi ha algun entrevistat per a qui les diferències entre els gitanos de
Lleida i els de Barcelona es basen no tant en el comportament cultural com en el fet
que uns se senten millors que els altres pel lloc on resideixen:
Creo que los gitanos de Barcelona, con los de Lleida, hay un poquito de rivalidad. Son
un poquito más engreídos, más echados para arriba, un poquito más presumidos, porque
creen que ellos tienen más cultura que a lo mejor aquí, en Lleida. (G14H42)

No obstant això, hi ha algun membre del col·lectiu gitano que té una idea contrària
a les exposades, ja que veu poques o nul·les diferències entre els gitanos de Lleida i els
que viuen en altres províncies de Catalunya:
Els de Barcelona… Jo hi tinc amics, i som molt pareguts. (G21H29)

4.1.3. Diferències entre Catalunya i altres zones d’Espanya
Els extractes d’entrevista següents recullen de manera clara i concisa una idea que
manifesten diversos entrevistats quan es parla de la identitat gitana en diferents territo-
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ris d’Espanya: el fet que, tot i tenir un caràcter identitari comú, la vida dins un territori
específic condiciona, en certa mesura, la manera de viure, de fer i de pensar:
És com el que no és un gitano: tu tens uns costums, i potser el que és d’Andalusia en té
uns altres. La cultura es respecta, però hi ha detalls de la vida diària que són diferents.
Ser gitano no és un patró tancat. (G21H29)
Cada uno en su zona tiene sus hábitos y costumbres, como los payos. (G25H23)

Ara bé, hi ha una comunitat espanyola que molts dels entrevistats gitanos esmenten
quan fan referència a les diferències entre els gitanos espanyols: Andalusia.
En Cataluña casi todos los gitanos tenemos las mismas costumbres, pero si te vas a otra
región, por ejemplo, Andalucía, quizás cambie algo las costumbres. (G1H25)

Segons diversos entrevistats, els gitanos d’Andalusia estan més integrats dins la
societat, al mateix temps que tenen una cultura més oberta i flexible:
Ellas están más integradas, pero por diferentes motivos. Son chicas que culturalmente se
relacionan con más gente no gitana, o salen más. (G20D20)
Con el resto de España hay costumbres diferentes. Si tú ahora te vas, por ejemplo, a Andalucía, allí las chicas no se sacan pañuelo; pueden ir a las discotecas. Las gitanas esto
no lo hacemos. (G19D43)
A la zona de Sevilla, Andalusia i tot això veuen les coses d’una altra manera. Són potser
una miqueta més lliures. Tenen una mentalitat potser més moderna, a la zona del sud
d’Espanya. Aquí a Catalunya som una miqueta més tancadets amb els costums gitanos.
(G12H46)

Un dels possibles motius d’aquesta integració podria ser, en opinió d’un dels gitanos, la distància inferior que hi ha entre la cultura gitana i la cultura del poble andalús:
Los gitanos de Andalucía han entrado más en el sistema porque los payos andaluces veo
que tienen más similitud con los gitanos que la sociedad catalana. (G22H25)

Un altre motiu, segons els entrevistats, també rauria en el fet que els joves gitanos
tenen nivells d’estudis més elevats, quelcom que fa que tinguin una mirada més oberta
del món i de la seva cultura:
Aquí a Espanya, per exemple, els d’Andalusia estudien més que aquí, a Catalunya, o a
qualsevol altra zona d’Espanya. A Andalusia, sí. (G16H73)
En la parte de Andalucía tenemos entendido que hay gente que estudia más, que están
más integrados. (G3D65)
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Però també trobem un entrevistat que exposa la idea contrària, en comparar el gitano d’Andalusia i el gitano que viu a Catalunya:
[…] Tú vas a Andalucía, y el gitano es gitano, gitano, gitano, pero aquí en Cataluña no se
nota tanto. Yo creo que en Cataluña se visten un poco mejor. (G11D60)

4.2. Diferències segons la seva procedència
4.2.1. Els gitanos catalans i els aragonesos
La diferenciació més esmentada al llarg de les entrevistes apareix quan es parla de
gitanos provinents de diferents regions d’Espanya. Entre els entrevistats apareix, especialment, la diferenciació entre els gitanos catalans i els aragonesos. La cultura dels dos
col·lectius és la mateixa, ja que les arrels gitanes són les mateixes, i, per tant, els trets
culturals i els valors provenen d’un mateix eix. Alguns entrevistats exalten aquest patró
comú que els uneix i assenyalen que la diferència principal entre ells és la llengua:
mentre que el gitano català utilitza la llengua catalana com a llengua vehicular dins i
fora de casa, el gitano de l’Aragó fa el mateix amb la llengua castellana, tot i que no es
perceben diferències culturals:
Tots els gitanos que vam entrar a Espanya som iguals. Entre els gitanos que estan dins
una població, per exemple, pot ser que notis diferència entre els que parlen català i els
que no en parlin, però la base és la mateixa. Culturalment hem de ser tots iguals, perquè
tots venim del mateix eix. Però cada cas és un món, com passa a la societat en general.
(GT2H52)
Hay gitanos catalanes, aragoneses, pero en el fondo todos somos iguales. La diferencia,
a lo mejor, es que el catalán habla catalán, pero el resto es lo mismo. Y con el resto de
España, las costumbres son las mismas. (GT1D38)
Els catalans són els que parlen català; els que venen de l’Aragó no parlen en català. Són
iguals, però els diferencia la llengua. (G17D40)
Están los catalanes, los que provienen de Aragón, pero todos somos gitanos. En el Pla de
l’Aigua hay los gitanos catalanes. Después los de la Mariola: aquí se juntarían más los de
Aragón; el origen de sus familiares sería aragonés o castellano. Pero no hay diferencias,
porque cuando hay un conflicto, se habla entre todos. Son todos gitanos, y su palabra
sirve igual. (G22H25)
Los gitanos todos somos gitanos. Pero hay gitanos de una manera y hay gitanos de otra.
Cada uno tiene sus costumbres, sus formas de hacer en sus casas: hay gitanos que hablan incluso en su casa el catalán, y otros que hablan el castellano; el gitano catalán y el
gitano castellano. Los gitanos catalanes entre ellos mismos hablan catalán, y los gitanos
castellanos siempre hablan castellano. Las costumbres más o menos son las mismas.
(G1H25)
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Jo soc català. N’hi ha de castellà, aragonès… Tots som iguals, però ells tenen un parlar
i naltros en tenim un altre. I després, no el comportar-se, la manera de ser, no és la mateixa. (G4H40)

Tanmateix, altres entrevistats, a més de la diferència en la llengua, consideren que
els dos col·lectius gitanos es diferencien també per la rigidesa o la flexibilitat a l’hora
de “fer seguiment” de la cultura (tal com succeïa entre els gitanos de Lleida i els d’altres províncies o ciutats catalanes). Així, mentre que els gitanos catalans es presenten
com a més oberts i flexibles amb la seva cultura, els aragonesos mantenen la cultura
gitana sense grans canvis:
A Lleida hi ha els gitanos catalans, que parlen català. Jo vinc dels gitanos aragonesos,
i hi ha diferència. Els gitanos catalans són una mica més liberals que els aragonesos.
Ma padrina té ara 78 anys: ella sola, al bar, no hi ha anat en sa vida. Però una gitana
catalana que vagi al bar, sí que la deixa el seu home. Els aragonesos no. Un gitano
aragonès, a casa seva, mai parlarà català. I és aquesta diferència del llenguatge, de
costums. (GT4H27)
Entre catalanes y aragoneses. Los aragoneses son nacidos aquí, pero son más cerrados.
La mujer no puede estar en el bar; tiene que estar más en casa. El catalán es más libre.
La diferencia es la forma de pensar. (G23D19)
Somos gitanos, pero hay gitanos, por ejemplo, el catalán, que tienen costumbres diferentes. Nos diferenciamos un poquito […]: las mujeres estamos de otra manera; tienen
un poquito más de libertad, ellas. Lo ven bien, cosa que a lo major si lo hago yo no está
tan bien visto. (G19D43)
Yo conozco más o menos los gitanos de la Mariola, y luego está el gitano catalán. El
gitano catalán siempre lo verás un hombre de respeto, un hombre de mucha cultura y
un hombre que se integra en la sociedad. Por ejemplo, el gitano catalán, normalmente,
quiere que sus hijos vayan a estudiar, quiere que vayan a la universidad, quiere que las
mujeres, o sea las niñas, vayan al instituto. (G14H42)

Altres entrevistats, en canvi, també distingeixen entre tots dos orígens, tot i que els arguments que donen són diferents i posen l’èmfasi en el que ells anomenen “ser polidets”:
Los gitanos españoles, castellanos, cambiamos a los catalanes. Los catalanes se hacen
más los polidets que los españoles. (G27H27)
Ells tenen un altre parlar. Jo els trobo (no en qüestió de dolent, eh?) una miqueta més
bèsties en parlar, en fer les coses… Són més brutos. Jo trobo que els catalans som una
miqueta més polits, una miqueta més cuidats. Penso, també, que de cara al públic no és
el mateix tractar un castellà que un català. (G4H40)

Finalment, cal comentar que aquesta característica del gitano català també l’exposa
algun entrevistat quan fa referència als gitanos d’altres comunitats d’Espanya:
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El gitano més fi d’Espanya ha sigut el català, sempre. A la part de Barcelona, no notaràs
si a la seva casa hi ha de menjar o no hi ha de menjar. Sempre ha anat impecable. Ara
vas per Extremadura o per on sigui, i els veus més desfarjats. Són diferents. (G13H71)

4.2.2. Els gitanos que provenen d’altres països
Les diferències entre els gitanos de Catalunya i els que han vingut d’altres països,
com ara Romania o Bulgària, són notables, i així ho manifesten els entrevistats del
col·lectiu gitano, que exposen que no se senten identificats amb els gitanos d’algunes
altres procedències europees:
Allà, a la Seu, em vaig trobar amb gitanos búlgars, i jo no em sento identificat com a
gitano amb ells. Les coses no les feien com les fem nosaltres. Hi ha diferència cultural
entre nosaltres i ells; amb els portuguesos no, per exemple. Els gitanos portuguesos són
gitanos, també. (GT4H27)
Somos iguales en nuestras costumbres y diferentes en la manera de comportarse. Depende de dónde somos, también. Hay diferencias entre los gitanos de Cataluña y los que han
venido de fuera, o los gitanos rumanos, que, aunque sean gitanos, tampoco son como
nosotros. (G3D65)
El gitano rumano es diferente. No lo conozco a fondo, pero algunas costumbres son
diferentes a las nuestras. Musicalmente hablando también son diferentes: tienen instrumentos más de viento. Son un poco más diferentes. (G14H42)

4.3. Diferències segons la posició socioeconòmica
A banda de les diferències d’identitat per territoris, alguns gitanos entrevistats també
diferencien entre dos grans grups o col·lectius gitanos a partir de l’estatus socioeconòmic,
un estatus que va molt lligat a la idea d’evolució. D’una banda, hi hauria un grup de gitanos més integrats a la ciutat o poble on viuen, que treballen, que tenen fills que estudien
i que, en resum, tot i que segueixen els costums gitanos, ho fan amb una mirada més
oberta i flexible. D’altra banda, hi hauria un segon grup de gitanos més tancats, amb una
cultura tradicional molt arrelada, que segueixen treballant de la ferralla o que simplement
subsisteixen dels ajuts socials i que, consegüentment, porten una vida més precària:
Hi ha diferents realitats socioeconòmiques. N’hi ha que estan molt integrats al poble,
que tenen un treball i no només mercat o ferralla. I aquesta gent acostuma a ser la que
els seus nens estudien després de l’ESO. I hi ha els altres, que són els que només es relacionen entre ells, i veus que són gitanos que sembla que els anys no passin per ells, que
no hi ha canvi. (GT4H27)
Hay diferentes clases sociales entre los gitanos, como pasa en la sociedad paya. Eso
marca la diferencia; también el trabajo, de dónde saques el dinero… Todo esto te da un
prestigio social en la comunidad gitana, pero todos somos gitanos. (G22H25)
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Hi ha molta població gitana que passa molta necessitat, en el sentit del que és econòmic.
Té la ment tancada, no té treball. […] Si els hi donen una pagueta d’aquestes que els hi
donen s’acomoden, i vulguis o no, si tenen canalla petita, ja creixen amb aquesta mentalitat. És com un cercle tancat. (G10H19)

Segons alguns entrevistats, aquest grup de gitanos que tenen un nivell socioeconòmic més baix —i que es caracteritzen per comportaments relacionats amb el seu
estatus, tal com hem exposat més amunt— són els que ells anomenen peludos, i són,
de fet, els que estan més malvistos per la resta de la població catalana:
Hay muchas clases de gitanos. En mi colegio, siempre decían: “Es que los gitanos van
todos sucios a buscar basura”. A mí me ofendía, porque no somos todos iguales. Hay
gitanos que llamamos peludos, que son los sucios, y luego hay gitanos catalanes, que son
de aquí, y son más personas. (G23D19)
Luego están los gitanos que son un poquito más sucios, que son los más mal vistos. En la
Mariola hay muchos. A lo mejor hay gitanos que han evolucionado mucho: la familia de
mi marido tiene una prima que está en la Diputación, y esta es más paya que tú. Somos
muy diferentes, dentro de Lleida. (G19D43)

Alguns entrevistats relacionen els diferents estatus amb la zona on viuen. Hi ha
barris més humils, on la gent segueix dinàmiques més tradicionals del poble gitano
(inclosa gent amb menys estudis), i barris més rics, on la integració dins la societat ha
fet avançar el poble gitano des d’un punt de vista socioeconòmic i cultural:
També influeix molt l’aspecte econòmic. Tu vas a un poble humil i no trobes gaire gent
amb carreres universitàries, però si vas a un barri més ric… (G21H29)
Tengo conocidos en Barcelona, Madrid, y son iguales que nosotros, pero en otros sitios
más marginados son diferentes. (G24D24)

Finalment, i també en relació amb l’existència de dos grups de gitanos, hi ha entrevistats que posen l’accent en el comportament. D’una banda, hi ha el grup de gitanos
que conviuen amb la resta de la societat, sense causar problemes, i de l’altra, hi ha el
grup de gitanos que, segurament a causa del seu baix estatus social i econòmic, fan
feines sovint il·legals i tenen un comportament deshonest dins la societat. Els entrevistats que diferencien els gitanos en aquests dos grups expressen, a més, un rebuig clar
envers el col·lectiu que ells consideren conflictiu:
Hay algunas familias que son más liantes. (G5H23)
Hi ha el gitano de sempre, que és el gitano que no es posa en problemes, que pot viure
amb veïns; també ens trobem amb gitanos conflictius. Tot s’ha de dir: gent conflictiva en
trobem a totes les societats i totes les ètnies. (G12H46)
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[A Balaguer] hi ha les famílies d’abans, i després hi ha els que han vingut de fora. El adiós
no se lo puedes negar a ninguna persona en el mundo, o el bon dia, però jo si passo i
puc anar per l’altre costat… No per temor de res, no. No m’agraden: a mi m’agrada la
persona educada i respectuosa, com som la majoria de naltros. Però és que hi ha gent
de fora que no ho són; van a la seva manera, que és totalment diferent a la nostra. Se les
nota hasta en el parlar al carrer, aquella manera que fan rotllana i criden fort, parlant.
(G13H71)
N’hi ha de bons i de dolents: els bons porten una vida normal i els dolents fan les coses
que no han de fer. (G26H59)
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La visió dels treballadors i educadors socials de les comarques de Lleida on hi ha més
població gitana, com el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l’Urgell o la Segarra, entre d’altres, és, en certa mesura, diferent de la que expressa el mateix col·lectiu gitano quan es fa
referència a la cultura i la identitat gitanes i la seva evolució. Aquest fet està condicionat,
principalment, pel grup de gitanos que aquests professionals atenen. Com a treballadors
dels serveis socials, aquestes persones entrevistades coneixen sobretot el col·lectiu gitano
més desafavorit, aquell a què les mateixes famílies gitanes s’han referit com d’“un estatus
més baix”, que no “ha evolucionat” en el sentit anteriorment descrit (el qual, com s’ha
presentat, no tothom considera positiu), amb feines que sovint no són lícites, sense educació i molt tancat en la seva pròpia cultura i en si mateix. De manera similar, els dos directors de les institucions educatives que hem entrevistat també tenen aquesta visió parcial
del col·lectiu gitano, ja que l’escola i l’institut que dirigeixen acullen principalment població gitana de barris més aviat desafavorits. Per tant, hem considerat necessari analitzar
els discursos d’aquests interlocutors en un bloc diferent, que es podria considerar el retrat
de la situació cultural i identitària de les famílies que entrarien dins del grup de gitanos
de nivell socioeconòmic més baix. Cal puntualitzar, a més, que la majoria dels gitanos
entrevistats en aquest estudi formen part del col·lectiu gitano que se situaria en l’altre grup
social: tenen una ment una mica més oberta; molts treballen i ho fan, a més, en feines
per compte aliè; han estudiat o estudien i tenen una participació social i política a través
d’associacions o entitats polítiques. Per tant, el retrat descrit fins ara reflecteix el present,
el passat i el futur del col·lectiu gitano socioculturalment més afavorit, mentre que el retrat
que es mostra a continuació sobretot descriu l’altra cara del poble gitano.

1. Trets característics de la cultura gitana: passat, present i futur
Els entrevistats no gitanos (tècnics i treballadors dels serveis socials) esmenten alguns dels trets culturals i d’escala de valors que ja han aparegut prèviament en els
discursos de la població gitana. En primer lloc, trobem el valor atorgat a la família i als
55
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fills, entenent per família no només el nucli familiar més proper, sinó la família extensa, que pot incloure desenes de persones:
Sobretot valoren la família, els fills. Els nens són superimportants. Els contemplen molt.
(T4D42)
Funcionen molt a nivell de grup, de família. Fan molta pinya a nivell familiar, i es mouen
molt en grup. Tenen la família extensa com la del propi nucli. (T5D)

En segon lloc, en alguna entrevista també s’al·ludeix als valors de l’honor, la paraula i el respecte a la gent gran:
Ells tenen unes altres lleis. Quan hi ha problemes a nivell de famílies, apliquen les seves lleis. És una cultura antiga, i el lema d’ells és “la paraula i la mà”; és més un pacte
d’aquests que un pacte escrit. Quan hi ha problemes, la gent gran intervé: els ancians
[…] tenen molt pes a l’hora de decidir. (T9H47)

Els rols familiars que s’estableixen dins el matrimoni també són una qüestió considerada distintiva del col·lectiu gitano per als qui hi treballen des del vessant social. En
aquest cas, però, a diferència del discurs gitano, la diferenciació de rols és percebuda
com un tret en certa mesura masclista, que encasella la dona dins de casa i li resta
llibertats:
La dona té la funció de criar als fills; tenir la caseta en ordre… I estem parlant d’una família normal, ni problemàtica ni amb gaires diners. Fan el que feia una dona abans. Ells
són els que posen ordre, si han de renyar els fills; els que porten els diners a casa… És
una mica masclista. (T9H47)

De manera similar, la protecció de la noia gitana també és vista com a quelcom que
li redueix les possibilitats d’avançar:
Està mal vist que les nenes, quan tenen la regla, vagin a l’escola amb els nens. Ha passat
que nenes que anaven bé les hagin apartat dels estudis. (T4D42)
La promesa de les nenes; “lo que puede hacer o no a partir de ahora”; aquesta por de
moltes famílies que les nenes no vagin a certs instituts perquè no estiguin amb nens que
no siguin gitanos com ells… (T3D47)

El sentiment de pertinença a la comunitat, el que el col·lectiu gitano defineix com a
unió i solidaritat, també és un tret definitori de la cultura gitana segons els entrevistats
no gitanos:
A diferència dels paios, senten la pertinença al seu propi col·lectiu, el dir: “Jo soc gitano
perquè tenim unes pràctiques diferents a la resta”. (T5D)
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Finalment, trobem el dol. Aquest és un tret cultural a què fan referència alguns entrevistats, sobretot els directors dels centres d’ensenyament, ja que és una qüestió que
afecta algunes de les activitats que es realitzen a l’escola:
El dol els dura uns dies, però defineix la manera de vestir, les coses que poden fer o no,
si poden veure la tele o no… El dol marca molt. (T3D47)
El pitjor que pot passar amb aquestes famílies és que s’insultin jurándose los muertos.
Això pot portar molts problemes a l’escola i al barri. D’una tonteria, un “me cago en
tus muertos”, pot arribar a haver-hi inclús morts. Hi ha hagut famílies que han hagut de
treure els nens de l’escola […]. El dol també és important: van totes negres. Això es manté
molt, i depèn de les famílies ho poden portar dos o tres anys. Els primers mesos, sempre
que hi hagi música o fotos, no venen a l’escola, els nens. (T2D54)

A més, però, hi ha dues característiques identitàries de la població gitana que els
gitanos no esmenten però a les quals sí que fa referència aquest grup d’entrevistats: la
religió i la poca perspectiva de futur que tenen. Pel que fa a la religió, un dels entrevistats ho expressa així:
El culte, la religió, és superimportant. […] Hi ha diferents cultes, i cadascú va amb un,
per famílies. (T4D42)

Quant a la perspectiva de futur, la idea principal és que el poble gitano no mira
més enllà del present ni té grans expectatives per a la vida en l’àmbit laboral, cosa
que fa que no valori l’educació, en contrast amb la institució de la família, que sí que
constitueix un valor que els defineix com a gitanos. Consegüentment, els joves deixen
d’estudiar i es casen, tenen fills i reprodueixen els rols familiars de què ja s’ha parlat:
Tenen una perspectiva de futur molt diferent a la nostra: nosaltres pensem en la inversió
en estudis, que donarà accés a un treball; aquesta perspectiva és molt diferent. Veus
matrimonis de canalla molt joves; embarassades als quinze anys. Això s’ha avançat, no
sé per què; fa uns anys no passava. Tornen a quedar-se embarassades molt joves, sense
cap altra motivació que venir a serveis socials perquè cobrim les necessitats bàsiques. No
veuen aquesta seqüència de futur. (T3D47)

En aquest punt apareix una qüestió important: s’han produït canvis en la cultura
gitana? I en cas afirmatiu, en quin sentit? L’extracte d’entrevista anterior mostra una
idea important: l’existència de matrimonis cada vegada més joves, quelcom que fa
anys sembla que no succeïa. Per tant, fins i tot podríem parlar d’un cert retrocés en
el poble gitano, quelcom que altres entrevistats també manifesten, i que, per tant, no
podem considerar una pràctica puntual d’un col·lectiu assentat en un territori concret (o d’una visió parcial d’un entrevistat, sinó més aviat una tendència que sembla
prendre força:
Els nens es tornen a casar molt, molt joves. Hi va haver uns anys que les nenes aguantaven una mica més, mínim setze anys, però fa quatre o cinc anys que moltes es casen

Sud Nord 25.indd 57

21/02/2020 13:39:15

58

La població gitana de Lleida: passat, present i futur

abans dels setze, inclús als tretze anys, tot i que hagin vingut a l’escola. […] I moltes
mares venen al matí en pijama i sabatilles. Hi va haver una temporada que no tant, i ara
hi tornen. (T2D54)

No obstant això, també hi ha algun entrevistat que manté una visió més positiva del
canvi, en exposar que el poble gitano sí que ha viscut una certa evolució en diferents
àmbits de la seva vida diària. Aquests canvis fan referència, sobretot, a l’empoderament de la noia gitana i a l’educació:
Abans era superclar que una nena, als dotze o tretze anys, no continuava els estudis. En
canvi ara potser es valora més la importància que una noia segueixi els estudis, tingui
una feina, sigui independent. Aquí, a la Seu, crec que ha canviat. Conec noies que es van
casar, van tenir un fill, però ara s’han separat i treballen. I el més important, està acceptat
per la resta de la comunitat. (T5D)
Jo noto que ja no és igual que abans. Quan jo vaig entrar com a educador, només hi
havia un graduat escolar gitano. Al 98, més o menys, quinze o setze. I alguna noia gitana, també: elles als dotze anys ja sortien de l’escola. I ara el fill d’aquell noi està fent
un cicle superior; la nena ha estudiat perruqueria… I hi ha altres casos […]. Abans es
casaven molt entre ells. Ara ja n’hi ha diversos que estan casats amb noies no gitanes. Hi
ha famílies que s’han quedat estancades, però moltes han evolucionat. La dona ja intervé
més: així com abans no tenia ni veu ni vot, avui la dona té veu. Això ha canviat molt. Li
diu a l’home el que vol fer. Tenen negociacions i l’home accedeix a les peticions de la
dona. (T9H47)

Fins i tot trobem un dels entrevistats que, en aquest context d’empoderament de la
dona gitana, explica que l’evolució s’ha produït per l’arribada al nostre territori lleidatà
de gitanes provinents d’altres ciutats que ja tenien una mentalitat més oberta:
Les dones venen de Reus, Figueres, i tenen una visió més àmplia de què és la vida en
general. Les d’aquí són famílies molt tancades de tota la vida, amb mala escolarització.
Sobretot des de que els nois s’han casat amb aquestes noies de fora, s’ha reconstruït molt
el tema de l’escola. (T8DH)

Ara bé, la idea principal entre els treballadors i educadors socials és que els canvis
que s’han produït en el poble gitano són mínims:
[…] Respecten molt la seva cultura, que és molt tancada. Malgrat els anys que fa, hi ha
hagut poca evolució […]. A Barcelona i altres llocs està canviant, però aquí, al barri de
la Mariola, costa. (T4D42)
És una cultura que tenen molt arrelada i que costa molt que evolucioni. Tot i que ha
canviat, hi ha famílies que la tenen molt incorporada i segueixen les arrels i les normes
de sempre. Els costa integrar-se. Moltes famílies que treballem amb els nens de petits,
veiem com arriba l’adolescència i apliquen les normes de la cultura gitana: ja els casen,
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i aquí s’ha acabat tota la feina. Hi ha pocs que es puguin formar. N’hi ha alguns que sí,
però costa molt. (T6D46)
Reprodueixen sempre el mateix patró, i no veus la voluntat de canvi. Ells tenen el seu
estil de vida, la manera d’actuar, i no veus que la vulguin canviar. Ells mantenen la seva
tradició; funcionament a nivell familiar, de treball, d’escola… Això es manté. No ha evolucionat cap a una altra banda. (T7D)
Continuen donant un valor molt gran a la família. A la religió, també; tots van al culte.
I als rols familiars, també. Costa molt que valorin l’educació i el treball. Prioritzen més
estar amb la família, activitats com la venda ambulant, que els hi permeten fer vida en
família i anar al culte […]. A l’escola a partir dels setze anys abandonen. Es casen molt
joves i tenen nens molt joves. (T4D42)

En aquest punt s’explica que és sobretot a l’edat dels dotze anys que els joves gitanos es reafirmen com a gitanos: abandonen algunes de les pràctiques socials anteriors
(pel que fa a la relació amb el poble no gitano i a l’obertura de la pròpia cultura) i
tornen a reproduir els esquemes de la cultura gitana tradicional que no s’ha impregnat
dels canvis:
Els nens i nenes van a l’escola; es relacionen amb tots. Però a l’institut, els nens s’afirmen
com a més gitanos. Ells es troben allí amb els primos d’alguna altra població, i les nenes
ja és l’edat que s’han de guardar i s’han de casar. La part d’afirmació com a cultura gitana comença als dotze o tretze anys. Hi ha nens de famílies normals que a aquesta edat
jugaven a futbol i de sobte ja no. (T8DH)
Tenen bastant èxit inculcant la cultura als seus joves i nens […]; l’has de respectar, perquè no toleren que no la respectin. A partir dels dotze anys ja la tenen, la seva cultura,
molt posada. (T1H62)

Ara bé, quins són els motius que hi ha darrere d’aquest estancament cultural en
certs grups de gitanos? Segons els entrevistats, la pressió social que exerceix el poble
gitano és un factor que dificulta, i molt, l’evolució de les persones d’ètnia gitana, fins i
tot la de les qui tenen més interès a progressar:
Hi ha molta pressió social entre ells. Alguns se sortirien d’això, però és tan forta, la pressió del col·lectiu… […]. Aquí, al barri, hi ha molta població gitana, i és molt complicat;
hi ha molts ulls… (T3D47)
“Mi niña va a estudiar; no se va a casar”. Això ho deien les mares quan les nenes feien
tercer o quart. I ara estan totes casades. Les mares ho volien, però l’entorn, les pors… La
cultura les pot i tornen al mateix. (T2D54)
Les filles petites van dir que no volien seguir, i els pares els han deixat de parlar. S’ha de
ser molt fort i molt valent per fer això. (T3D47)
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Davant d’aquesta realitat, quin és el futur del poble gitano? De nou, apareixen dues
idees clau: el paper de la dona com a promotora del canvi i la necessitat que hi hagi
uns models o referents dins la cultura gitana que representin aquest canvi:
El problema és que no hi ha referents dintre de la cultura gitana. No tenen models que
puguin veure. Per a ells treballant i estudiant és com si perdessin la seva identitat; és com
si se apayesen. (T4D42)
Es casen, però el perfil de la dona sol tenir una mica més de nivell d’estudis, ha acabat
l’ESO; algunes tenen l’escola com a important. Si hi ha d’haver un canvi, ha de venir per
la dona gitana. És la dona la que porta la furgoneta, la que té la iniciativa: és la que hem
d’empoderar. (T8DH)

2. Perfils dels gitanos
Els treballadors i els educadors socials, així com els representants de les administracions educatives i tècnics dels ajuntaments, fan una classificació dual dels tipus de
gitanos que podríem trobar, en la qual l’eix que els agrupa és el grau d’adhesió a l’evolució o canvis que s’estan produint en la cultura gitana. Així doncs, trobem dos grans
col·lectius: els gitanos que es mantenen molt tancats dins el seu nucli i que preserven
els trets culturals tradicionals, i els gitanos que, si bé mantenen els seus signes d’identitat i de cultura, ho fan amb una mirada més flexible i oberta:
Aquí, a la Seu, hi ha gent que es manté més fidel a la cultura gitana i altra gent que no.
Hi ha com a dos grans col·lectius els que es mantenen com a gitanos, gitanos, i els que
comencen a canviar. (T5D)
Ens trobem amb diferents tipus d’usuaris. Hi ha els que se senten molt identificats i tot
ho han d’explicar al patriarca, i no poden fer passos; és a dir, la seva cultura, la família
i les normes els marca molt. Aquí hi ha famílies que encara estan així. I n’hi ha que han
evolucionat, i d’altres que et diuen que ells no són gitanos, que ho són de família però
que no practiquen res de la cultura. (T4D42)
No són tots iguals. El gitano d’aquí, autòcton, és el que ha evolucionat més. El que ells
han evolucionat amb quaranta anys, ho comencen a fer ara altres tipus. N’hi ha, però,
que no han evolucionat, que encara viuen al 1950. (T9H47)
Diferències entre gitanos? Potser no són tan diferents, perquè això de l’evolució es veu en
casos molts diferents. Hi havia uns pares que volien veure la filla feliç, i ell era d’origen
francès. D’altres que […] han evolucionat eren de la Seu, i un altre de Sabiñánigo. Depèn
de cada família. (T5D)

Aquests dos grups es mantenen al llarg de totes les entrevistes, si bé alguns entrevistats posen l’èmfasi no tant en l’obertura o tancament de la cultura com en l’estatus social i econòmic. D’una banda, hi ha els gitanos que treballen, tenen millors condicions
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de vida i unes expectatives educatives i laborals, i, de l’altra, els qui simplement viuen
de les ajudes socials. No obstant això, darrere d’aquestes situacions econòmiques i
socials diferents trobem, segurament, l’eix cultural prèviament comentat:
Sí que hi ha diferents tipus de gitanos, i entre ells ja s’ho diuen: hi ha los negros, que són
els gitanos de més baixa categoria, més pobres, que es relacionen inclús menys amb els
altres; hi ha els gitanos catalans, que parlen en català, i hi ha els gitanos que han vingut
d’Andalusia […]. Són classistes entre ells, i marquen aquestes diferències. (T4D42)
Els mateixos gitanos es diferencien i són molt classistes. Entre els que fan mercat, el
català de tota la vida d’aquí, i el gitano més vulnerable hi ha molta diferència. Hi ha
famílies que tenen les seves parades al mercat, vivendes amb condicions, que no venen
als serveis socials, i les que tenim aquí, amb molta precarietat. Són dos col·lectius molt
concrets. (T3D47)
Aquí les famílies tenen un nivell socioeconòmic i cultural molt baix, perquè l’escola està
en el lloc més degradat de la Mariola. Com més et vas allunyant d’aquí, més expectatives
tenen les famílies; es dediquen al mercat… Però aquí viuen de l’ajuda social gairebé totes
les famílies; del PIRMI, renda garantida i ajuts. (T2D54)

A banda d’aquests dos grans grups, que inclourien els gitanos de Catalunya (tant
catalans com aragonesos), alguns entrevistats parlen d’altres col·lectius gitanos forans,
aquells que han vingut d’altres països, sobretot de Bulgària i Romania. Aquests dos
col·lectius són, ja entre ells, molt diferents:
Hi ha molta diferència entre els búlgars i romanesos […]. Els romanesos poder tenen una
cultura més semblant a la nostra, o el seu estil de vida és més organitzat, i els búlgars
no. Són gitanos de pura cepa, més caòtics, despreocupats. Hi ha molta diferència […].
Els romanesos viuen en cases amb millors condicions; algú de la família treballa; els fills
estan escolaritzats. Els búlgars aglutinen més la família en un sol habitatge; si no van a
l’escola no passa res, si no tenen papers no passa res. (T7D)

Pel que fa a la distinció entre els gitanos búlgars i romanesos i els gitanos de Catalunya, un dels treballadors socials parla de certes diferències, tot i que la distància
entre els búlgars i els catalans és molt més pronunciada que entre els romanesos i els
catalans:
Dels gitanos d’aquí als búlgars sí que hi ha diferència, perquè són molt més nòmades que
no pas els d’aquí. Entre els gitanos autòctons i els romanesos és molt similar, la manera
de funcionar. Potser a nivell familiar aquests clans mai són tan nombrosos perquè no tenen tota la seva xarxa, però sí que identifiquen que vingui el patriarca, des de Romania,
per convèncer la seva neta, o per solucionar un problema. No ho tenen aquí, però la
forma de funcionar sembla que sigui la mateixa. (T7D)
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La situació social dels gitanos vista
des de dins: la veu del poble gitano

1. Relacions entre gitanos
Com ja s’ha explicat en el bloc anterior, un dels valors de la cultura gitana és la solidaritat i la unió entre el poble gitano, fruit del sentiment de pertinença a una comunitat
que els identifica. Aquest sentiment identitari ha fet que, tradicionalment, la població
gitana es mantingués tancada, tant socialment com pel que fa als vincles matrimonials. Segons alguns entrevistats, avui dia encara hi segueix havent una preferència per
relacionar-se amb els membres de la pròpia comunitat, i, sobretot, continua vigent el
respecte tradicional que sempre hi ha hagut entre gitanos:
En la relació entre iguals, entre gitanos, sempre hi ha aquest respecte de dir: “Tu ets gitano com jo, i ens respectem, i parlem”. Això continua. I les coses com són, els gitanos
sempre prefereixen relacionar-se amb els gitanos; sempre. Depèn amb quins, les coses
també com són. (GT4H27)
Normalmente son buenas. Normalmente sí. […] Normalmente entre nosotros nos respetamos. (GT1D38)

De manera similar, alguns entrevistats segueixen tenint una visió d’unitat i exposen
que els gitanos es relacionen entre ells sense fer distincions de famílies o d’estatus
social i econòmic:
Todos nos comunicamos, y no hacemos: “Este viene de mala familia, o viene de desto”,
no. Si es problemático, sí que depende. Si ha robado o algo así intentamos, por ejemplo,
hablar con él. Yo, hoy en día, a las niñas les digo: “Es que te casas muy temprano, tendrías que esperarte, estudiar, trabajar”. No hacemos diferencia entre un barrio ni otro. Yo,
al menos, no la hago. (G9D20)
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Un exemple concret el trobem en les cerimònies de casament. Segons alguns gitanos, encara és comú trobar bodes en què tota la comunitat gitana és benvinguda en
senyal d’aquesta entesa i unió que existeix entre el poble gitano:
Hi ha una boda, i es casen el tal i la tal altra. No es reparteixen invitacions. Les portes són
obertes. I tothom hi és benvingut. Aquí has de veure el que és la comunitat gitana. No
mires de fer excepcions de persones, sinó que tothom és benvingut. (GT2H52)

El culte és, segons alguns entrevistats, un punt de trobada de la comunitat gitana,
un lloc que els permet enfortir o mantenir aquest vincle que tenen com a poble:
Hi ha un vincle molt important dintre de la comunitat gitana que ja fa més de quaranta
anys que hi és, aquí, a Catalunya, que és el culte, l’Església: aquí, a Lleida, sense comptar
Mollerussa, i Borges, tots aquests pobles que tenen la seva església; Linyola; Palau d’Anglesola… Aquí, a Lleida, hi ha una església a la Mariola, hi ha una altra a plaça Galícia…
Hi ha sis esglésies en diferents punts de la demarcació de la ciutat de Lleida. És un punt
de trobada, també, de la població gitana. (GT2H52)
¡En Balaguer las relaciones son muy buenas! Después somos evangélicos, y entonces
nos tratamos muchísimo más, por la iglesia y porque nos hemos criado todos juntos. En
Balaguer la relación es muy buena. (G11D60)

Ara bé, també trobem gitanos que, fent referència als tipus de gitanos segons l’estatus social i econòmic, expliquen que, pel fet de ser gitanos no es relacionen amb tot
el col·lectiu gitano, sinó, sobretot, amb el grup més afí a la pròpia persona, tot i que el
respecte per tota la comunitat hi segueix sent:
Tú te relacionas con la gente de tu entorno. Hay diferentes tipos de gitanos; no nos relacionamos entre todos, pero ese respeto está ante todo. Por ejemplo, yo he trabajado con
muchos gitanos diferentes. Hay familias que todavía viven en asentamientos; las familias
del mercadillo… Yo, por ser gitana, no tengo por qué relacionarme con todos. (G18D40)

De fet, una idea que es repeteix en la majoria d’entrevistes és que el poble gitano
ha viscut una evolució pel que fa a les relacions internes. Avui, tot i que les relacions
entre els gitanos segueixen estant marcades per la unió i la solidaritat, aquests valors
són més oberts i flexibles, de manera que, si bé continuen tenint-se respecte, no hi ha
una relació propera entre tots els membres de la comunitat; segueixen estan units, però
no en el dia a dia, o segueixen sent solidaris, però no tant com anys enrere. Així doncs,
diversos entrevistats gitanos expressen la idea que, tot i que actualment continuen sent
un poble unit, aquesta unió és, en certa mesura, més laxa, i posen de manifest l’evolució que creuen que s’ha viscut en uns quaranta anys:
Hace cuarenta años había más unión entre todos los gitanos. No con la família; entre
todos. Hoy cada uno ya va un poco más a su bola. Eso sí que se ha perdido. Sí que a lo
mejor si pasa algo o hay un problema siempre lo arreglan los patriarcas: eso se mantiene
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como hace cuarenta años. Pero sí que es verdad que había muchísima más unión hace
cuarenta años que ahora. (G19D43)
Sí que es verdad que antes había mucha más unión. Pero, aunque no sea la misma, la
hay. Si voy por el barrio hay bastante. Dentro de lo que antes había más continúa habiendo. Tú bajas para abajo, y ves a la gente, y te relacionas y hablas, aunque no tengas
ningún tipo de relación, ni seas amigo. Pero siempre hay una relación. (G20D20)

En aquest sentit, trobem exemples concrets en les entrevistes que serveixen per
mostrar aquesta realitat des de diferents àmbits. Un dels entrevistats, per exemple, explica els comportaments d’abans i d’ara quan una persona està ingressada a l’hospital:
Abans hi havia un malalt i poder hi anaves, allà, i et quedaves tres dies amb ell. I ara
vas, fas la visita: “Com està?”; “Està mig bé, sí, li han dit que ara d’aquí a dos o tres dies
li donaran l’alta”; “Ah, pues vale, luego nos vemos”. I marxes i ja està. […] Hi ha una
preocupació. (GT3H51)

Un altre exemple el trobem, també, dins de la vida del barri. Tradicionalment, el
poble gitano s’ha caracteritzat per obrir les portes de casa a la resta de la comunitat,
en una convivència que podríem qualificar més “de carrer”. Avui dia, en canvi, tot i
que hi ha relació dins del barri, les portes de casa romanen més tancades, i les relacions tendeixen a reduir-se a les persones més afins. Així ho manifesten els entrevistats
següents:
[…] Cadascú té la seva feina, però, com la nostra cultura és molt propera, llavors estem
sempre junts. Però cadascú a casa seva: tu a casa teva, jo a la meva, però tots junts. Som
una comunitat. I si tu tens un problema i jo et puc ajudar, t’ajudo. Si hi ha un parent
malalt, hi anirem tots. Però, si no, tu a casa teva i jo a la meva. (GT3H51)
Yo no te lo puedo explicar, porque no lo he vivido, pero yo sé que la gente de antes, que
ahora de edad tienen cuarenta o cincuenta, tenían muchísima unión, y que, si había un
cumpleaños, por decirte algo, eran mucha gente. Yo ahora, por ejemplo, si celebro mi
cumpleaños, yo sé que voy a llamar a mis amigas que tengo a parte de mi família. Con
amigas externas, de gente que yo no conozco, no me relaciono. (G20D20)

En aquest sentit, segons alguns entrevistats, les relacions socials entre el poble gitano se seguiran reduint, és a dir, s’aniran afeblint:
Mis padres, que son mayores, dicen: “Qué pena que se está perdiendo todo”. Y incluso
mi madre me ha dicho muchas veces: “Con tus hijos no va a ser lo mismo. Se va a ir perdiendo”. Ellos me lo dicen, y los mayores son muy sabios. Y yo digo: “Es verdad, esto”.
Se está perdiendo. (G19D43)

D’altres, en canvi, pensen que la unió i solidaritat entre el poble gitano es mantindrà, sobretot en les poblacions més petites, on tothom es coneix i la tradició de viure
en col·lectivitat encara continua arrelada:
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Això no em penso que canviï gaire, i menys en aquestes poblacions petites, perquè
gairebé tots ens coneixem; molts som família. Llavors això és tan cordial, la nostra col·laboració entre tots, que no penso que es perdi mai. (GT3H51)

2. Relacions amb els no gitanos
2.1. Visió positiva de les relacions
Les relacions entre el poble gitano i les altres comunitats que conviuen al territori
lleidatà són, segons la majoria dels entrevistats, molt bones. En aquest sentit, molts
gitanos afirmen que tenen amics marroquins, romanesos o catalans, de manera que les
relacions socials del poble gitano s’amplien més enllà de la pròpia ètnia:
Tenemos una relación perfecta; muy buena. Yo tengo amigas rumanas; tengo amigas
marroquines. Perfecto. No soy de esa clase de niñas que yo misma ya me junto con gitanas: “Yo soy gitana y me ajunto con las gitanas”. No, no tiene por qué. Yo soy gitana, pero
si tú me caes bien, eres buena persona, y nos entendemos, ¿por qué no? Da lo mismo una
paya que una gitana, que una rumana, que una marroquina, que una negrita. (G9D20)
Nosotras tenemos relaciones buenísimas. Yo tengo muchas amigas. Nosotros somos muy
amigos con todos. Nos llevamos bien. (G11D60)
Una relació perfecta. Jo tinc molts amics, però molts amics, que no són gitanos. Amb els
que han vingut no hi ha aquesta relació. (G13H71)

Ara bé, aquesta relació entre els gitanos i els no gitanos ha existit des de sempre?
Segons alguns entrevistats, sobretot els qui viuen en pobles de la província, les bones
relacions que hi ha entre les dues comunitats (gitana i no gitana) no són només d’ara,
sinó que venen de temps enrere. Així ho reflecteixen els extractes d’entrevistes següents:
Estamos integrados de toda la vida. Siempre nos hemos llevado bien con toda la gente
del pueblo. Es muy buena; siempre ha ido bien. Siempre. (G1H25)
[…] Siempre nos hemos relacionado muy bien con el pueblo. Ya estamos integrados de
siempre. (G3D65)
Nos llevamos muy bien. Antes también. Igual. (G5H23)
Yo te hablo en mi caso, mi familia: se ha llevado toda la vida muy bien con los payos; no
han tenido en la vida ningún problema. Y yo creo que, con los payos, nos relacionamos
muy bien. […] Te lo digo 100%. No creo que hayamos tenido ningún problema con los
payos, y más si son del barrio. (G19D43)

No obstant això, la idea que preval en els discursos dels gitanos és que les relacions
entre ells i el poble no gitano han experimentat una evolució molt important, i tots ho
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expressen en el mateix sentit: anys enrere la societat rebutjava els gitanos, ja que la
visió que en tenia estava plena de connotacions negatives. Avui, en canvi, hi ha una
acceptació social de la comunitat gitana, la qual n’és plenament conscient. Les diferències entre abans i ara s’exemplifiquen de les maneres següents:
Jo vaig pel carrer i em saluden: “Bon dia”; “Bon dia”. Abans et miraven i poder s’apartaven de tu, perquè, hòstia, hi havia un gitano. I ara et saluden. Entres a una botiga i et
diuen “Bon dia!”, i et somriuen. Hi ha un altre tipus de contacte, de relació. (GT3H51)
Ha canviat a bo, diguéssim, a positiu. Abans un gitano estava molt mal vist. Jo ho sé per
la meva mare i per la meva àvia, que m’explicaven moltes coses d’abans: era molt dur
ser gitano. Et discriminaven molt. Tu anaves a un puesto, deien: “Mira el gitano”, i ja
tancaven les portes, com si siguéssim uns que robàvem i tota la pesca. Ara no. Gràcies a
Déu, jo aquí tinc molts, molts, molts amics paios, i m’aprecien, i jo a ells igual. (G4H40)
Ahora estamos más en la sociedad. Yo estuve viviendo en un pueblecito de la montaña
(mi marido trabajaba de paleta), y cuando me vieron a mí por primera vez: “¡Huy, es
gitana!”. Dije: “A ver, ¿qué queréis saber? Soy gitana; ¿pasa algo?”. “Ay no…”. Aparte de
eso, si iban gitanos a la escuela, según qué payas los miraban mal. Pero era diferente.
Hoy no pasa. (G11D60)

Però, a què és degut, aquest canvi? Molts entrevistats relacionen la idea que la societat tingui una altra visió d’ells, molt més positiva, amb el fet que el poble gitano s’ha
integrat més, adoptant certs comportaments (sobretot en els àmbits educatiu i laboral)
acceptats per la resta de la població. És a dir, com que el poble gitano ha canviat,
integrant-se més en la societat en general, aquesta ha respost acceptant i valorant més
la comunitat gitana:
Nos ven diferente. Y nosotros intentamos de ser mercadistas, intentar tener un trabajo y
ser civilizados para el día de mañana; tener un trabajo y vivir como la gente normal. Esto,
años atrás, no estaba. (G9D20)
Home, ha evolucionat; almenys el que és aquí, a Balaguer, el que veig jo, ha evolucionat
bastant. Abans potser el gitano, la paraula gitano per les persones ja era com dir: “Buf!”,
una cosa despreciable. I ara s’estan obrint més portes. Com jo, per exemple, hi ha gitanos que ja estudien, pocs, però n’hi van havent. Ha evolucionat: per exemple, un gitano
abans no podia treballar amb una persona que no fos gitana. Per dir-ho així, xocaven.
Ara el gitano s’integra més. Jo crec que ja tenim una altra visió del que és el futur. Abans
tot era mercats; ara potser els gitanos miren pel bé de la família, busquen un treball, es
treuen un carnet de manipulador d’aliments per poder treballar… (G10H19)
La cultura gitana, sin perder sus raíces (aunque todo va cambiando un poquito), se ha
integrado más en la sociedad. Se ha integrado más en el nivel de vida diario. Los gitanos
ya están bien recibidos en cualquier sitio. Yo tengo muchísimos amigos que no son gitanos, que son payos, y me llevo de maravilla con ellos. Incluso a veces mejor que con los
gitanos. La cultura gitana está ahora muy bien vista. (G14H42)
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M’imagino que tot va relacionat amb l’evolució. A l’evolucionar sempre és més fàcil […].
Tant en la política com en la vida social del dia a dia, el gitano ha evolucionat. Ha fet
un canvi terrorífic. Abans amb lo veí poder no hi havia aquella comunicació, i ara són
íntims amics. (GT3H51)

I això, per què? Segons diversos entrevistats, perquè aquesta integració del poble
gitano dins la societat ha fet que les dues comunitats (la gitana i la no gitana) es coneguessin més, i el coneixement, evidentment, és la base per evitar estereotips i estigmatitzacions. Quan hi ha contacte és quan es té l’oportunitat de conèixer l’altre, i, per
tant, de jutjar a partir de fets i experiències pròpies. Aquest acostament ha propiciat
que el poble gitano estigui avui més ben vist que anys enrere. Diversos entrevistats
expliquen molt bé aquesta relació entre integració —coneixement mutu— acceptació
social:
Yo, desde que tengo uso de razón, veo que los gitanos han evolucionado bastante, para
bien. El pueblo gitano ha sido una raza, por decirlo de alguna manera, un poco, entre comillas, “discriminada”, porque tampoco se conocía. Había un poco de desconocimiento
mutuo entre el que era gitano y el que no lo era […]. Cada uno tenía miedo a conocerse,
miedo a integrarse, por el cómo será esa persona. Ahora, como el gitano ha ido evolucionando, se ha ido conociendo un poquito más a la persona. (G14H42)
Nos conocen bastante, y nos consideran buenos. Como también hay mucha gente que
dice que los gitanos somos muy malos, como siempre: “¡Huy, un gitano!”. Ha llegado un
momento en el que nos conocen, y nos consideran, entre comillas, “gente”, “personas”.
Pero hay quien no nos considera como tal. Todavía pasa. (G6D50)
Antes había mucho racismo, y estábamos más apartados, discriminados. Ahora ya no;
ha cambiado. Al menos, aquí en este pueblo, que nos conoce todo el mundo. Y cuando
tenemos que quedar con amigas quedamos como si fuéramos payas, igual. No tenemos
ningún problema con payos. Y cuando salimos de fiesta por las noches, todos los payos
van hacia nosotros. Estamos bailando, y vienen todos. Ha cambiado mucho, mucho.
(G8D22)
Gitano era igual a problemes, a lladres; ara no tant. El gitano sempre ha sigut inferior de
cara a la societat. Ara la societat ja s’atansa més al gitano, i el gitano s’atansa més a la
societat. I és perquè potser la societat ha donat un pas, de dir: “Tu ets gitano, però som
iguals, som persones, som éssers humans”. Quan el gitano ha escoltat això s’ha atansat
més. Ara crec que la convivència entre gitanos i la societat està molt, molt bé. Però sempre hi ha de tot. (G12H46)

Sovint, a més, aquest canvi es relaciona amb les generacions més joves, que tenen
una mentalitat més oberta, i l’evolució abans comentada fa que tinguin unes relacions
més properes i d’amistat amb el col·lectiu no gitano:
La gent més jove […] sí que es relacionen amb gitanos, però també es relacionen amb
gent que no és gitana. S’han obert una miqueteta més. (G17D40)
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En aquests últims vint anys ha anat creixent. Hi ha molta més relació; penso que abans
no n’hi havia tanta, no, és clar que no […]. No sé si per culpa nostra o per culpa d’ells,
perquè nosaltres no ens volíem obrir i ells no ens deixaven obrir, dis-ho com vulguis,
però xocaven, los caràcters. Però ara no: lo jovent que pugen són més oberts, i van a les
discoteques, o van al pub, i tenen molta més relació. I al futur, perfecte, millor: hi haurà
més relació, és clar que sí. Això serà bo, serà millor. (GT3H51)
Lo que nos hacíamos gitano con gitano, payo con payo, hoy en día no está. Si tú ves a
cualquier niña por la calle gitana, la verás con una marroquina, la verás con una rumana;
ya no importa. Eso ya no importa hoy en día. (G9D20)
A lo mejor antes era más familiar, era de otra manera. Ahora es frío, con los payos. Por
ejemplo, los mayores a lo mejor guardan una distancia; los jóvenes, no tanto. Yo, por
ejemplo, me llevo superbien con los payos. Me encanta relacionarme con las payas, y
aprender un poco, también. Yo tengo muchas amigas payas, muchas. (G19D43)
La relación es muy buena. Yo, como soy joven, lo veo normal. Tenemos muy buena
relación, sí. (G2D25)

Al llarg de les entrevistes, trobem, també, un discurs que es repeteix i que és clau
per entendre aquest apropament i relació entre el poble gitano i el no gitano (així com
per fer-se una idea del tipus de contacte que hi pot haver entre els gitanos i els qui no
ho són). És el fet que avui els gitanos tenen més contacte amb la població no gitana
perquè els cal per diversos motius:
En general depende de cada persona. Ahora habitualmente la relación es buena, pero
también hay gente tanto de una parte como de otra que no quiere. Hay mejor relación
ahora que hace veinte años. También te digo que hace veinte años la gente a lo mejor no
necesitaba relacionarse con otros, por motivos de trabajo, por motivos de vida. Ahora,
por ejemplo, el gitano tiene que relacionarse un poquito más a la hora de pedir trabajo,
para muchísimas cosas, y esto tiene que mejorar, o está mejorando. (G20D20)
Són bones, les relacions, també, sí. Perquè has de tindre-hi relació sí o sí. (G21H29)

Un dels entrevistats relaciona aquesta idea de necessitat, també, amb el volum de
població gitana que hi ha en un territori. Els gitanos que viuen en zones on hi ha molta
població de la seva mateixa ètnia tendeixen a relacionar-se més entre ells i menys amb
els no gitanos que els qui s’han assentat en llocs on la població gitana és minoria:
Jo trobo que cada vegada hi ha més llocs on hi ha més relació, i llocs on la relació s’ha
perdut completament. També és segons el volum que hi hagi de gitanos. Si hi ha poquets
gitanos, per exemple, en un poble de 2.000 o 3.000 habitants, si n’hi ha deu, doncs sí
que es relacionen amb els altres. Però quan veus que, per exemple, hi ha un poble on
n’hi ha 200, llavors que els gitanos es relacionin amb una persona que no sigui d’ètnia
costa moltíssim. (GT4H27)
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Una altra idea important que apareix en molts discursos quan es fa referència a les
relacions entre el poble gitano i el no gitano és que aquestes relacions estan marcades
pel respecte. Molts dels entrevistats posen l’èmfasi en el respecte mutu que hi ha entre
el col·lectiu gitano i el que no ho és, quelcom que ells valoren com a positiu:
Mis hijos tienen amigos que son payos y payas, y lo veo bien. Es lo que han visto de
mi casa, también. Hemos aprendido que no tienen que rechazar a nadie; al contrario.
(G19D43)
Yo, si te hablo de mí, no tengo ningún problema. Yo me relaciono con toda clase de
gente, y nunca he tenido ningún problema, pero también supongo que es porque yo sé
respetar y ellos me respetan. Yo soy gitana, pero mi manera de pensar la puedo tener en
mi casa. Yo después, si voy al mundo, me adaptaré a lo que hay. (G18D40)
Aquí, en el pueblo, tengo buena relación con gente que no es gitana, porque estoy en
una asociación. Yo respeto a la gente del pueblo, y la gente del pueblo me respeta a mí.
(G27H27)

En aquest sentit, hi ha algun entrevistat que exposa que les relacions entre gitanos i
no gitanos depenen molt de la persona. Hi ha gitanos que tenen molta relació i amistats amb persones que no són de la seva ètnia, i d’altres que es mantenen més tancats
dins el propi grup. Així ho explica un dels entrevistats:
Hay de todo. Puede haber un gitano que respete más a un payo, puede haber que no
[…]; yo creo que hay gente de todo. No te puedo decir que todos sí, porque hay gente
que por ejemplo, en el colegio, respetará mucho a la directora, gente que no… Hay de
todo, en Lérida. Es que todos somos personas y, como los payos, supongo que habrá
gente buena, gente más educada, gente más mala… Las personas no somos iguales. Por
el hecho de ser gitanos no tienen que ser todos iguales. (GT1D38)

Per aquest motiu, trobem molts discursos que fan referència a la mateixa persona quan es parla de la relació amb la població no gitana. En la majoria dels casos,
aquesta “bona o millor relació” està supeditada a l’experiència personal, és a dir, els
entrevistats parlen en primera persona quan fan referència a les relacions entre els dos
col·lectius (gitanos i no gitanos):
Yo me puedo hacer muy amiga de una chica que no es gitana. Tengo primas que siempre
iban entre ellas en el colegio. Yo me hacía mucho con chicas payas también, que no eran
gitanas, y bien. El trato, igual. (G23D19)

2.2. Visió negativa de les relacions
Tot i que la majoria dels entrevistats, com ja hem comentat, expressen que hi ha
bones relacions entre els gitanos i els qui no ho són, encara trobem alguns membres
del col·lectiu gitano que veuen aquestes relacions com a distants i fredes, i que creuen
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que encara queda un llarg camí per recórrer per poder parlar de bones relacions entre
les dues comunitats. Alguns entrevistats fins i tot creuen que s’ha produït un retrocés
i assenyalen que, anys enrere, la situació social del gitano dins de Lleida era millor,
sobretot pel reconeixement social que aquest poble tenia (i que actualment ja no té).
En els fragments següents d’entrevista s’exposa aquesta idea:
La relació era millor. Sí, perquè hi havia menys gent i més ben avinguda. I fa vuitanta
anys, encara el doble que fa quaranta. Lleida té un do que ningú el té. Contra més enradere tiris, millor és la ciutat. I millor considerats estàvem, no perquè ara no estiguem ben
considerats, compte, no! No vull dir això! Seria agosarat per la meva part dir-ho, això.
Jo puc entrar per tot arreu, gràcies a Déu, i no tinc problemes de res. Però em refereixo
que eren persones molt, molt ben mirades, a la societat de Lleida. Prova d’això és que és
la capital d’Espanya amb més noms de carrers de gitanos d’Espanya. Hi ha quatre o cinc
carrers amb noms de gitanos. I n’hi ha en proposta dos més. Lleida ha sigut molt, molt
valorativa en aquest sentit. (G26H59)
Els gitanos natius de Lleida són molt poquets. El gitano que ha vingut nou, que ha vingut
d’altres llocs per les remeses migratòries dels anys seixanta i després les de més cap aquí,
li ha costat més adaptar-se a la cultura. Lleida, des de sempre, ha tingut un mestissatge
molt bo. I una gran relació amb nosaltres. De la mateixa manera que nosaltres no diem
“no gitanos” sinó “los paios”, estem molt orgullosos de la Lleida carrinclona. La Lleida
carrinclona és un símbol de finals dels cinquanta, primers dels seixanta, que era una
mescla d’uns homes de bon viure, que de la gresca i de la festa es van agermanar. Això
és la Lleida carrinclona, i Lleida ha sigut així. El que passa és que a vegades et ve gent
d’un altre territori, que porta aquí deu o quinze anys, i aquest arrelament encara no l’ha
agafat. (GT2H52)

La resta d’entrevistats que conceben les relacions com a quelcom de millorable, no
obstant això, situen el racisme de què encara és víctima el poble gitano en el centre de
la seva argumentació. La idea del racisme apareix quan es fa referència a les relacions
actuals amb el poble no gitano; se’l considera el motiu pel qual hi continuaria havent
un cert distanciament entre els dos col·lectius. Així ho expressen alguns entrevistats:
En general, sí que hay problemas a nivel social. Todavía existe […] bastante racismo,
simplemente por ser gitano. (G18D40)
D’alguna forma, jo penso que és el poble gitano que no vol, del tot, estar integrat en la
societat. Jo penso que està justificat. Qualsevol persona el que necessita és sentir-se acceptada per la gent. Si no t’accepten des d’un principi, ja dius: “Per a què fer més?”. Pots fer
el que vulguis, et pots sacrificar, però sempre tindran en compte que ets gitano. (G12H46)

Altres entrevistats exemplifiquen aquest racisme que encara pateix el poble gitano
a partir d’experiències pròpies. A continuació en mostrem algun exemple:
El gitano normalment es queixa de racisme, que a vegades hi és. Històricament, n’hi ha
hagut […]. Sí que és veritat que jo soc gitano, però molt blanc. D’aparença, potser gitano
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no ho semblo gaire. I tinc molts amics que sí, que són molt morenos, i entres en un lloc,
a vegades, i veus la reacció de la gent. Si et veuen gitano, ja no et tracten d’igual manera
que si no ho ets. Crec que això s’hauria de canviar. (G21H29)
Aquí estábamos antes, y, cuando el bloque este lo tiraron para hacer viviendas nuevas,
llamé por teléfono primero para alquilar un piso, y nos fuimos a donde estaba esta señora. Primero nos dijo que sí, que alquilaba el piso. Me fui con mi madre, y conforme abrió
la puerta dijo: “No, lo siento, no os lo voy a alquilar”. Por ser gitanos. No somos gitanos
de faldas largas, pero hay gente que aún nos ve así. (G6D50)

Finalment, trobem gitanos que, tot i que són conscients que sempre hi haurà persones que mostraran un cert rebuig cap a la comunitat gitana, creuen que són molts els
qui avui tenen una actitud d’acceptació i respecte envers el seu col·lectiu:
Aquí, pregúntale a quien quieras, nadie dirá una cosa malamente de un gitano. Sí que
habrá uno o dos, que quizás sí que a lo mejor deja mucho que desear. (G7H56)
Siempre hay el típico que es un poco racista, y lo seguirá habiendo; esto pasa siempre.
Pero lo que me he encontrado hasta ahora está más o menos bien. Habrá lugares que te
miren, pero está más o menos bien. (G14H42)

3. La participació social
Pel que fa a la participació social del poble gitano, trobem una descripció bastant
clara de quina és, avui, la seva realitat. Quant als gitanos que viuen en pobles de la
província de Lleida, el discurs més generalitzat és que se’n senten part, i que, per tant,
sí que participen en les activitats socials que s’hi organitzen, sobretot en les festivitats:
La participació la veig molt profunda i molt arrelada a la ciutat, al nucli. Som part d’ella,
ja. No és com abans, que érem estrangers a casa nostra. Ara no, ara som nacionals aquí.
Ens sentim del nucli. Abans era un col·lectiu afillat, o agermanat, a la societat. (GT3H51)
Aquí, en el pueblo, hay cosas en las que participan el alcalde, los regidores… Cuando
hay una fiesta, o una chocolatada, vamos los gitanos igual. Como asociado de la entidad,
me invitan a mí, y yo invito al colectivo gitano. Aquí tenemos buena relación con los
catalanes, con los españoles, con los extranjeros, con todos. (G27H27)
Está eso de la Virgen del Rocío, que la llaman, o algo así, que hacen la feria de Andalucía, y lo hacen aquí: ponen guirnaldas por todo. Bajamos en cada fiesta que hay.
Hay carnaval y bajamos. Hay Reyes y bajamos. Depende para qué fiesta nos juntamos
muchos y bajamos. Nos gusta; nos llama la atención. Hoy en día, en el siglo xxi no te
sorprende nada que los gitanos estemos con todo el mundo. (G9D20)
En los carnavales están todos los niños nuestros, y la juventud, toda. (G11D60)
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En canvi, els gitanos de la ciutat de Lleida expliquen que la participació encara és
molt dèbil. El motiu que hi podria haver darrere d’aquesta poca participació és que
no se senten identificats amb les activitats culturals i festives que s’organitzen. Alguns
entrevistats ho expressen així:
No se participa. Yo creo que no. Sí que es verdad que, cuando hay una fiesta mayor o lo
que sea, mi familia sí que va. Pero, en general, yo creo que no, pero porque ese ambiente
es algo que no nos gusta. Por ejemplo: hay un concierto; a mi un concierto de rock no
me gusta. Entonces no participo. (G20D20)
En las fiestas de Lérida cuesta más que la gente participe, […] supongo que porque no
se siente identificada, o porque no nos sentimos tan identificados. Yo, por ejemplo, a las
fiestas de Lérida puedo participar porque tengo niños pequeños, y a la Batalla de Flors,
pero si hacen un concierto… Antes sí que había más de todo. Ahora no te sientes tan
identificado con la música que pueden contratar, y entonces no participas. (G18D40)

Algun gitano fins i tot puntualitza que les associacions estan treballant en aquest
sentit i que tenen l’objectiu d’aconseguir més participació social del poble gitano, ja
que són conscients que aquesta participació és dèbil i que caldria millorar-la:
Una de les tasques principals de les associacions ha de ser mirar d’implicar la societat gitana
a fer-los participar més en coses que ens interessa a tots, de la ciutat o del barri. (GT2H52)

Ara bé, pel que fa a la participació social dels gitanos en les activitats del barri, el
panorama és molt diferent. Segons molts dels entrevistats, el gitano és una persona
participativa, a qui li agrada involucrar-se en les activitats socials i que, de fet, sempre
participa en l’àmbit del barri, tant en les associacions i les activitats culturals com en
les activitats més festives i lúdiques. Els extractes següents posen en relleu aquesta
idea, que apareix freqüentment en les entrevistes:
A veces es porque no se sienten identificados con las cosas que se hacen. Yo sé que, por
ejemplo, ahora, en el barrio de la Mariola, ha entrado un presidente nuevo que está moviendo muchas cosas, y tienen un equipo de fútbol, y casi toda la gente que está jugando
en el equipo es gitana. […] Si haces cosas, se mueven, les gusta participar. Sobre todo
en el barrio. (G18D40)
En este barrio se participa mucho: cuando hacen alguna fiesta o alguna cosa, se participa
mucho. Este año pasado hicieron las fiestas del barrio, y el barrio se puso supercontento.
Estuvo superbién. (GT1D38)
En la Mariola lo hacen mucho, esto. En el casal de la asistenta hacen cada dos por tres alguna fiesta del barrio. Sí, hacen actividades. Y siempre los gitanos participan. (G23D19)
Cada vegada els gitanos tenim més associacions gitanes; volem fer-ne una a cada poble; jo en vull tenir una: si a Barcelona n’hi ha una, a Tàrrega que n’hi hagi una altra.
(GT4H27)
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Finalment, una altra idea que apareix en alguna entrevista és que, actualment, tot i
que la participació social del poble gitano no és la idònia, és major que abans:
Si se hace algo en el barrio, nos gusta enterarnos. Hay asociaciones de gitanos específicas en cada barrio. Yo creo que ahora se participa mucho más que antes. Sí que es
verdad que hay muchas familias aún que, si no van ni siquiera sus hijos al colegio, y no
le dan importancia a aprender a leer y a escribir, ¿cómo le van a dar importancia a votar?
¡Queda tan lejano! Pero yo creo que sí que hay un aumento del nivel de hace unos años;
de cuando yo era pequeño a ahora, ha aumentado el nivel de participación. (G22H25)
Està millor que abans, però el gitano tampoc és que es vulgui atansar gaire més. (G12H46)

4. La participació política
4.1. Representació política
La participació política del poble gitano ha evolucionat molt favorablement. Diversos entrevistats posen l’accent en la manera com els gitanos han anat guanyant terreny
en l’àmbit polític, de manera que la seva representació política d’avui és molt més forta
que la d’anys enrere:
Fa deu anys era totalment impensable que un gitano estigués treballant a l’Ajuntament.
Impensable. No t’hagués cregut. I ara, mira, el tens aquí davant, va de número dos en una
llista política, i si tot va bé, d’aquí a un any i mig serà regidor. (GT3H51)
Jo penso que hi està havent una miqueta de moviment, en això. Per exemple, jo estic a
les llistes de Convergència i Unió. Hi ha un altre gitano que està a l’Ajuntament de Balaguer, que està treballant a l’Ajuntament. A Tàrrega també em penso que n’hi ha un altre.
A poc a poc això es va movent una miqueta, perquè els gitanos s’han adonat que tenen
veu, tenen vot. (GT4H27)
Que hablaran de política o estuvieran un poco más metidos en la política, conocía a lo
que es mi família. Ahora sí que es verdad que se intentan meter unas seis o siete personas
más. No te diría mucho más, pero gente que en vez de tener setenta tienen sesenta, algún
hombre de cincuenta y algún chico de veinte; unos treinta. Sí que es verdad que quieren
evolucionar un poco. (G20D20)

Aquesta evolució, de fet, queda palesa en els discursos de gairebé tots els entrevistats. Majoritàriament, els gitanos manifesten conèixer-ne algun vinculat a la política,
sigui a un partit o a un altre. Això demostra que el poble gitano no es caracteritza per
tenir una mateixa ideologia política, sinó que, com passa a la resta de la societat, cadascú s’adhereix a unes idees particulars, i, per tant, els gitanos es vinculen a diferents
partits polítics:
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Hi ha una persona que es vincula molt al Partit Socialista; n’hi ha una altra que es vincula
bastant a Esquerra, i una altra persona que es vincula bastant a PDeCAT. Los altres partits,
que jo sàpiga, no tenen cap gitano; aquests tres partits, sí. (GT2H52)
Jo tinc oncles que sempre han tingut associacions, i ara estan vinculats a partits polítics.
Inclús tenien una foto amb el Jordi Pujol; hi tenien vinculació. I, després, d’altres que
estan amb el PP, o tinc un oncle que està amb un noi jove que es va presentar per a alcalde, que és de CIU […]. També tinc un oncle que està amb el Ros. Participació política
en tenen, en diferents partits. (G21H29)
Hay Fulanito; este hombre está metido en política. Creo que sí, que se están abriendo
miras hacia la política, poco a poco, y desde el bando no quería decir comunista, pero
sí más de izquierdas. Pero poco a poco. (G22H25)
Lérida es muy pequeñito, y entonces tampoco no hay mucho. En Barcelona sí que hay
algún gitano más. A nivel de Lérida, alguna vez ha habido alguno que ha ido en listas.
Ahora hay mucha otra gente, gente joven, en diferentes partidos. Cada uno tiene sus
ideas; cada uno defiende lo suyo. Aunque no lleguen […] a ningún cargo político, yo
pienso que la gente está más metida. (G18D40)

Fins i tot trobem que és el mateix entrevistat qui forma part d’un partit polític:
Yo, de cuando estoy en la asociación gitana, me he puesto en un partido. (G27H27)
Sí que n’hi ha. A les llistes municipals passades, jo vaig estar a les de Convergència. N’hi
ha al PDeCAT; bé, hi ha hagut gitanos. El tal va estar a Esquerra Republicana. (G26H59)

Ara bé, per què hem viscut aquesta evolució en la representació política? Els motius
que hi ha darrere del canvi segurament són múltiples, però a les entrevistes en trobem
sobretot un: el fet que els gitanos s’hagin adonat que, a través de la política, la seva
situació social, econòmica i laboral podria millorar:
Has de tindre representació política, si no… Sempre hem estat vinculats a la política,
també per ajudar el poble gitano, per donar més beques, més cursos, formació. (G21H29)

Tot i reconèixer que hi ha gitanos que participen en política, els entrevistats manifestes que, en la majoria dels municipis petits de la província de Lleida, aquesta representació política del poble gitano encara no existeix:
Hay gitanos que participan en política. Aquí en el pueblo no tenemos. Pero en las capitales, por ejemplo, en Lleida, hay, se participa en política. Y en otras ciudades seguro que
habrá que participen en política. (G1H25)
Sí que hay gitanos que están metidos en la política; en el pueblo no, pero en la capital
sí. (G2D25)
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En el pueblo no hay gitanos que participan en política, pero, por ejemplo, fuera de aquí,
en Lérida, en Barcelona, en Cataluña, sí. (G3D65)

A Balaguer, però, sí que hi ha una persona que treballa com a mediador a l’Ajuntament i que, a més a més, forma part de la llista electoral d’un dels partits polítics
que opten a l’alcaldia en les eleccions. Segons diversos entrevistats, el fet de tenir una
persona d’ètnia gitana a l’Ajuntament del poble ha fet que les accions locals dirigides
al poble gitano augmentessin, de manera que veuen molt positivament aquesta participació política:
Ha cambiado mucho. Por ejemplo, ahora está Fulanito, que va a hacer un partido, bueno, que está en un partido en el Ayuntamiento, y está ayudando mucho a los gitanos. Irá
a más. (G9D20)
A nivell polític, he d’admetre que últimament més. Per l’ajuda del mediador, es presenten projectes per a la canalla, perquè no estiguin pel carrer a les tardes: faran un campus
i cada tarda aniran a entrenar. Per la gent gran faran un casal, perquè juguin a cartes. Vulguis o no, això els fa integrar una miqueta més en la política, en el sentit de preocupar-se
per les coses, estar-ne pendent actualment. (G10H19)

Aquesta evolució alguns la veuen positivament en pensar que algun dia el poble
gitano podria arribar a les esferes més altes de la política i tenir algun càrrec important:
Qui sap si algun dia, no jo, però algun descendent, pot arribar a ser alcalde. Per què no?
(GT3H51)

4.2. Participació en eleccions
La primera idea que trobem en les entrevistes és que avui el poble gitano participa
exercint el seu dret a vot quan es convoquen eleccions municipals o nacionals. Més
concretament, podríem dir que la participació del poble gitano en les eleccions se
situaria entre un 50% i un 65%. Un percentatge que, si bé podria millorar, cal considerar positiu:
Normalment, hi ha participació política. Lo 50% o 60% de la població gitana vota.
(GT2H52)
La participació política del gitano avui en dia és mitjana-baixa. Votem, sí que votem.
Avui potser una mica més. Potser del 100% estem en el 65% que vota. Podria ser millor?
Sí. Però està bé. (G26H59)
Depende de la familia. Unos sí, otros no, pero en global sí. (G23D19)
Se vota, como todo el mundo. (G11D60)
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Per què ho hem de concebre com a quelcom de positiu? Perquè, tal com expliquen
alguns entrevistats, la participació política del poble gitano ha experimentat un canvi
evolutiu important, ja que abans eren molt pocs, els gitanos que participaven en les
eleccions:
Per exemple, quan hi va haver allò del referèndum, quasi tots los gitanos van anar a
votar; què va votar cadascú, no ho sé. A l’Urgell, potser sí que els gitanos es mouen una
miqueta més. Tot i així, quan són votacions, quan és l’àmbit social, sí. Jo diria que sí. Hi
està havent un canvi de xip. (GT4H27)
Yo creo que los gitanos somos participativos. Antes, hace unos años, quizás no tanto.
Mis padres no votaban. Pero yo pregunto ahora a mis amigos de mi generación, y todos
hemos ido a votar. (G22H25)

Els motius d’aquest canvi segurament són múltiples i variats. No obstant això, les
entrevistes apunten un motiu bàsic i principal: el seu vot influeix i pot ajudar, evidentment, a millorar la seva situació. Així ho explica un dels entrevistats:
S’han involucrat al 100%. Abans no; els vells tenien una altra forma de pensar. Els joves
d’ara veuen que el seu vot decideix el govern. Han après que el govern pot portar a terme
una bona o una mala gestió de la ciutat. Llavors, cal saber a qui s’escolleix. (GT3H51)

Ara bé, també hi ha algun entrevistat que no percep aquesta evolució en la participació política. Tot i que és una minoria, cal deixar-ne constància:
Ha canviat, però el 90% dels gitanos no vol saber-ne res, de la política. Hi haurà un 10%
que sí, i que s’hi bolcarà plenament. (G12H46)
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1. Relacions entre gitanos
Els professionals entrevistats apunten tres idees bàsiques quan parlen de les relacions socials entre el poble gitano. La primera, també apareguda en les entrevistes al
col·lectiu gitano, és que els gitanos tendeixen a casar-se amb membres de la mateixa
ètnia:
Es casen més entre ells: […] ve gent de Lleida que s’han casat amb ells, o gent d’altres
llocs. Quan són petits, van a l’escola aquí, però gairebé tots es casen entre ells. Hi ha algun casament de gitano de persones que són gitanes amb persones que no ho són: al viure en un poble, han crescut junts, han anat a l’escola… Però potser és un o dos. (T6D46)
Es relacionen molt entre ells, entre la família... Les famílies són molt extenses i es casen
entre cosins i parents. Es redueix a això. Hi ha poca mobilitat, en aquest sentit. (T4D42)

Les altres dues idees, en canvi, només apareixen en els discursos dels professionals i tècnics entrevistats. Segons aquest col·lectiu, hi hauria un grup de gitanos, més
assentat en les poblacions de Lleida, que manté una molt bona relació amb els membres d’aquest mateix grup però que, per contra, no s’acaba de relacionar amb altres
grups de gitanos, ja sigui perquè són comunitats que han arribat més recentment a
Lleida —vinguts d’altres països, com Romania o Bulgària, o d’altres llocs de Catalunya
i Espanya— o bé perquè formen part del col·lectiu gitano més vulnerable i desafavorit,
que és al mateix temps el que no ha evolucionat. Les relacions entre els gitanos també
estarien condicionades per les tipologies exposades més amunt. Els extractes d’entrevista següents exemplifiquen aquesta realitat:
El 80% dels gitanos es porten bé amb no gitanos, no tenen problemes. Hi ha la facilitat
de parlar amb lo veí i tot. Després hi ha un 10% o 20% que són complicats, sí. Són gent
81
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que són incapaços de conviure en un veïnat; estan acostumats encara a allò dels nens pel
carrer despullats, llençant de tot. (T9H47)
Hi ha hagut conflictes amb els gitanos romanesos que han començat a venir al barri,
perquè hi han portat altres problemes […]: els gitanos d’aquí diuen que el barri no és el
que era; ara hi ha una pitjor convivència, també amb altres famílies gitanes que han vingut d’altres zones per l’efecte crida. Entre ells a vegades hi ha problemes molt familiars:
“Que si este se ha ido con no sé quién…”. (T3D47)
[…] Aquestes persones també es casen amb gent igual que ells; llavors, no evolucionen.
Ja busquen el seu perfil també, igual, igual que ells. I aquestes famílies que han evolucionat tant, ells mateixos s’aparten dels altres […]. Hi mantenen relació d’hola i adeu,
perquè són família, però és un tracte simplement cordial. No tenen tracte social amb ells,
diguéssim. (T9H47)

Finalment, la tercera idea important és que la bona relació i convivència entre els
gitanos pot veure’s afectada per l’existència de diferents interessos:
Hi ha de tot. Hi ha famílies, i les famílies que són família es porten bé. S’ajunten, i fan
bodes, i de tot. Després, sobretot si hi ha interessos creuats o conflicte d’interessos per
les activitats que fan aquí, que és el que nosaltres coneixem; tenen problemes. Qualsevol
cosa, qualsevol provocació, que es jurin o que els nens es peguin o s’abarallin és una
espurna perquè les famílies s’enfrontin. (T2D54)

2. Relacions amb els no gitanos
Segons alguns professionals externs, el poble gitano és una cultura força tancada
que encara avui es manté reticent a relacionar-se i obrir-se a “l’exterior”. Cal recordar,
però, que els treballadors i educadors socials —els entrevistats que apunten aquesta
idea— es relacionen, sobretot, amb un grup de gitanos concret, les característiques del
qual, evidentment, no es poden extrapolar a tota la comunitat gitana:
De moment no mostren interès, pel que jo veig… Són coses molt pautades. Ells han
viscut a dintre d’una societat en què són minoritaris, però s’han mantingut perquè ho
tenen molt clar: mantenen el seu comportament i no surten d’aquí. Costa tenir confiança
amb ells. Els hi costa obrir-se: les coses no te les expliquen. Quan venen a serveis socials,
s’ho parlen entre ells, i saben molt bé el que t’han de dir. (T4D42)
Jo, pel que veig, no en tenen gaire, de relació amb no gitanos. Fora del que és el seu nucli
familiar i el seu entorn, de vida social de participar en entitats, associacions, de relacionar-se amb gent autòctona, no en vec gens. Es relacionen entre ells i s’ajuden entre ells.
Però obrir-se cap a l’exterior, no. (T7D)

Altres professionals, en canvi, veuen el poble gitano com una comunitat que està
força integrada dins la societat. Creuen que, tot i que mantenen millors relacions amb
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els de la seva ètnia, sobretot quan són més grans, creuen que las seva relació amb el
poble no gitano és bona:
Em sembla que en aquests pobles, per la quantitat que hi ha, s’han anat relacionant amb
els altres. Sobretot quan són nens, encara més. Hi tenen relació, són molt coneguts i
tenen amics, però després, a la llarga, cadascú ha tirat per una vida diferent. Però no vol
dir que no es relacionin. Aquí als pobles estan bastant integrats. (T6D46)
Hi ha matrimonis amb paios; es relacionen amb la resta de la comunitat. Ara estan molt
vinculats, també, a una església evangèlica gitana, a què van la majoria. Jo penso que el
col·lectiu gitano d’aquí a la Seu està superintegrat, com un col·lectiu més, com podria
ser jo o qualsevol altre. (T5D)

Aquest discurs positiu de les relacions entre el poble gitano i no gitano apareix,
sobretot, en les entrevistes a tècnics i treballadors socials dels pobles de la província
de Lleida (i no dels qui treballen a la ciutat). És més, quan es fa referència a la participació social del poble gitano, és aquest mateix perfil d’entrevistats el que n’elogia la
implicació en diferents festivitats o associacions locals:
Fan activitats; per exemple, hi ha gent que és de l’Associació Cavallística de l’Alt Urgell.
[…] Sempre mantenen que són més clan, però sí que participen. A la processó, també,
tenen un grup. (T5D)
En alguns casos sí que participen, i són molt solidaris. […] Fa un any i mig, que hi va
haver uns aiguats terribles, vaig anar a una zona en què es van quedar molts vehicles
clavats. Van vindre una vintena i era: “A posar-nos bruts tots”. Aquells cotxes haguessin
anat cap al barranc. Però van vindre, van ajudar, van empènyer… Són molt solidaris quan
hi ha un problema. Inclús n’hi tenim un que és molt actiu; li agrada molt. Ara mateix va
sortir de Pare Noel a la campanya de Nadal; va sortir de patge; està a la colla gegantera;
ens porta el capgròs… N’hi ha algun que sí que li agrada. (T9H47)

La idea de respecte que també exposen alguns dels entrevistats gitanos quan es
parla de les relacions entre els dos pobles apareix, de nou, en algun discurs de tècnics
i professionals:
Aquí, a l’escola, de paios en tenim pocs. Gairebé cap. Els que no són immigrants. Llavors, la veritat és que no tenim gaires conflictes, perquè ho vigilem molt, també, que no
n’hi hagi. Però costa, com a tot arreu. Però amb los paios, que som nosaltres, en general
hi ha molt respecte, i un tracte molt més respectuós i educat respecte a nosaltres, els
mestres. Molt més que abans. Això sí que ha canviat. (T2D54)

Des d’una mirada més negativa, un dels entrevistats apunta una idea que considerem interessant. Quan els gitanos són una majoria, la minoria que no ho és intenta
assemblar-s’hi i agradar a la població gitana:
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Les relacions són perfectes. Aquí, eh? Perquè aquí els gitanos són una majoria. A l’altre
institut, per exemple,, segurament no existeixen; es tanquen. Quan són un grup molt petit
entremig d’un altre grup més gran, es tanquen, el mateix que fan a la ciutat. Aquí el gruix
són els gitanos, i els pocs que no ho són hi mantenen unes relacions esplèndides. Però
tot és perquè fan un esforç enorme d’agradar, d’estar amb ells. No busquen problemes.
(T1H62)

Finalment, quan observem altres tipus de gitanos, és a dir, els qui han vingut a viure
a Catalunya en les onades migratòries més recents, trobem diferències segons els orígens. Mentre que els romanesos mantenen millors relacions amb la població catalana,
els búlgars són més tancats i marquen una distància molt més gran amb els qui no són
del seu origen:
Són més tancats, els búlgars. Els búlgars i els romanesos són molt diferents, perquè els
romanesos estan més occidentalitzats. No són ni millors ni pitjors; són diferents. Els fills
d’aquests pares romanesos si es crien aquí acabaran vinculant-se al territori, a diferència dels que són búlgars, potser també perquè són més nòmades i volten més, com els
gitanos d’aquí d’abans, de molt abans. Llavors tampoc no es poden arrelar, no es poden
vincular al territori. (T7D)

3. La participació social i política
Pel que fa a la participació política del poble gitano, els discursos que trobem són
molt diversos. Un dels entrevistats, per exemple, posa èmfasi en la participació que té
el poble gitano en la gestió en l’àmbit local. Més enllà de la seva participació en algun
partit polític, els gitanos sobretot participen en la gestió més local:
Que formin part d’un partit polític, que jo sàpiga, no; però […] que participin activament
en la política, que vagin a parlar amb polítics i que gestionin coses a nivell de comunitat,
això sí que ho fan, sí. (T5D)

Un altre entrevistat, de manera similar, emfatitza la participació dels gitanos en
diferents plataformes i mobilitzacions per defensar els seus interessos:
A nivell polític tampoc no t’ho sé dir gaire. Jo sé que aquí hi ha grups […]: ara hi ha
un moviment, que és aquest de Mariola en Moviment, molt relacionat amb la CUP. Fan
ocupació de pisos, alguna cosa d’habitatge… S’estan mobilitzant. Es mobilitzen alguns
gitanos, però també de sobte veus que desapareixen […]. Es mobilitzen sempre que
pensin que poden treure’n profit ells, personalment. No pels altres, per ells. Llavors, […]
per aquell anunci de l’Ajuntament que en deu anys hi hauria una remodelació de la
Mariola, que estava en projecte de remodelar, reformar, tirar a terra encara no sé sap ben
bé què dels blocs, hi ha hagut moguda, però molt desorganitzada, perquè hi ha diferents
interessos. (T2D54)
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Finalment, una altre dels entrevistats explica que, en la seva candidatura com a alcalde d’un dels pobles de la província de Lleida, hi havia un candidat d’ètnia gitana. És
una realitat que reforça el discurs aparegut en les entrevistes a gitanos, que declaraven
que cada cop són més els membres d’aquesta comunitat que estan vinculats a diferents
partits polítics i que hi participen activament:
A la meva candidatura el tal ho és. Va estar a punt de sortir de regidor. N’agafes un com
a referent. Ells en busquen un: no s’hi estaran tots. Has de buscar una persona que sàpiga
parlar, que sigui moderada; el tal és una persona molt com t’explico jo. Ell veu el bo de
nosaltres, i el bo d’ells, i el dolent nostre, i el dolent d’ells. No és una persona de cultura
gitana tancada al 100%. (T9H47)
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1. L’habitatge
1.1. Concentració en barris o zones específiques
Dins de la ciutat de Lleida, els gitanos es concentren (tot i que viuen, també, en altres zones de Lleida) en un barri específic conegut ja des de fa anys perquè acull aquest
col·lectiu: la Mariola. En aquest barri, molts dels habitatges que hi ha són de protecció
oficial —habitatge social— i es van assignar anys enrere a un nombre important de
famílies que eren gitanes, fet que va provocar una presència important de membres
d’aquesta comunitat al barri:
En general están muy ubicados en el barrio de la Mariola, pero […] porque ese es el
barrio con más pisos de protección oficial. Yo supongo que esto ya viene de años atrás.
Normalmente estas familias estaban ubicadas (te hablo de cosas que no he vivido, pero
que he oído) en las casetas, que eran unas casas de madera que hicieron ahí, y toda esa
gente la ubicaron en los pisos oficiales que hicieron. Entonces la gente continúa viviendo
allí. (G18D40)

Un dels entrevistats explica la situació de la seva família, que viu en un d’aquests
pisos de lloguer social:
Yo creo que la situación no es la misma; ha cambiado a mejor, porque ahora viven en
casas, hay prestaciones de urgencia social y, aunque haya mucho por hacer, se ha hecho
mucho. Hay muchos gitanos viviendo en pisos de protección oficial, la mayoría en la
Mariola, en los bloques Juan Carlos. Mi tía paga seis euros de piso. ¡Esto tiene que ser
una ayuda brutal, seis euros de piso! (G22H25)

89
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En altres localitats grans de la província també es produeix aquesta concentració
del poble gitano en una mateixa zona. Dos exemples molt clars els trobem a la Seu
d’Urgell i a Balaguer, tot i que ja hi comença a haver famílies que busquen altres ubicacions a l’hora de comprar-se una casa o bé llogar un pis:
Pel que fa a habitatge, actualment en el que és de Balaguer en si els gitanos (el 90%, el
95%) tenen la seva zona. Viuen en una zona concreta de la ciutat. I l’altre 5%, no. Jo,
per exemple, visc a la part nova. La majoria de gitanos viuen al casc antic, en dos barris
en concret. (G10H19)
Jo la veig molt bé, la situació. En aquest aspecte ha canviat moltíssim. Sí que és veritat
que la gran majoria viu al casc antic, però, per què? Perquè també és molt més fàcil poder llogar una vivenda econòmicament. Això canviarà. Jo soc molt optimista, en aquest
aspecte. El poble gitano, de cara a un futur, ha d’evolucionar, i evolucionarà. (G12H46)

1.2. Evolució de l’habitatge: millor o pitjor?
Els discursos al voltant de l’habitatge en el col·lectiu gitano són, en certa manera,
contradictoris. Alguns entrevistats consideren que hi ha hagut un canvi positiu i que,
tot i que evidentment hi ha famílies a qui han desnonat o que viuen en habitatges molt
precaris, els gitanos han aconseguit fer passos endavant i actualment viuen en habitatges propis o de lloguer, i en molt bones condicions. Això s’ha donat tant a la ciutat de
Lleida com als diferents pobles de la província on hi ha un nombre important de població d’ètnia gitana. Pel que fa a la ciutat, reportem els extractes d’entrevista següents:
Actualmente ha cambiado mucho. Antes se vivía en la pobreza, pero poco a poco ha ido
cambiando y ahora los gitanos viven hasta en chalets. (G23D19)
Ahora la situación está bien. Todos los gitanos viven en una casa. Siempre hay la típica
gente que vive en chabolas, pero como pasa en todas partes: supongo que hay gente
que no es gitana y también tiene una situación económica muy mala. […] Yo conozco
muchas personas que tienen un piso, una casa normal. Sí que es verdad que hace mucho
tiempo, muchos años, vivían en las casetas, pero ahora están en pisos y es perfecto. La
gente vive bastante bien. (G20D20)

Els exemples següents fan referència a aquesta evolució en l’habitatge que s’ha
viscut als municipis de la província, i van en la mateixa direcció que els exposats
anteriorment:
La vivienda ha mejorado. Hace cuarenta años la gente estaba de alquiler, y ahora cada
gitano tiene su vivienda. (G27H27)
Hoy en día el gitano está más integrado en las viviendas que hace cuarenta años. También
es más fácil; la gente vive más en pisos, en casas… (G3D65)

Sud Nord 25.indd 90

21/02/2020 13:39:16

La situació socioeconòmica vista des de dins

91

Vivimos en pisos. La situación de la vivienda ha mejorado. (G6D50)

Ara bé, a què s’ha degut aquesta evolució en l’habitatge? Tot i que els motius són
diversos, al llarg de les entrevistes apareix un discurs que es repeteix i que, per tant,
hem de situar en el nucli d’aquesta evolució: les ajudes a l’habitatge. Diversos entrevistats, quan parlen de l’evolució viscuda en matèria d’habitatge, fan referència als
pisos de protecció oficial que molts membres del col·lectiu gitano han rebut, així com
a les ajudes que des dels ajuntaments municipals s’han concedit als més desafavorits
perquè aconseguissin un habitatge digne:
Antes estaban en el Seminario, hasta que les dieron los pisos de protección oficial a
todos, y un piso para cada uno. En el Seminario estaban todos mezclados; vivían todos
juntos; solo tenían un cacho cada uno. Una vez que hicieron las casas, hemos vivido ahí,
en “los bloques”, como los llamamos. (G8D22)
Antes había gitanos que estaban en muy mala situación, en campamentos. Y ahora ya
están viviendo en pisos dignamente, como personas. Antes un piso tenías que ir tú por tu
cuenta a alquilarlo, y había gente que no podía. Pero ahora, con los pisos de protección
oficial, con esta ventaja y la asociación gitana, que te puede dar una mano, tenemos una
vivienda digna. (G14H42)
Bien. La verdad que sí: solo había un señor que vivía como en un chabolo o algo así, y
ahora el Ayuntamiento le ha dado su piso, y perfecto. (G9D20)
Ara tothom té sostre per l’Ajuntament, o per un banc o institució que ha col·laborat.
(G13H71)
Al barri on visc, per exemple, […] hi ha gent que està millor, gent que està pitjor. N’hi ha
algun que ha patit un desnonament, però a vegades també hem anat a plataformes, i la
hipoteca l’hi han tret i li han posat un lloguer social. Sí que de lloguer social hi ha bastanta gent que hi viu: si no pot pagar un lloguer normal de 300 euros, en paga vuitanta i
viu al mateix pis. (G21H29)

Un dels entrevistats explica com la seva família va perdre la casa i com avui han aconseguit sortir-se’n i viure de lloguer gràcies a les ajudes a l’habitatge de l’Administració:
En época de bonanza, cuando todo el mundo podía trabajar en la obra y si no le gustaba
una se iba a otra, mi familia se compró una casa de hipoteca en la Mariola, por cinco millones y medio. Al empezar la crisis, todo el mundo perdimos la casa, perdimos la hipoteca;
nos quedamos con la deuda pero sin casa. Los que fuimos listos nos asociamos; mi madre
fue a la plataforma de desnonats y al final pudo desprenderse de la deuda. Estamos viviendo
en pisos de alquilar, pero si tuviéramos que estar embargados con una hipoteca, no podríamos salir de esta situación, que es lo que está pasando ahora. (G22H25)

D’altra banda, hi ha altres entrevistats (tot i que cal dir que són minoria) que situen
la crisi econòmica de finals dels 2000 com a punt d’inflexió en la qüestió de l’habitat-
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ge i com a responsable d’una situació de degradació social del poble gitano. Segons
aquests entrevistats, molts gitanos van perdre la seva feina amb la crisi, quelcom que
va produir quantiosos desnonaments i situacions molt precàries, una situació que encara avui s’arrossega:
Ha habido familias que han vivido casi en la calle, por la situación económica, por la
crisis, por lo que sea; familias que han vivido normal y corriente con sus trabajos, han
tenido su techo seguro, y de un día para otro se han visto en la calle. (G19D43)

Trobem que una part del col·lectiu gitano, com expliquen alguns entrevistats, encara
viu d’ocupa arran d’aquesta situació de crisi. Això succeeix, però, només a la ciutat de
Lleida, ja que cap entrevistat dels pobles de la província no fa referència a aquesta situació:
Ahora hay mucha gente de ocupa. También habrá payos, supongo, de ocupa. Habrá de
todo. […] Yo hace veinte años me compré un piso, e igual te costaba deciséis millones,
y ahora lo estás comprando por la mitad, y hay gente que los ha perdido porque no los
ha podido pagar. (GT1D38)

Finalment, en els discursos dels gitanos que viuen en municipis de la província diferents de Lleida, apareix la idea que no s’ha viscut cap evolució ni retrocés en matèria
d’habitatge, sinó que, des de sempre, el poble gitano ha viscut en bones condicions,
tenint un pis o casa pròpia (almenys en la zona on viuen). Els extractes d’entrevista
següents reflecteixen aquesta idea:
La verdad es que aquí en el pueblo siempre hemos vivido igual. Siempre de toda la vida
hemos tenido todos nuestra casa, lo mismo los gitanos que los payos. (G1H25)
La majoria tenen casa pròpia o pis. Si som cinquanta, quaranta o trenta-cinc tenen pis.
Pis o casa pròpia. Aquí, a Tàrrega, no ha canviat. (G4H40)
Los hay que tienen pisos, los hay que tienen una casa, los hay quien viven en un barrio,
los hay quien viven en otro. Está igual. (G9D20)

1.3. I en el futur, què?
Pel que fa al futur, també apareixen dos discursos molt diferenciats. D’una banda,
hi ha el dels qui conceben que les condicions d’habitatge del poble gitano han evolucionat amb els anys i creuen que, en el futur, encara seran millor:
Hay mucha gente (gente joven, sobre todo) que quiere salir del barrio. Y entonces, cuando económicamente pueden, se compran un piso fuera del barrio. (G18D40)

D’altra banda, hi ha el discurs dels qui tenen una visió negativa del canvi i consideren que la situació d’avui és pitjor que la d’anys enrere i que serà molt difícil de
revertir:
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La situación está fatal. Se ha ido a peor, porque, por ejemplo, los alquilares son muy
caros, no hay trabajo, la mayoría de jóvenes están en el paro… Se sabe que muchos que
se han independizado tienen que volver a casa de sus padres. […] No vamos a mejor. Si
esto no da una vuelta de 180 grados, vamos a peor. (G19D43)

D’altres, tot i que veuen que la situació actual és negativa, tenen l’esperança que
en el futur millori:
Yo espero que no evolucione hacia una comunidad donde todos estemos viviendo en
pisos de ocupas. Si no podemos vivir de forma legal, de alguna forma tendremos que
vivir, porque morir no vamos a morir. Si hay un hueco vacío en un sitio, y yo estoy en
la calle… Espero que no sea eso. Espero que el país resurja de sus cenizas y podamos
conseguir trabajos y que vuelva a subir el ascensor social y generación tras generación
poder mejorar. (G22H25)

2. L’àmbit sanitari
Pel que fa als serveis sanitaris, alguns entrevistats exposen la idea que el poble gitano es preocupa molt per la seva salut. Això fa que vagin a cal metge sempre que ho
creuen necessari i que de vegades fins i tot en facin, potser, un ús exagerat. Els mateixos gitanos, arran de l’estima i preocupació que tenen per la seva salut, són conscients
que, de vegades, fins i tot exageren una mica i acudeixen al metge per qualsevol petita
malaltia:
El gitano acudeix sempre que pot al metge. El gitano és una persona que es preocupa
moltíssim per la seva salut, potser massa i tot. El gitano, el que és físicament, es cuida.
Ara, com a tot arreu, hi ha el que passa de tot. Aquí encara queden dos o tres famílies
que són el que dic jo, gitanos peluts, que són aquells que de fa molt de temps encara es
mantenen amb aquestes idees. (G12H46)
Tú vas al médico, al pediatra, y si hay seis pacientes, puede ser que cuatro sean gitanos.
Yo creo que a veces hasta exageramos. […] Hay madres muy asustadizas que por cualquier cosa van al médico. (GT1D38)

En el mateix sentit, alguns entrevistats expliquen que hi ha moltes famílies que tenen mútues privades, i que fins i tot anteposen el fet de tenir aquest servei mèdic privat
a altres necessitats més bàsiques. Es demostra, així, la importància que bona part del
poble gitano dona a la salut i el consegüent ús que fa dels serveis sanitaris:
El gitano se quiere mucho a sí mismo. Entonces, se mira mucho su salud. […] Hay muchísima gente con mutuas privadas. La salud es muy importante. Y si una persona está
enferma, lo llevarán 25 veces al médico. Después, hay otro tipo de población gitana,
que no la mira tanto. Viven de otra manera. Pero yo supongo que si también vives en una
chabola es normal. (G18D40)
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La majoria tenim clínica privada, això sí. Al gitano li agrada molt treure’s del menjar per
tindre una clínica privada. El gitano sempre vol anar a Barcelona; dels metges que hi ha
aquí no se’n fien, perquè els metges de Lleida són molt justets. Quan vas a Barcelona és
un altre món. (G21H29)

Ara bé, com es pot observar en alguns dels extractes anteriors, també hi ha famílies
que, evidentment, no fan ús dels serveis sanitaris tret que sigui absolutament necessari. En aquest sentit, hi ha declaracions d’alguns entrevistats que opinen que el poble
gitano encara segueix sent força reticent a acudir als centres mèdics, sobretot pel que
fa a la prevenció:
En el ámbito sanitario, yo creo que seguimos siendo muy reactivos, incluso descuidados, […] los gitanos. Yo hasta que no veo que no puedo más no voy al CAP. Pienso:
“Va, no pasa nada. Ya se curará”. La salud y la prevención no tienen tanta importancia
como, por ejemplo, en la sociedad paya, que hace deporte. Yo creo que los gitanos nos
cuidamos mucho menos, y cuando viene el problema es cuando vamos y acudimos.
(G22H25)
Muchos gitanos no quieren ir al médico; otros sí. No le gustan los médicos; les hacen
esperar un montón, se agobian demasiado. Les cuesta. (G5H23)
El gitano siempre ha sido muy dejado. […] Yo, para ir al médico, tengo que sentir un
dolor muy fuerte o tengo que estar muy mal. Si no, no voy. El gitano da la vida por los
demás, por su familia, pero por él mismo… Es un poco descuidado. (G14H42)

Per tant, trobem dues concepcions fins i tot contradictòries pel que fa a l’àmbit sanitari: hi ha gitanos que creuen que són un col·lectiu en general molt preocupat per la
salut —i que, consegüentment, té mútues privades i acudeix al metge fins i tot massa
sovint— i hi ha gitanos que opinen que són un col·lectiu més aviat despreocupat en
qüestions mèdiques i al qual, per tant, li costa acudir al metge. Si mirem l’evolució,
sobretot entre els qui pensen que avui hi ha una gran preocupació, observem que s’ha
produït un canvi de mentalitat. Mentre que abans la gent anava poc a cal metge, i
encara ara la població més gran és reticent a anar-hi, avui la població gitana més jove
veu les cures mèdiques com a quelcom de necessari i normal:
Antes también pasaban de ir al médico. Ahora la gente mayor no va mucho: no les gusta
ir, no están acostumbrados, lo ven raro. Pero los jóvenes piden cita al médico; van a
Barcelona si hace falta a hacerse pruebas. Antes no solían ir mucho al médico. (G23D19)
Ha evolucionado mucho. Antes sí que es verdad que la economía no era la misma, no
era la misma para nada. Y ahora la salud yo diría que es lo primero. Es lo típico: el gitano
siempre que va al médico, hasta que no sale curado, de ahí no sale. (G20D20)
De nuestra edad, si has estado mala has ido a un médico y te han atendido. Lo normal.
(G11D60)
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Antiguamente le tenían miedo al médico. Era como: “Al médico no; ya se me pasará”.
Ahora no. Ahora si tienes un dolor de cabeza […] no tenemos ningún problema en ir a
Lérida, en trasladarnos para ir al médico. (G9D20)

Finalment, trobem algun entrevistat que creu que, des de sempre, hi ha hagut preocupació per la salut i que, per tant, sempre s’ha fet un ús normalitzat dels serveis
sanitaris:
Hace cuarenta años supongo que era lo mismo. Me acuerdo, cuando yo era pequeña,
que si mi abuelo, mi madre o mi padre estaban enfermos iban al médico. (GT1D38)

3. La situació laboral
3.1. L’evolució al llarg dels anys
Fins ara hem vist que la comunitat gitana ha viscut petits canvis pel que fa a la cultura, les relacions amb la pròpia comunitat i amb els no gitanos i la participació social
i política, entre d’altres. En l’àmbit laboral, el poble gitano també ha experimentat
grans canvis des de l’inici de la democràcia, tot i que, tal com veurem, s’espera que
aquesta evolució segueixi fins a arribar a unes posicions laborals més bones. Si mirem
enrere, veiem que el poble gitano no sempre ha viscut de la venda ambulant. Segons
alguns entrevistats, els gitanos van començar treballant al camp, recollint ferralla, fent
cistelles o venent gallines. Els qui van poder es van iniciar en la venda ambulant i van
abandonar, així, a poc a poc, les altres activitats:
Era mucho campo, porque en el pueblo haces mucho campo: las temporadas de cebolla,
de oliva, de manzana… El que ha podido permitirse dos duritos ha hecho el mercado
ambulante. (G2D25)
Aquí casi todos están en el mercadillo; la otra mitad chatarrea. Así los jóvenes entre veinte y para abajo estudiamos o nos estamos sacando el carnet para poder trabajar. Antes era
el campo, porque, por ejemplo, igual lo del mercadillo se ha hecho de quince años para
aquí. Toda la vida ha sido el campo: sembrar, hacer cestas, tener gallinas y venderlas…
El campo, más que nada era eso. (G9D20)
Van estar molt de temps amb el de sempre: la recollida de les feralles, cartrons, però van
poder accedir a la venda ambulant. El gitano, abans de la democràcia, no tenia dret a res.
A partir de la democràcia van tenir aquesta opció. (G12H46)

Ja més recentment, el poble gitano ha viscut un altre canvi molt marcat en l’àmbit
laboral, i és que en els últims set o vuit anys a Lleida molts gitanos han abandonat,
gradualment, la venda ambulant. El motiu principal ha estat que avui treballar en la
venda ambulant no aporta els diners necessaris per viure. Així, una part dels venedors
han decidit tancar la parada:
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[…] Antes todos, o una gran mayoría, se dedicaban a la venta ambulante. En eso ha
habido un cambio muy grande, de siete o ocho años atrás. (G18D40)
Antes, más que nada, los gitanos se dedicaban a la venta ambulante, pero cada vez se
pierde más. Supongo que los puestos de mercado son muy caros, los impuestos son muy
caros, y la gente ha ido dejando el mercadillo. (GT1D38)

Així doncs, la situació laboral del gitano ha canviat; ha passat de treballar, sobretot,
en la venda ambulant a fer-ho en altres feines per compte d’altri:
Antes hacían más mercadillo y iban a buscar caracoles o alguna actividad así. Ahora casi
todo el mundo trabaja; tienen sus trabajos y hacen algunos mercadillos… Pero el mercadillo ya se está acabando; cada vez va a menos, ya. Antes sí que se vendía mucho, pero
ahora no. Por eso la gente se está buscando trabajos, para dejarlo. (G23D19)
Ha cambiado mucho. Antes, cuando nosotros vinimos aquí, mis tíos, que ahora no viven,
[…] por ejemplo, iban al payés, cogían bobinas de cobre, las limpiaban, separaban el
cobre del hierro, o hacían trapos. Era diferente, la gente mayor. La gente más joven… Mi
hermano lleva cuarenta y pico de mecánico; el otro hermano trabajaba de camarero, y
yo, de pastelero. (G7H56)

De fet, és la població més jove la que, en comptes d’heretar (o doblar) les parades
dels seus pares, prefereix buscar una alternativa laboral en altres negocis. Cal remarcar
aquesta idea, el fet que és la gent més jove la que s’està inserint en el món laboral a
través d’ocupacions per compte d’altri:
Hay de todo. Hoy en día, yo supongo que la crisis también ha hecho que la gente tenga
que despertar y salir. Y hay mucha gente joven que trabaja. (G18D40)
Es verdad que el trabajo ha evolucionado un poquito. Antes los gitanos vivían mucho por
venta ambulante; hay gente que sigue. La gente joven […] trabaja para supermercados
y tiendas. (G20D20)

Ara bé, quines feines porta a terme la població gitana? Segons els entrevistats, les
feines són molt diverses, si bé les noies es dediquen sobretot al sector terciari (supermercats, botigues de roba, neteja, etc.) i els nois treballen en el sector secundari i
també en el terciari (fàbriques, bars i restaurants, etc.):
Los gitanos y gitanas ahora están más integrados en trabajos en supermercados, tiendas
de perfumería, tiendas de ropa… Ya no es tanto como antes, que el mercado ya se relacionaba con los gitanos. Ahora no; ahora está más evolucionado. (G2D25)
Sea de lo que sea, hay veces que ahora ves algún gitano trabajando: en la limpieza, en
fábricas, en supermercados, cajeros… Hay muchas gitanas ahora trabajando de cajeras,
de charcuteras, pescaderas… (GT1D38)
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Altres entrevistats fins i tot esmenten nous llocs de treball a què estan accedint els
joves gitanos, fet que relacionen, sobretot, amb un increment de la formació:
Los trabajos han cambiado muchísimo. Antes eran en el campo, en el mercado, en la
pesca… Pero ahora no. Ahora los ves en las oficinas, o en un banco, porque han estudiado. (G6D50)
Hay de todo. Hay gente que se dedica mucho a la venta ambulante aún, y otros que ya
están empezando a trabajar bastante más a través de empresas, al estar un poco más
formados. Los de mi edad ahora ya están casi todos trabajando. (G25H23)

En aquests discursos es fa patent una idea que és essencial: avui les dones també
accedeixen al mercat laboral. L’extracte següent reflecteix de forma directa aquest
canvi en el món laboral de la dona, tot i que, en moltes entrevistes, la mateixa idea
apareix de manera implícita quan es parla de l’evolució viscuda i de les feines a les
quals accedeix actualment el poble gitano:
Antes las mujeres se quedaban en el piso, con los niños, la casa, a hacer la comida,
mientras los maridos trabajaban. Pero ahora ha cambiado. Ahora las mujeres, si pueden,
trabajan, si encuentran trabajo. (G8D22)

En resum, el retrat que es dibuixa a partir de les entrevistes és, en termes generals,
el següent: anys enrere, la principal activitat econòmica del poble gitano era la venda
ambulant (combinada amb la comercialització de ferralla, la recol·lecta de caragols o
de fruita dolça, etc.). Avui, com a conseqüència de la crisi que viu el sector ambulant,
la gent més jove comença a buscar feines per compte d’altri, ja sigui en supermercats,
fàbriques o el sector terciari. Ara bé, malgrat aquesta evolució, encara hi ha gent que
segueix treballant al mercat. Així queda palès en els testimonis següents:
[…] Jo crec que el 70% dels gitanos estan treballant a la venda ambulant, que és el típic
del gitano. Que s’ha incrementat ara que el gitano treballi, sí, i tant! Hi ha molts gitanos
que treballen. Hi ha de tot: policies, mossos d’esquadra, advocats… Sí que ha evolucionat, però no com hauria d’evolucionar. Els gitanos encara, un 70%, estan al mercat.
(G4H40)
No ha millorat, la situació del gitano: abans treballaven al mercat, igual que ara. El
mercat el van seguint fent. I hi ha molts que no en poden viure, del mercat, però el van
seguint fent. El van portant, a poquet a poquet, a veure com anirà. (G16H73)

De fet, en moltes entrevistes, sobretot en les que s’han fet als gitanos que viuen en
municipis de la província de Lleida, apareix la idea que a hores d’ara encara hi ha moltes famílies que viuen de la venda ambulant. És més, alguns entrevistats encara parlen
d’aquest sector com de la principal font d’ingressos del poble gitano. Malgrat que hi ha
entrevistats que descriuen l’evolució que es viu en l’àmbit laboral, ja que la població
més jove es busca la vida fora de la venda ambulant, trobem gitanos que segueixen
percebent el mercat com l’ocupació més comuna entre el poble gitano encara avui:
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La mayoría viven de la venta ambulante. Algunos […] cobran ayudas, como el PIRMI;
algunos estudian, pero, más que nada, se dedican a la venta ambulante. (G24D24)
[…] Aquí a Lleida la majoria de gitanos fan el mercat. I el mercat és com les empreses. Al
temps de la venda, per exemple, juliol i agost, es ven molt. Què passa? Al gener, febrer,
baixa molt. L’economia del gitano de Lleida, i dels pobles del voltant és fer el mercat o
la ferralla. (G21H29)
Normalmente, todos están en la venta ambulante. […] Hay temporadas que, si la venta
ambulante no va tan bien, se van a la vendimia. Más antiguamente, iban a la vendimia,
a la cebolla, pero ahora casi todos están en la venta ambulante, la mayoría. (G3D65)
Del 100%, el 80% es dediquen al mercat. La resta va a treballar; algun treballa a l’Ajuntament, de paleta, el que sigui. Algun altre té el seu treball i la majoria es dediquen al
mercat. (G10H19)
Abans el 95% feia mercat: […] d’allí sortia el poder pagar el pis o anar a comprar. […]
Ara mateix, dels que jo coneixo, tots van al mercat. Hi ha aquesta gent de fora que uns
fan mercat i d’altres no, però gairebé tots s’hi dediquen. (G13H71)

A banda de l’evolució en la venda ambulant, que, com hem dit, ha estat l’ocupació
del poble gitano per excel·lència, alguns entrevistats també parlen dels canvis que
s’han produït en altres sectors, com ara el de la recollida de fruita. Segons alguns gitanos, l’onada migratòria ha fet que, avui, els empresaris agricultors prefereixin contractar migrants —marroquins, algerians, etc.— abans que gitanos, ja que accepten unes
condicions laborals més precàries:
Trabajos que antes no los quería nadie, por ejemplo, en campos de fruta, han ido gitanos
y los han rechazado, no los han querido. Cogen a gente extranjera; creo que es un abuso
lo que están haciendo con ellos, también. Les pagan menos, lo veo fatal. Son personal
igual. (G19D43)

Un altre canvi important s’ha donat en el sector de la construcció, en què la crisi va
fer que molts dels gitanos que hi treballaven des de feia anys perdessin la feina, i que
tot seguit s’haguessin de dedicar a feines irregulars o bé sobreviure de les prestacions
socials:
Cuando empezó la época de construcción, muchos gitanos se hicieron pintores, paletas;
las mujeres iban a fregar a domicilio. Después, cuando ya no había más trabajo, […]
las prestaciones sociales aumentaron muchísimo, y el mercado negro también. Muchas
familias tiraron hacia allí. (G22H25)

Finalment, cal destacar una altra idea. Paral·lelament al discurs del canvi exposat
més amunt, en les entrevistes sovint s’al·ludeix al fet que hi ha un grup força nombrós
de població gitana que subsisteix de les ajudes socials que se li atorguen. Trobem,
doncs, un altre sector que viu d’ajudes socials i de rendes garantides, sobretot del
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PIRMI —també coneguda com a RMI (renda mínima d’inserció)—, que és una ajuda
econòmica que s’ofereix a través de la Generalitat de Catalunya a les famílies que no
tenen cap ingrés econòmic per subsistir:
Hay mucha gente que vive todavía de ayudas sociales; si lo vamos a medir, supongo
que una gran mayoría. Pero también hay gente joven que trabaja, que tiene su oficio.
(G18D40)

Pel que fa a aquestes ajudes, alguns entrevistats les conceben com a quelcom de
negatiu per al poble gitano, ja que, segons afirmen, creen una actitud acomodatícia
entre els qui les cobren que no fa sinó perpetuar la situació de desigualtat existent. Un
dels entrevistats descriu molt bé aquesta idea:
También hay mucha gente que vive de pagas […], de ayudas. Eso a veces acomoda un
poco al pueblo, porque piensa: “¿Por qué voy a trabajar o a estudiar si de aquí a diez
años me van a dar un PIRMI o una ayuda para poder sobrevivir?”. (G20D20)

D’altres, en canvi, creuen que aquestes ajudes són insuficients, i que des de l’Administració s’hauria de treballar per incrementar el nombre d’ajudes a les persones més
desafavorides:
La crisi ens ha fet molt mal. […] Prova d’això és que molta gent ha perdut les parades del
mercat, i tenen problemes per subsistir. Les rendes garantides, que diuen que donaran,
estan retingudes. Aquestes coses ens perjudiquen, és evident. (G26H59)

3.2. Discriminació laboral
Tot i l’evolució que viu el poble gitano en l’àmbit laboral, els entrevistats mostren
una gran preocupació; els costa molt trobar feina a causa d’actituds que podríem qualificar de racistes:
Mi marido, que es muy moreno de piel, sí que le cuesta encontrar trabajo. Yo, por ejemplo, puedo pasar más desapercibida, pero él no. Él es muy moreno, y entonces se le nota
que es gitano. Entonces sí que le cuesta. (G18D40)
Aquí [la Seu d’Urgell] no hay trabajo. Si va un gitano y un payo, cogerán antes al payo.
Yo lo he vivido así. Yo he estado en el hospital trabajando y siempre ha habido tira y
aflojas. (G6D50)
Yo he estado cinco años de dependienta en un bazar. A mí me conocían desde pequeña
y no hubo problemas; en cambio, ahora, si das el currículum en algún sitio, a lo mejor
te ven y ya no te llaman. (G8D22)

Tot i que la idea de fons és la mateixa en totes les entrevistes, que el poble gitano
està discriminat laboralment, les idees que expressen els entrevistats reflecteixen
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matisos que val la pena remarcar. Alguns dels entrevistats, quan parlen de la situació d’exclusió que viuen en el món laboral, fan referència a qüestions de cognoms
i el lloc on resideixen, molt connotats negativament. Un cop donen el currículum i
l’empresari veu els seus noms i el seu lloc de residència, es crea una barrera infranquejable:
Yo te puedo decir que sí, que nos sentimos marginados en el tema de trabajos. De verdad. Bastante. Por el simple hecho de ser gitanos […]. Como te vean el apellido y que
eres de la Mariola, mal asunto. (G19D43)
Yo he estudiado la ESO, tengo mis estudios y todo, y me cuesta un montón encontrar
trabajo en una farmacia. No sé si será por la Mariola o los apellidos, que ya delatan los
gitanos… Esto excluye mucho. Yo pienso que hay discriminación. (G23D19)

D’altres, en canvi, sobretot posen l’èmfasi en el fet que es desconfia dels gitanos.
Així s’expressa en els discursos següents:
Piensan: “Gitano, ¡huy! No lo cojo, que este me va a meter mano en la caja”. No tengo
oportunidad de entrar en una farmacia. Acabé las prácticas, he echado currículums, pero
no me llaman de ningún lado. (G23D19)
El gitano siempre ha trabajado en sí, lo que pasa que nunca ha estado reconocido. Para
entrar en un trabajo yo no puedo esconder que soy gitano; a veces, habitualmente, esta
palabra te perjudica. Cuando la escuchan, se piensan otras cosas. (G25H23)

Més concretament, una de les entrevistades relata la seva pròpia experiència de
sentir-se discriminada per ser gitana, una discriminació que, de fet, inclou els dos
discursos reportats:
[…] Yo estoy en paro y quise entrar a trabajar a Carrefour. Entré a trabajar allí; estuve un
mes en Navidad, pero yo entré a trabajar en pescadería. Tengo una amiga que trabaja allí
y inicialmente dio el currículum a la encargada a cajas. Y la encargada en las cajas le
dijo que no quería gente de la Mariola. Quiso decir Mariola por quedar bien, esta amiga
mía, pero quiso decir gente gitana, porque trabaja otra gente del barrio. Tenía miedo de
que, cuando otro gitano pasara la compra por las cajas, lo pasáramos sin cobrarle. Ya
tienen esta idea. En el trabajo, […] cuando se dan cuenta de que eres gitano, sí que hay
problemas. (G18D40)

Algun entrevistat argumenta el perquè d’aquesta discriminació a partir dels tipus
de feines a les quals intenten accedir els membres de la comunitat gitana, feines en
empreses grans i amb un cert grau de responsabilitat, si les comparem amb les tasques
al camp que desenvolupaven anys enrere:
Siempre ha existido el “ser gitano”. Pero era de diferente manera. Antes los trabajos que
habían no son como los de ahora; por ejemplo, podías trabajar en un almacén de fruta,
en una tienda de comida, […] que no son como ahora estos supermercados grandes.
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Eran tiendecitas familiares; te podían colocar por conocerte, por amistad, pero poco más.
Siempre ha habido un algo. Pero ahora, fatal. (G19D43)

Tot i això, hi ha entrevistats que creuen que, si bé és cert que hi ha una certa discriminació laboral, cada cop són menys les empreses que mostren aquestes actituds:
Hay más trabajo. Hay gente que no le importa que seas gitano para trabajar. Hay gente que
sí, pero yo creo que cada vez menos […]. Hay veces que me decepciona un poco, en el
sentido de que hay gente que cuando te ve gitana no te quiere coger. Espero que cambie,
porque cuanto más vamos evolucionando, más vamos trabajando, y yo, por ejemplo, donde he trabajado he sido bien aceptada. Pero hay sitios que no les gusta. (GT1D38)

3.3. I en el futur, què?
Pel que fa al futur laboral del poble gitano, apareixen dues idees principals que
dibuixen un futur força difícil o, si més no, incert, perquè les característiques del poble
gitano fan que li costi trobar feines en l’actual món laboral. La primera idea és que la
formació que tenen és, en general, baixa, i això dificulta i dificultarà que les persones
que hagin d’anar deixant els seus llocs de treball en la venda ambulant puguin accedir
a nous llocs de feina amb una mínima qualificació:
Nos va a costar mucho […] porque la parte de la educación la tenemos muy atrasada. Y
eso es el todo. (G18D40)
El futuro lo veo crudo, porque los gitanos no tienen ni graduado, y, si tienen que trabajar
en una empresa, se piden estudios. (G27H27)
El trabajo está un poco complicado. Hay gente que tiene estudios, que está formada, y
aun así les cuesta trabajar. Hay muchos gitanos que no tiene estudios y se encuentran
que tienen que trabajar, pero no hay manera. (G14H42)

La segona barrera que trobem, segons els mateixos gitanos, és que tenen poques aspiracions laborals i de millora de les seves condicions de vida. Els entrevistats afirmen
que el que volen és tenir temps per estar amb la família i gaudir del dia a dia. Tenir un
cotxe o una casa millor no és la seva prioritat. Evidentment, aquest plantejament de
vida condicionarà el seu futur laboral:
[…] Al gitano li agrada molt tenir temps lliure per a ell, treballar el just per viure. El gitano
no té aspiracions. Jo me’n recordo que parlàvem, quan treballava al Caprabo, amb una
dona que no era gitana i deia: “Jo el que vull és tenir millors mobles, tenir millor pis…”.
I no és la nostra obsessió. La nostra obsessió és viure bé, disfrutar. Això sí que es veritat:
el gitano, per norma general, disfruta una mica més de la vida. (G21H29)
El mercat abans donava molts quartos, i era treball fàcil: no els hi calia estudiar; […]
treballaven fins a les tres de la tarda, i la resta del dia lliure. Però quan passen els anys i
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veus com està actualment la situació, et vas adonant que el mercat sempre està allà, però
t’has de buscar una altra sortida. Avui en dia, si no tens res, ets una persona zero. I la
majoria de joves pensen en mercats; encara no han evolucionat. No miren al futur, miren
al present, al: “Jo vull quartos ara; vull treballar al mercat”. (G10H19)
Abans el gitano tenia molta menys cultura que ara. Ara hi ha molta més possibilitats de
poder estudiar, hi ha més educació del gitano, més interès del gitano per acabar els estudis… Però, encara així, el gitano no vol canviar, no vol deixar el seu pla de vida. Uns
es conformen amb plegar caragols, es conformen venent roba als mercats, però n’hi ha
poquets que tenen aquest pensament de: “Vull evolucionar una mica professionalment,
vull integrar-me en la societat”. És molt difícil, però, perquè el poble gitano ha patit moltíssim, i a la majoria dels gitanos els costa oblidar aquest rebuig. (G12H46)

Ara bé, també hi ha entrevistats que tenen una visió molt més positiva del futur
laboral del poble gitano i que exposen que hi ha hagut un canvi de mentalitat entre la
població més jove, quelcom que farà que puguin accedir, en un futur, a millors feines:
La situació ha canviat. La joventut gitana cada vegada estudia més; té ambicions, té intencions d’almenys acabar com a mínim uns estudis primaris. Tenim joventut que estan
acabant graus mitjans, o superiors, de qualsevol tipus de professió. Això va canviant, és
clar que sí. El gitano avui ja pensa d’una altra manera. Pensa que és millor tenir un ofici,
una professió, poder aixecar-te al matí, treballar, i cada mes tenir un sou. S’està acabant,
això de guanyar-se la vida al mercat, de guanyar-se la vida a la ferralla, amb caragols.
(G12H46)
Si le ponemos empeño, siempre podemos tener algo mejor. Si tú te quedas todo el día
en casa y te quedas tan pancho, no. Hoy en día hay pocos gitanos que hagan eso. Si, por
ejemplo, están trabajando en el mercadillo, por la tarde igual se van […] a buscar trabajo
para una empresa de fruta. O si no coge chatarra, coge caracoles. Siempre intentamos
no quedarnos sin trabajo. Y con los estudios que hoy en día tienen los niños que están
intentando estudiar, yo creo que eso va pa’ arriba como la espuma. (G9D20)

Fins i tot hi ha algun entrevistat que manifesta que li agradaria poder veure algun
dia gitanos en llocs de treball que requereixen una qualificació:
A mi m’agradaria veure gitanos mossos d’esquadra; gitanos treballant amb els vehicles d’emergència d’assistència mèdica, a una oficina per treballar per l’Ajuntament.
(G12H46)

Finalment, i com denota l’apartat sobre l’evolució que s’ha viscut en la venda ambulant, diversos entrevistats exposen de manera clara que, amb els anys, aquest sector
acabarà desapareixent:
Intentamos inculcar que hoy en día, si no trabajas, no hay para vivir, porque el mercadillo no va adelante. Aunque casi todos nos dedicábamos a esto, no creo que suela estar
muchos más años, la verdad. No creo que dure mucho, tal y como va. (G9D20)
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Ha de canviar, perquè al mercat, sincerament, hi veig poc futur. Seguirà igual, però hi
veig poc futur. Suposo que, al veure la gent que no guanya quartos, canviarà. (G10H19)
El mercat ja no dona. El mercat està obsolet. Té anys de vida. Jo calcularia que en cinc
anys el 50% o el 70% plegarem tots. (G26H59)

4. La situació educativa
4.1. Grans canvis en pocs anys
La situació educativa del poble gitano ha canviat molt i en poc temps. Ha passat de
ser un grup no escolaritzat a cursar els estudis secundaris obligatoris. Així s’explica en
els extractes d’entrevista següents:
En mi tiempo no fui a la escuela. No me dejaron ir. Aprendí de grande. Pero mis hijos
ya fueron, y de maravilla. Y mis nietos ya van al instituto. En eso ha habido un cambio.
(G11D60)
Hoy en día van todos a la escuela. Antes no tanto. Yo fui […] unos añitos, porque me
puse a trabajar; yo lo que quería era trabajar. Con trece o catorce años quería dinero,
trabajar. Me gustaba mucho, a mí, trabajar. Y, por ejemplo, tengo una hermana que tiene
51 años, y nunca ha ido al colegio; no quiso ir. Mis padres no la obligaron. Se veía normal. Hoy en día, los padres la obligaríamos, sí o sí. En eso sí que ha cambiado. Ahora se
va a la escuela. (G19D43)
Hace cuarenta años, yo, por ejemplo, como hijo, a mi madre le decía: “Mamá, yo quiero
ser guardia civil”. Me respondía: “¡Quita pa’ allá; qué dices!”. Pues lo hemos sido. Y ya
te hablo de hace treinta y pico años largos. Nos hemos sabido integrar. (G7H56)

En els exemples anteriors hi trobem dos canvis importants. El primer, i més explícit,
és el canvi que hi ha hagut en el poble gitano pel que fa a l’assistència a l’escola. En
tres generacions han passat de no anar a l’escola a obtenir els estudis primaris i a anar
a l’institut. El segon canvi, i potser fins i tot el més important, és el canvi de mentalitat
de les famílies envers l’educació dels fills. Anys enrere les famílies no donaven cap
importància a l’educació, i, consegüentment, els nens no anaven a l’escola o bé hi
anaven, només, fins als nivells obligatoris bàsics. En els extractes d’entrevista anteriors
ho hem vist expressat amb un “No m’hi van deixar anar” o “No l’hi van obligar”. En
moltes entrevistes, a més, es fa referència explícitament a aquest canvi de mentalitat en
les famílies i es valora l’educació dels fills perquè puguin tenir un futur millor:
Antes el niño que no iba al colegio, no iba. No había el mismo interés, la verdad es que
no. Antes le decías a un hijo: “Venga, al colegio”, y si el niño era un poco espabilado, se
te iba, hacía ver que iba, y se quedaba por allí. Los padres no se preocupaban. ¿Por qué?
Porque antes, por ejemplo, no había la incertidumbre o el miedo que le pasara nada al
niño. Hoy día no puedes dejarlo solo. (G7H56)
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Aquí en el pueblo siempre hemos ido al colegio, también. Pero […] hace unos años
que quizás se va más. Ahora se le da más importancia para el futuro de nuestros hijos.
(G1H25)
Sobre todo ha cambiado en la preocupación, en la importancia que se le da. Cuando
estaba trabajando de promotor escolar, me sorprendí de que muchas madres me vinieran
a preocuparse por el estado de sus hijos en las clases, con quién se juntaban… La educación yo creo que va aumentando, y eso es lo que nos va a permitir escoger trabajos
cualificados, esta importancia que se le da a la educación. (G22H25)
Han canviat les ganes d’estudiar, les ganes de tenir una professió, les ganes d’estar més
integrat en la societat, de ser-hi més acceptats. Però allà estem. Nosaltres podem fer
coses, podem tenim la mateixa capacitat per estar a la societat, ho volem demostrar i
volem tirar endavant. (G12H46)

De fet, hi ha diverses mares que exposen aquest discurs en primera persona, que
declaren que els agradaria que el seu fill o filla estudiés perquè pogués tenir un futur
millor que el seu:
Ha cambiado mucho. Ahora nos gustaría que los niños estudiaran. Yo digo: “Quiero que
mi hija sea alguien el día de mañana”, y voy a hacer lo que pueda para que ella estudie.
No quiero que le pase como a mí, que no estudié nada. Lo pensamos todas las madres.
(G8D22)
Espero que la gente estudie; tenga trabajos, puestos como ahora médicos, abogados. En
ese sentido, me gustaría que evolucionara, que la gente estudiara y tuviera buenos puestos de trabajo. No solamente porque seas gitano tienes que dedicarte a la venta ambulante. Yo espero que mis hijas tengan un futuro y que estudien, que sean algo. (GT1D38)

Ara bé, a què és degut aquest canvi de mentalitat en la majoria de les famílies gitanes? Segons diversos entrevistats, la situació laboral que viuen els gitanos des de fa uns
anys (sobretot la crisi que viu el sector de la venda ambulant) ha fet que s’adonin que
necessiten estudis per poder accedir al món laboral:
La situación en la que estamos ahora es muy mala. Tanto el pueblo gitano como los
payos. Ahora, si no estudias y tienes una pequeña salida para poder buscar un trabajo,
no hay supervivencia. Antes sí que a lo mejor se podía ir de venta ambulante y sobrevivir,
pero ahora no. Entonces, si ves que en tu casa tienes un problema y que económicamente no vas bien, tienes que motivarte a decir: “Necesito sacarme unos estudios”. Como
dicen, no hace falta una carrera; ya llegará el momento. Pero un ciclo medio o superior
no te lo quita nadie para poder tener una vida normal. (G20D20)
El mercat ja no és el que era abans. Com les parades de mercat es van heretant, a mi el
meu pare em deia: “Aquestes parades seran per tu. I si sou vuit germans us partireu la parada i ja està”. Com guanyaven diners per viure, la gent no volia estudiar. Però ara sí, ara
es busquen la vida perquè saben que el mercat pot ser una ajuda, però no pots dependre
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del mercat, no pots viure, no pots pagar hipoteca, ni pagar tot el que tinguis i disfrutar.
Avui en dia no es pot. Molt poques parades crec que poden viure d’això. (G21H29)
El tema del mercat cada vegada va a menys. I la gent, què fa? Intenta aprofitar tots els
cursos que van sortint, si no té l’ESO se la treu… Si pot estudiar, estudia. I cada vegada
la gent es consciencia més; els més joves que van pujant, si no fan una carrera, fan un
FP. Alguna cosa per no anar al mercat. Al mercat avui en dia fer-te ric és impossible.
(G21H29)

De fet, un dels entrevistats explica que, tradicionalment, els gitanos no han valorat
l’educació perquè, per a ells, el mercat era una sortida laboral perfecta, ja que no
necessitaven estudis, s’hi guanyaven molt bé la vida i, a més, els permetia conciliar la
vida laboral i familiar perfectament:
Abans al mercat guanyaven molts diners. Guanyaven molt i no pagaven res. Jo he sentit
que fa molts anys no havien de pagar autònoms, ni llocs de parada. Avui fan pagar autònoms, la parada de mercat, fan pagar una assegurança de la parada… Fan pagar, com
a un empresari normal, i estàs al carrer! Però no es ven tant. Es ven una quarta part, o
menys, del que es venia abans. Per això el gitano no ha volgut estudiar mai. […] Anava
al mercat, guanyava molts diners, s’hi estava al matí, plegava, marxava a casa, tenia tota
la tarda lliure… (G21H29)

Tanmateix, com hem vist, avui les coses han canviat i els gitanos veuen que l’educació és bàsica per poder tenir una feina digna i un bon futur:
Jo soc de la idea que les criatures, gitanes i no gitanes, han d’estudiar, han de tindre una
formació, perquè és important pel futur també d’ells. (G16H73)

No obstant això, alguns entrevistats manifesten que les expectatives educatives que
tenen les famílies són inferiors a les que pot tenir la resta de la societat. Els gitanos
comencen a valorar i a donar importància a l’educació, però es queden en els nivells
més bàsics, encara: pensen sobretot a acabar l’ESO i, a tot estirar, a fer algun grau mitjà
o superior que els permeti accedir al món laboral. El testimoni següent explica molt bé
aquest canvi viscut i, alhora, els límits que encara hi ha pel que fa a les expectatives
educatives:
Yo desde el 2009 hasta el 2016, […] por ejemplo, he podido ver un cambio brutal. Las
familias […] piensan más en que la educación es muy importante, pero, por ejemplo,
cuando hablas con ellos te dirán: “Tampoco hace falta que haga una carrera universitaria”. Son pocos los que piensan que su hijo va a llegar hasta allí; no tienen esas expectativas tampoco, supongo. Pero tener un oficio, que por lo menos se saquen la ESO, eso
sí que lo piensan ahora. Y antes no. Yo pienso que eso ya es un cambio. Ya llegarán los
universitarios. (G18D40)

Consegüentment, els entrevistats manifesten que cada cop hi ha més joves gitanos
que van a l’institut, tot i que són conscients que els nivells d’èxit escolar encara no
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són els desitjables. Opinen, però, que, si segueix l’evolució viscuda fins ara, cada cop
seran més els qui acabaran els estudis secundaris obligatoris:
De haber de cuatro a cinco niños gitanos en todo un instituto se ha pasado a clases enteras de niños gitanos. Digamos que la gente hace el paso de primaria a secundaria sin ningún problema. El éxito escolar, para que se gradúen en ESO, todavía no es el que debería
ser, porque muchos abandonan, se pierden por el camino, pero tenemos ahora actualmente niñas (sobre todo son niñas) en secundaria, en cuarto de ESO, que se graduarán.
Y cada año se van graduando. Así como antes no pasaba. Si hablamos de gente de […]
veinte años, con veinte años para arriba, que tengan graduado en ESO, encontraremos
muy pocos. Estamos empezando a aumentar en niños más pequeños. (G18D40)
Creo que ha cambiado bastante. Yo, por ejemplo, veo a niñas de mi edad, y te podría
decir que de las de mi edad pocas tienen la ESO […]. Tanto niñas como niños más
pequeñitos, de deciséis, diecisiete, sí que es verdad que han evolucionado un poquito
más; en el instituto se ve muchísima más gente. A parte de verse también que están muy
motivados. Yo creo que eso va a ir cambiando poco a poco. (G20D20)

Si ens situem, però, en nivells educatius superiors, el panorama és encara força
negatiu, ja que són pocs els qui segueixen els estudis més enllà de secundària. Hi ha,
en aquest sentit, un llarg camí per recórrer:
Ara ha canviat. En els últims deu anys s’han adonat que l’educació pels fills és bàsic. La
majoria de gitanos arriben fins a quart d’ESO, o tenen setze anys, perquè és el mínim, i
després pleguen i ja està. Fan l’obligatori, per així dir-ho, i pleguen. Però jo penso que
actualment hi ha més gent que es treu l’ESO; que segueixin estudis, gairebé cap, però
que arriben a l’ESO i se la treuen, ara ja del 100% potser el 60% o 70% se la treuen.
Penso que aquest tema evolucionarà molt. (G10H19)

Tot i això, al llarg de les entrevistes trobem alguns exemples d’èxit educatiu de
persones gitanes que no només han acabat l’ESO, sinó que després han fet algun cicle
formatiu o han anat a la universitat i han accedit a bons llocs de treball:
Ayer fui al Arnau, me encontré una médica y era gitana. La conocí en Ensenyament:
habían hecho una reunión, y había ido un policía, una doctora… Había varios que habían estudiado. Y ayer me la encontré en el Arnau trabajando. Me hizo ilusión, ¡claro!
(GT1D38)
Aquí, a Balaguer, el meu cas és l’únic que conec. Soc vigilant de seguretat des de fa 24
anys i vigilant d’explosius. És una feina que no tothom la pot fer. S’ha de tenir una capacitat, s’han de tenir uns estudis, s’ha de tenir una preparació. Jo em sento molt orgullós
de dir que soc gitano, i per a mi, professionalment, he triomfat. (G12H46)
Yo he visto gente que incluso acaba la ESO y se pone en un ciclo formativo de farmacia,
de ambulancia, de administrativo; cada vez lo ves más. Por ejemplo, el año pasado, de
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cuatro o cinco, todos acabaron la ESO, se volvieron a apuntar y han seguido. Uno está
en la universidad. (GT1D38)

4.2. Noies i educació
Tot i que sembla que avui les coses estan canviant, alguns entrevistats expliquen
per què tradicionalment el poble gitano no s’ha caracteritzat per valorar l’educació
i, consegüentment, per tenir títols educatius. Un dels motius principals, que ja s’ha
exposat en l’apartat anterior, ha estat el context laboral. En tenir la venda ambulant
(o altres feines no qualificades), que no requeria cap tipus de titulació, l’educació era
considerada innecessària entre el poble gitano. Pel que fa, específicament, al cas dels
nois, un dels entrevistats exposa que la llibertat que tradicionalment s’ha donat als
nens (de sexe masculí) ha alimentat el fracàs escolar, ja que, com bé il·lustra l’extracte
següent, si es dona la possibilitat d’escollir a un nen entre anar a l’escola o no anar-hi
és molt probable que opti per l’absentisme:
En niños, uno de los principales problemas era que se les daba, y a veces se les da, mayor
autoridad de la que han de tener con doce, trece o catorce años. Entonces si tú a un niño
le das la opción a esa edad de poder estudiar o no, aunque sí que tendrás alguno que
le encante estudiar y siga, que también los hemos tenido, la gran mayoría abandonan.
(G18D40)

Ara bé, pel que fa a les noies, el motiu que no s’escolaritzin, sobretot en l’educació secundària, sembla molt diferent. Com hem explicat en el primer bloc, la cultura
gitana manté que cal protegir la noia perquè arribi verge al matrimoni i no tingui
comportaments considerats inadequats per al poble gitano. Això ha fet que les noies
hagin estat, durant anys, privades de l’accés als estudis secundaris. Tanmateix, com
es mostra en els extractes d’entrevista següents, aquesta actitud està canviant, i cada
cop més les noies cursen la secundària obligatòria i fins i tot fan cursos més enllà dels
estudis obligatoris:
Encontrarás la típica familia que te dirá: “Las niñas no quiero que vayan al instituto”. Eso
también lo encuentras. No es mentira. Lo encontrarás, y te dirán: “¡Oh, no, porque las niñas en el instituto se relacionarán con niños!”. No les gusta, por miedo […], que actualmente vayan niñas y niños juntos. Ese era uno de los principales problemas. (G18D40)
Abans a les nenes gitanes no les deixaven estudiar. Quan tenen quinze, setze anys, estan
en una edat complicada, i els pares deien: “Potser se’m casa amb un no gitano”, i les
treien de l’escola. Ara ja fa anys que no, que les nenes van a l’institut, normal, com les
altres. Això ja és un pas més. Cada vegada hi ha més nenes gitanes que estudien estudis
superiors. Conec una noia, d’uns 25 o 26 anys, que ara està estudiant educació primària.
(G21H29)
Se intenta que las niñas vayan al instituto, que tengan unos estudios, que puedan hacer
una carrera y tengan un futuro. Esta es la educación gitana que se lleva a cabo ahora,
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luchar por esto. Antes, por muchas ayudas que hubiera para poder hacerlo, los gitanos
eran más cerrados […] y no querían: sus hijas, en casa. Pero ahora el objetivo es este, que
los niños estudien, que luchen, y que tengan una educación básica buena. Pero para eso
tiene que haber en casa una educación, una cultura y unas raíces. (G14H42)
La mayoría de adolescentes están haciendo cursos, cosa que antes no se veía bien. Y los
padres decían: “¡Huy, las chicas no!”. Lo veían fatal. Hoy no: en general, lo ven bien, y
esto va a evolucionar en el futuro. […] Cada vez la mente se nos abre más. […] Lo que
no hemos hecho nosotros, estamos diciendo que lo hagan ellos. (G19D43)
Estudian, sacan grados, algunos […] sacan alguna carrera… Antes no; pasaban. Pero
ahora, sí o sí, un niño tiene que tener sus estudios. Las niñas, cuando hacían colegio, ya
no las dejaban pasar a ESO, ya las quitaban para ir a casa, limpiar, cuidar de los niños,
hacer de ama de casa. La mayoría. Por eso no tienen ni graduados, ni estudios, ni nada:
como mucho saben leer. Y ahora no. Ahora el niño va al colegio, la ESO, se saca un ciclo… Ha cambiado mucho. (G23D19)

De fet, una de les entrevistades manifesta obertament la voluntat d’accedir a uns estudis superiors per poder desenvolupar tasques laborals que ella considera importants:
Yo creo que irá a mejor. Hoy en día, por ejemplo, las niñas, no dirán que quieren casarse,
tener hijos y ya. No. Como yo, que me gustaría estudiar para ser, por qué no, abogado,
enfermera, juez. ¿Por qué no? (G9D20)

Ara bé, aquesta evolució és lenta, i alguns dels entrevistats, tot i que són conscients
que costarà fer el canvi definitiu, creuen que, amb paciència i temps, s’aconseguirà:
Está cambiando. Lo que pasa es que es una cosa muy lenta. Me encantaría tener una
varita, y mejorarlo todo ahora, pero no funciona así. Es un trabajo constante. (G18D40)
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1. L’habitatge
1.1. L’habitatge al barri de la Mariola
Pel que fa a la Mariola, els tècnics entrevistats de la ciutat de Lleida estan d’acord
en un punt: en relació amb l’habitatge, al barri hi ha hagut un canvi negatiu. Ho manifesten amb les paraules següents:
Hi ha hagut canvi, en el sentit del que jo puc entendre com a tal, que és […] que les coses no segueixin igual. D’alguna manera, el barri segueix funcionant d’una manera molt
semblant, però crec que ha empitjorat el tema de la vivenda i moltes altres coses degut a
la situació circumstancial i de nouvinguts. (T1H62)
A nivell d’habitatge hi ha hagut un canvi negatiu aquí, al barri de Mariola, seguríssim,
sobretot molt centralitzat en el grup Mariola, el que eren els blocs. Quan vaig arribar a
treballar eren uns blocs senzills, amb una població també molt determinada, però hi ha
hagut una degradació molt important en aquest barri amb el tema de la vivenda. (T3D47)

Ara bé, a què fan referència quan parlen de degradació de les condicions dels
habitatges? En primer lloc, cal esmentar el fet que, actualment —a diferència d’anys
enrere, quan molta població gitana va demanar una hipoteca per poder accedir a un
habitatge de propietat—, la gran majoria dels gitanos de la Mariola viuen en pisos de
lloguer social o bé de protecció oficial:
Aquí al barri feia uns anys que gairebé tots tenien hipoteca; es van hipotecar amb els pisos
i d’altres es van rehipotecar per fer reformes. I ha acabat que tots han perdut el pis i estan o
amb lloguer social o amb habitatges de protecció oficial. La majoria continuen estant o al
seu domicili o en un de similar, però hi ha molt lloguer social a través de bancs. (T4D42)
109
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Pel que fa, concretament, a les condicions residencials, els entrevistats assenyalen
que moltes famílies viuen en habitatges molt petits (de 40 o 50 m2) i que, a més, les
famílies normalment són nombroses —d’un mínim de cinc o sis membres—:
[…] Hi ha gent que viuen en uns habitatges amb unes condicions pèssimes, i sobretot
pisos superpetits. Hi ha moltes famílies molt nombroses en pisos de 30 o 35 metres. […]
Els pisos són els que són, i els metres són els que són. Ha pogut reduir-se el nombre de
membres d’una família, però els blocs continuen tenint només 35-40 metres. Hi viuen
famílies de cinc, sis persones a dintre. I en molts blocs que estaven mig deshabitats hi ha
hagut robatoris; hi ha hagut furts de coure; la majoria tenen les llums punxades… (T2D54)

En tercer lloc, hi ha la qüestió de l’ocupació. Segons els entrevistats, en els últims
anys s’ha viscut un creixement exponencial d’ocupacions de pisos al barri de la Mariola, amb les condicions de vida precàries que aquest fenomen comporta:
Hi ha tot el tema de les ocupacions de la vivenda. Això fa uns anys era impensable, que
vingués una família, ocupés una vivenda i enganxés els subministres. Aquestes condicions de vivenda que estem veient ara no les havíem vist abans. Que una família se quedés
sense llum era una cosa que ens feia córrer a tots. Ara hi ha moltes famílies que estan
sense llum. Ha anat a pitjor. (T3D47)

A més, segons algun entrevistat, aquesta situació de degradació del barri ha provocat un efecte crida, de manera que altres famílies en situacions socials i econòmiques
molt desafavorides han acudit a viure-hi:
Al barri, com ha sigut molt fàcil ocupar vivendes, també ho ha sigut enganxar subministres, i vens a serveis socials i tampoc no passa res, i passa la Urbana i tampoc no passa
res… Sí que es donen desnonaments, però si em desnonen ocupo el pis del costat. Això
penso que també ha provocat un efecte crida i han vingut famílies d’altres llocs: si passeges pel barri, veus moltes cares de gent desconeguda que no veies, i això són la gent
de l’efecte crida. (T3D47)

La situació actual, per tant, és considerada alarmant, segons els entrevistats —treballadors i educadors socials i directors d’escoles i instituts del barri. Tanmateix, hi ha
perspectiva de canvi en un futur? En la seva opinió, serà difícil, i tot sembla apuntar
que, de moment, aquesta situació es mantindrà:
Jo ara mateix crec que es quedarà així. Sense una feina, una hipoteca no la poden demanar. (T4D42)

1.2. L’habitatge als municipis de la província
Si ens desplacem del barri de la Mariola a municipis d’algunes comarques lleidatanes, observem un canvi substancial en els discursos dels agents externs. Segons alguns
entrevistats —que fan referència, sobretot, a les comarques de les Garrigues i de la
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Noguera—, la situació de l’habitatge ha viscut un canvi positiu. La població gitana ha
passat de viure en cases molt velles, sovint ubicades al nucli antic dels municipis, a
fer-ho en altres pisos i cases en millors condicions:
Normalment, durant els primers anys que jo era aquí, vivien en tot de cases velles del
nucli antic de la població; algunes eren de propietat i d’altres de lloguer. […] Alguns
encara hi viuen, però els altres tots viuen de lloguer en altres pisos. (T6D46)
Molts s’han arreglat cases; se n’han fet de molt xules. Abans vivien molt malament, en
cases a punt de caure. Avui no hi ha barraquisme; els hem anat reubicant un per un. Hi
ha molts habitatges que se’ls han fet nous, se’ls han arreglat, se’ls han rehabilitat… Els
tenen molt guapos, alguns. (T9H47)

Pel que fa a la propietat de l’habitatge, hi ha un sector de la població gitana que viu
en cases pròpies i d’altres que viuen en cases o pisos de lloguer:
N’hi ha de propietat i de lloguers; hi ha les dues coses. Quan es van fer els Jocs Olímpics,
molta gent es va fer una hipoteca, i han anat comprant cases o pisos; n’hi ha de lloguer,
també. D’aquí n’hi ha tres que gestionem des de serveis socials per col·lectius en una
situació desafavorida. (T5D)

No obstant això, segons algun entrevistat, el més comú és que el col·lectiu gitano
visqui de lloguer. A més, molt sovint es tracten de lloguers barats, en ocasions, fins i tot
sense contracte. Així ho expliquen els entrevistats següents:
D’habitatges que siguin seus, propis, n’hi ha molt poquets que els tinguin. Hi ha algunes
famílies d’abans, que han set d’aquí tota la vida, en què la padrina té aquí l’habitatge, i
els pares, però els nets ja costa. N’hi ha poques que tinguin un habitatge seu. (T6D46)
Són tots de lloguer. A vegades són lloguers barats, i a vegades són lloguers sense contracte, també. (T7D)

Ara bé, tot i que en general s’hagi pogut constatar una certa evolució en matèria
d’habitatge, les condicions actuals tampoc no són en alguns casos les més idònies.
Segons alguns entrevistats, hi ha famílies gitanes que encara viuen en condicions més
aviat insalubres:
Hi ha habitatges en bones condicions, amb una higiene correcta; n’hi ha que gens… Hi
ha gent que paga cada mes; hi ha gent que no paga mai: hi ha de tot. (T5D)

Hi ha diverses generacions de famílies que, per les condicions econòmiques en què
es troben, no es poden independitzar i han de conviure plegades sota el mateix sostre:
Es van casant i es van aglutinant a la casa familiar. Són tanta colla, que allà viuen uns
damunt, els altres davall, que és molt complicat. […] A ells, per la seva situació socioeconòmica, els hi és molt complicat poder accedir a un habitatge […]. Abans, quan les
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coses laboralment o econòmicament anaven bé, s’anaven independitzant del nucli. Però
com que les coses no van bé, es van mantenint dins del nucli, i n’hi ha de molt, molt
grans. (T8DH)

La convivència en un mateix habitatge de pares, avis i nets, però, és una situació
circumstancial, ja que, segons un dels entrevistats, les generacions més joves tenen la
voluntat d’independitzar-se. No obstant això, la manca de treball i, consegüentment,
la falta d’ingressos econòmics els impedeix fer aquest pas:
Ara hi ha més habitatge. Antigament, com que tot girava al volant del cap de la família,
tots vivien junts. Tenien la casa vella i s’embotien com fos un al primer pis, l’altre al segon, l’altre al tercer… I ara, què ha passat? Lo jove, lo fill, vol marxar amb la seva dona a
fer vida en un altre lloc, i per això hi ha tanta demanda d’habitatge. (T9H47)

A aquesta dificultat econòmica per accedir a l’habitatge cal afegir-hi una altra barrera (també esmentada per alguns dels gitanos entrevistats); el fet que, en ocasions, els
propietaris de l’habitatge no els hi volen llogar:
També hi ha poques vivendes de lloguer, i, pels recursos que tenen, o no hi arriben o ens
hem trobat que no els hi volen llogar. […] Aquesta dificultat hi és. (T8DH)

Finalment, tot i que no és el més comú en els municipis de les comarques de Lleida,
també hi ha alguna família gitana que ha ocupat pisos o cases velles. Així ho posen de
manifest els entrevistats quan fan referència a la comarca de les Garrigues i de l’Urgell:
Quan va sortir aquest bloc de la Caixa que hi va haver, que va vindre molta gent de
fora, perquè era de l’Obra Social, amb uns lloguers molt assequibles, en tots els que van
quedar buits va començar una família gitana a entrar-hi, i una altra i una altra, i moltes
famílies d’aquí que estaven pagant lloguers alts van anar allà. Molts hi viuen. Tenen els
serveis bàsics i tot endollat, i quan se’ls hi ha tret han anat a queixar-se a l’Ajuntament, i
l’Ajuntament ha demanat que els hi fiquin; estem en això: hi ha desnonaments; tornen a
entrar en un altre… (T6D46)
[…] Ara estan molt des de fa uns quants anys en el tema d’ocupació d’habitatges; ho
estan fent, siguin cases o siguin blocs. (T8DH)

Per acabar, hem de parlar dels gitanos búlgars i romanesos. Segons els entrevistats de
la Segarra, comarca on —ens informen— hi ha, comparativament, més població gitana
d’aquests orígens, les diferències entre els dos col·lectius són grans. Per als entrevistats, els
búlgars viuen en pitjors condicions i tenen poca cura de l’habitatge, mentre que els romanesos tenen millors habitatges, se’ls fan seus, s’estimen l’espai i el mantenen net i cuidat:
Pel que fa al col·lectiu búlgar, acostuma a viure en habitatges amb molt males condicions, des de sempre, des que ho coneixem. A Torà fa molts anys que, quan portava la
companya, havia tingut problemes perquè algun habitatge queia, i els van haver de treure
i tot. Actualment, igual: viuen en males condicions. (T7D)
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Els habitatges dels romanesos, pels que coneixem, estan bé. Els cuiden molt: si estan vells
els pinten; se’ls arreglen… Quan vas allà està tot net, endreçat, recollit. S’estimen l’espai;
es nota que se’l fan seu. A diferència del búlgars, que viuen en males condicions, pots
trobar brutícia a tot arreu, la cuina feta… Hi ha més caos: llits pel menjador, perquè ha
vingut el fill de no sé qui i passarà uns dies a la casa i l’han posat a dormir allà; fum de
fumar tots a dintre… (T7D)

2. L’àmbit sanitari
La visió que tenen els tècnics entrevistats en relació amb l’àmbit sanitari és diferent
segons si parlen dels gitanos de la Mariola o dels gitanos que viuen en municipis. Pel
que fa als gitanos de la Mariola, la idea que es desprèn de les entrevistes és molt clara:
hi ha un sector molt important de la població que segueix fent un ús molt freqüent del
servei d’urgències, però, per contra, la prevenció i la planificació queden sovint en un
segon terme:
Hi ha un sector de població que continua fent molt ús del servei d’urgències, però no hi
ha tota aquesta planificació, sobretot a pediatria, de calendari de vacunes, de controls,
de prevenció. […] Això és molt d’ells; de tot això no en fan cas, però “cuando el niño
está malo nos vamos a urgencias”. (T3D47)
Hi ha bastantes malalties. Hi ha poca prevenció de la salut. Van sempre per urgències,
però la prevenció costa. (T4D42)

En aquest sentit, un dels tècnics explica que, anys enrere, hi havia un servei de
planificació familiar que anava molt bé per intentar que aquest sector de gitanos més
desafavorit adquirís unes rutines de prevenció sanitària:
A l’àmbit de salut, fa uns anys ens anava molt bé […] un servei que teníem de planificació familiar, però fa anys que va deixar d’existir. Sí que fan una planificació familiar, la
llevadora, però no era el mateix, aquest servei que teníem. A nivell de salut, jo penso que
és més que res això. (T3D47)

Un exemple concret d’aquesta falta de prevenció la trobem en els nens. Segons un
entrevistat, hi ha molta població infantil amb càries, ja que hi ha una falta de prevenció
i de tractament:
Van cinquanta vegades al metge, però […] les criatures tenen unes dentadures horribles,
la majoria. Hi ha càries infantil, però, com que la dent la tenen de llet, no l’empasten. I
les dents d’adult tampoc no les empasten. […] Després los nens tenen unes dentadures
terribles. Hi ha molts dies que no sé les famílies que hem de trucar perquè vinguin a
portar alguna cosa als nens pel mal de queixals. (T2D54)

Quant als gitanos que viuen als municipis de la comarca, la situació que es retrata
és diferent. Pel que fa a la qüestió de la salut dental, alguns entrevistats exposen que
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hi ha famílies que fins i tot tenen assegurances dentals privades, ja que cuiden molt els
fills i adopten les mesures necessàries per a la prevenció de malalties:
Amb la sobreprotecció que tenen de la canalla… Alguns encara potser paguen alguna
assegurança, alguna miniassegurança per les dents. (T8DH)

De manera similar, altres entrevistats posen de manifest que, actualment, la població gitana segueix les pautes mèdiques i fa un seguiment dels nens i una prevenció
important, de manera que no es dona tant l’ús excessiu del servei d’urgències:
Sí que fan ús dels serveis sanitaris. Inclús la canalla, els nens sans, fan el seguiment; compleixen. Potser, quan es posen malalts, van més d’urgències. No es desatenen en aquest
sentit, però fan el just i necessari. No són gaire alarmistes; hi ha algunes comunitats que
es preocupen molt, en excés, que quan el fill es posa malalt de seguida es mobilitzen
amb una urgència potser excessiva. (T7D)
Ha evolucionat. Ara van molt al metge, segueixen les pautes. (T9H47)

En resum, a parer dels entrevistats, mentre que a la ciutat de Lleida (i específicament, al barri de la Mariola) hi ha un sector de la població gitana que fa un ús
inadequat dels serveis sanitaris (poca prevenció i molt ús del servei d’urgències), els
qui viuen en altres municipis tenen un comportament més adequat als requeriments
institucionals en matèria de salut.

3. La situació laboral
La primera idea que es desprèn de les entrevistes als tècnics és que la situació laboral actual dels gitanos és força negativa. Alguns esmenten la crisi econòmica com un
punt d’inflexió en la situació laboral del col·lectiu gitano, ja que moltes famílies que
feien mercat ho van haver de deixar:
Aquí el que va passar va ser que abans de la crisi la majoria de famílies, els homes sobretot, treballaven i tenien mercat. Quan va començar la crisi, i quan van començar també
tot el que són “els xinos”, molta gent que tenia parada va plegar perquè no li sortia a
compte tindre les parades. Li sortia més a compte no tindre res i cobrar les ajudes que no
pas treballar. Això s’ha anat perpetuant. (T2D54)
[…] De la venda ambulant, amb la crisi, s’ha fet una selecció, […] i s’han quedat les
tres o quatre famílies que encara avui porten una cosa potser diferent que els altres; van
aguantant. (T8DH)

De manera similar, i observant l’altre sector que els entrevistats consideren important en la vida laboral dels gitanos d’anys enrere, el camp, també trobem que la situació ha empitjorat. Amb l’arribada de la immigració dels anys 2000, com han comentat
també els mateixos gitanos, els llocs de treball que abans portaven a terme es van anar
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cobrint amb mà d’obra immigrada, quelcom que va fer que bona part de la població
d’ètnia gitana perdés possibilitats de treballar:
Sempre es dediquen als mercats, molt; encara ho fan. A treballar per terres, per camp, a
l’època que hi ha l’oliva, la fruita, sí. L’únic que […] suposo que abans ells eren los únics
que feien això, però ha vingut més immigració, més gent de fora, que també s’hi ha anat
dedicant, i potser els hi ha pres. (T6D46)
He vist, durant tot aquest temps, que eren gent que treballaven molt al camp les temporades de fruita, les temporades de recollida de ceba, de raïm, i que cada vegada això ha
anat a menys. Les feines del camp les fan altres sectors de població, que els han desplaçat totalment. Això no vol dir que encara no en quedi algun que treballi en un magatzem
de fruita. (T8DH)

En aquesta situació de crisi que va afectar la població gitana, però també la resta de
la societat, com va actuar el poble gitano? Dit d’una altra manera, quina és la situació
laboral del poble gitano actualment? De nou, constatem que els discursos dels tècnics
són molt diferents segons si es refereixen a un sector concret del barri de la Mariola o
si parlen de grups de gitanos que habiten en altres zones de les comarques de Lleida.
Si analitzem primer la situació laboral al barri de la Mariola, hi ha un grup important
de població gitana que viu de les ajudes socials i que es posa molt en relleu en els discursos, cosa que invisibilitza la resta que no ho fa. Un exemple el trobem en l’extracte
d’entrevista següent:
L’altre dia vaig fer el currículum d’un pare; va vindre la mare per si la podia ajudar. Vaig
dir: “Ja t’ajudo!”. La vida laboral del pare: només tenia una cotització, o sigui, un període
de cotització a la Seguretat Social de l’any 2004. Som al 2018. Fa catorze anys que viuen
tota la família d’ajudes, perquè no han treballat ni ella ni ell. (T2D54)

A més, diversos tècnics opinen que aquestes ajudes econòmiques no fan sinó perpetuar la situació d’exclusió social del poble gitano, ja que són molts els qui opten per
no treballar i viure dels subsidis:
Ara que del PIRMI, que era una paga de 600 euros, s’ha passat a la renda garantida, que
són 1.000 euros i escaig, moltes famílies que tenien ganes de treballar s’han tirat enrere.
(T2D54)
S’ha anat a menys, perquè amb això de les rendes mínimes i la renda garantida és el
mundo al revés: s’ha afavorit que no treballin. Primer se’ls ha donat diners a canvi de
res, sense formació ni res, i molts s’han acomodat. D’altres, els que han treballat, se’ls ha
penalitzat en molts casos. La solució és que ningú treballa. (T4D42)

En un sentit similar, opinen que encara hi ha un sector important del col·lectiu
gitano que té poques perspectives de futur: tenen poques oportunitats de treballar
i, per aquest motiu, poca motivació per formar-se. Així ho expliquen els entrevistats
següents:
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N’hi ha pocs que treballin. Ara n’hi ha que s’hi han vist obligats amb la renda garantida,
perquè els obliguen a treballar, i els hi fan contractes de sis mesos. Molts han treballat
pels plans de l’Ajuntament, que són sis mesos de contracte, però quan s’acaba això cobren l’atur, el que els hi toca de renda mínima, i treballar, pocs. (T2D54)
A nivell laboral, hi ha hagut poquets canvis. Però et parlo de la gent que ve aquí. La
gent que ve aquí venen perquè no tenen feina, o perquè no hi ha gaire motivació per
cercar-la, aleshores és difícil de fer afirmacions sobre això. Però continua havent-hi un
sector de la població molt dependent dels serveis socials, amb poca motivació per treballar, amb poca motivació per formar-se, i que van venint a serveis socials amb demanda
de cobertura de necessitats bàsiques, de prestacions, i sense gaire perspectiva que s’ha
de treballar, que no es pot viure de les ajudes públiques. (T3D47)

I el futur, quin serà? Segons alguns d’aquests entrevistats, la situació actual difícilment canviarà, ja que, amb les ajudes econòmiques que hi ha i les poques perspectives
de futur que tenen, és molt difícil revertir la situació social d’aquest col·lectiu:
Canviarà? Difícilment, perquè costa molt. […] Quan es comença amb aquestes dinàmiques, costa molt de treure ajudes perquè es pot revolucionar tot: demanen per tot i difícilment canviarà. L’única possibilitat seria que els nens i les nenes estudiessin i tinguessin
una formació, i no està passant […]. Si no hi ha feines gaire bones, que els hi surtin a
compte en relació amb el que cobren sense treballar, o deixen de cobrar, no. Jo tinc una
visió molt negativa però és el que hem estat veient aquests anys. (T2D54)

Quan analitzem els discursos a propòsit de la situació laboral dels gitanos que
viuen en municipis de les comarques de Lleida, el missatge és més esperançador. Segons alguns entrevistats, també trobem una part de la població que viu de les rendes
garantides i de les ajudes socials:
Molt tenen ajudes econòmiques, de rendes garantides, treballen una època i després
cobren… S’acomoden una mica, amb tot això. (T6D46)

Tanmateix, també hi ha un altre sector que desenvolupa diferents tasques i que ha
passat de fer treballs més esporàdics, com els propis de la campanya de la fruita, a
ocupar llocs de treball més estables, com el de butaner, empleat de supermercat, etc.:
El col·lectiu d’ètnia gitana jo em penso que treballa; depèn de la formació de cadascú,
però treballen en diferents àmbits. N’hi ha un que feia de butaner, que conduïa el vehicle
de butà. N’hi ha que treballen en […] una empresa de muntar i desmuntar mobles; de
paleta (en tot el tema de la construcció també s’hi treballava; ara amb la crisi és una altra
història); al mercat venen roba, també; n’hi ha que cobren el PIRMI; hi ha dones que
treballen en els supermercats… No és que puguis dir: “La majoria treballen fent taps de
boli”, no; aquí no. (T5D)
De passar de treballs […] esporàdics, més nòmades, ara se’n van a fer la campanya a
l’estiu, per exemple; van a collir ceba; d’allí se’n van a agafar rovellons a la muntanya;
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d’allí se’n van després a collir olives a la part del Segrià sud… Tot això ha anat canviant.
Molts tenen treballs estables, o inclús opten per marxar en diversos vehicles i anar i
tornar cada dia. Molts s’han incorporat al mercat laboral, també. Ells volen feina, volen
treballar si poden. (T9H47)

Sobretot, la idea més important que apareix en les entrevistes dels tècnics és que, si
bé hi ha un important nombre de gitanos que no han pogut accedir a la mena de feines
anteriorment referides, són un col·lectiu que s’espavila. Potser no estan dins del mercat
laboral en les mateixes condicions que la resta de la societat catalana, però fan el que
poden per guanyar-se la vida:
Hi ha famílies que treballen i n’hi ha que no, però tots s’espavilen. Deuen fer algun tipus de treball submergit, suposo, i es van espavilant. Es busquen molt la vida, la veritat.
Acostuma a treballar més l’home que la dona, a fora de casa. És difícil que trobem dones
que treballin; és més habitual l’home. Són hàbils, es saben moure i es busquen la vida:
si no tenen coure, recullen cartró, i si no s’inventen una feina. Tenen capacitat, en aquest
aspecte. (T7D)
Actualment pocs són els que fan mercat. Després n’hi ha que fan el que poden, i el que
poden és, amb un ajut puntual al camp, fer recollida de ferralla. N’hi ha algun que fa
alguna cosa de venda ambulant, però cada vegada s’estan fent més residuals. La cerca de
feina i d’oportunitats en el món laboral se’ls hi restringeix molt. (T8DH)

Dit d’una altra manera: a diferència dels tècnics que treballen amb el col·lectiu
gitano més desafavorit de la Mariola, els qui treballen amb els gitanos dels municipis
pensen que es tracta d’una comunitat amb ganes de treballar, quelcom que evidentment fa que els dibuixin un futur millor:
Hi ha molt jovent que vol treballar. Hi ha molts plans d’ocupació de l’Ajuntament; se’n
col·loca alguns a treballar, i tenen ganes de fer-ho. La majoria. Sempre n’hi ha algun que
no, però generalment tenen ganes de treballar; s’hi esforcen. (T9H47)

Finalment, trobem una idea que, tot i que només apareix en una entrevista, creiem que s’ha d’incloure per la seva rellevància: el fet que el poble gitano no gaudeix
de les mateixes oportunitats que la resta de la població, ja que encara hi ha un cert
racisme entre alguns empresaris. És una idea que, com ja hem exposat, manifesten,
també, diversos membres del mateix col·lectiu gitano. Així ho explica un dels tècnics
entrevistats:
No se’ls dona les mateixes oportunitats que als altres. No se’ls dona l’oportunitat. Si hi ha
hagut un cas en què se’ls ha donat la oportunitat, el mateix empresari que els ha tingut
fent alguna pràctica, o el que sigui, ha dit: “Jo aquest me’l quedo, que és treballador”. El
problema és que no […] els hi obren les portes en aquest aspecte. Encara hi ha aquell toc
de… No diré la paraula racisme, seria la seva, però hi ha aquella desconfiança de: “Ui,
aquest em robarà”. (T9H47)
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4. La situació educativa
Quant a l’àmbit educatiu, i en contrast amb els tres anteriors, hi ha un grau de coincidència important entre tots els entrevistats. En aquest cas, no hi ha diferències substancials entre els discursos dels tècnics que treballen amb gitanos de la Mariola i els de
qui ho fan amb gitanos de municipis de la província. Les idees clau que apareixen en
les entrevistes són quatre. En primer lloc, apareix la de l’absentisme i l’escolarització. La
creença general entre els tècnics entrevistats és que s’ha viscut una millora notable en
aquest sentit, de manera que els índexs d’absentisme són, avui dia, molt inferiors als que
hi havia anys enrere, tot i que, evidentment, n’hi continuen havent casos i, per tant, és
un problema en què s’ha de seguir treballant. Així ho exposen alguns dels entrevistats:
En coses molt concretes, com poden ser temes d’escolarització, que portem els educadors, sí que hi ha certa millora. Quan vaig començar a treballar, hi havia molt absentisme
escolar. És una problemàtica que continua, però sí que hi ha certa millora. (T3D47)
D’absentisme, en general, jo penso que n’hi havia hagut molt més abans […], sobretot
en les noies. […] Ara no veig que el col·lectiu d’ètnia gitana sigui diferent d’una altra
persona amb un cas social. (T5D)
En els últims anys l’absentisme escolar, almenys a la comarca, s’ha reduït moltíssim. Moltíssim vol dir de que queden casos molt esporàdics i fins i tot […] no són famílies amb
què nosaltres treballem. (T8DH)

En segon lloc, hi ha la qüestió de l’educació secundària obligatòria. Segons la
majoria dels tècnics entrevistats, encara hi ha un gran nombre d’alumnes gitanos que,
tot i que inicien l’ESO perquè és una formació obligatòria (per llei), són pocs els qui
l’acaben. N’hi ha molts que, en complir els setze anys, abandonen l’institut abans de
treure’s el títol. No obstant això, també es percep una certa evolució en aquest sentit,
ja que, abans, els casos d’alumnes gitanos que acabaven l’educació obligatòria eren
excepcionals, i, avui, tot i que no són nombrosos, han incrementat:
Quan arriben als quinze, setze, aquest entremig, ens abandonen. És a dir, abandonen.
Ens deixen. Ara […] nosaltres batallem moltíssim, però estem en un índex millor que el
que hi havia. (T1H62)
Que un nen o una nena anés als estudis secundaris era una cosa molt limitada. Havia
pocs nens que arribessin a fer l’ESO. Ara ja s’estan veient nens que l’acaben. Llavors, a
nivell d’estudis sí que potser hi ha una evolució, però continua havent-hi molta dificultat,
sobretot per falta de consciència, per no valoritzar els estudis, el que és una formació a
posteriori. (T3D47)
En quatre o cinc anys, dels alumnes que han sortit de sisè només hi ha hagut quatre graduats de l’ESO, un àrab, que ja no compta; després dos graduats de l’ESO, una nena i un
nen, però que de fet són mercheros, que vol dir que un dels pares no és gitano; és paio.
Han acabat l’ESO i s’ha acabat; no han anat ni a cicles ni a res, perquè estan cansats i
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necessiten un any de descans. Han parat. I enguany n’hi sortirà un altre que també és
merchero i farà el mateix: no volen seguir estudiant. (T2D54)
Ja n’hi ha que van a l’institut. Allargar l’edat escolar fins als setze ho ha complicat una
mica més, però n’hi ha que ho estan fent. Ara mateix hi ha una noia que està estudiant
a l’escola d’adults i s’està traient l’ESO. N’hi ha que reaccionen i diuen: “Vull fer això”;
n’hi ha que tenen l’ESO; hi ha alguns casos: antigament no existia ni l’excepció, però
avui sí. (T9H47)

Finalment, hi ha l’aspecte del valor i la importància que es dona a l’educació. Hi
ha algun entrevistat que pensa que s’ha viscut una evolució molt important en aquest
sentit, i que, actualment, la gran majoria de la població gitana valora l’escola i concep
el fet educatiu com a quelcom de necessari per poder accedir a un estil de vida millor:
Jo he notat molt canvi, amb el tema de l’escola, però molt. És dels canvis que hem notat
més. Tot i que han fet el procés dient: “Anem al cole perquè ens hi feu anar, eh?”, perquè
els passàvem a buscar per anar-hi. Sobretot són les dones les que volen que el nen pugui
aprendre. A més, ara fan allò de dir: “Mi hijo sabe mucho”. Manifesten que no volen que
els seus fills tinguin la vida que han tingut ells. Això ja és molt. (T8DH)

No obstant això, la majoria dels tècnics creuen que encara queda molt camí per recórrer, ja que, en general, els gitanos segueixen valorant molt poc l’educació dels fills:
No li donen la importància que realment té. En els casos que ens trobem, […] pensen
que si el nen no vol anar a escola no passa res. No li donen la importància que nosaltres
li donem, la importància que té, i les conseqüències que pot arribar a tindre. Costa molt
que en siguin conscients. (T7D)

D’altra banda, en alguns dels seus discursos relacionen la poca valoració de l’educació en un sector important de la població gitana amb el comportament que tenen
envers les institucions educatives. Els seus fills van a l’escola i a l’institut perquè els
obliguen des dels serveis socials, ja que, si no ho fessin, els podrien retirar les ajudes
econòmiques que cobren. Per tant, l’escolarització queda subjecta a interessos econòmics —i no a interessos educatius, com hauria de ser—:
Hi van perquè hi han d’anar. És […] una obligació que els nens hagin d’anar a l’escola, i
ells ho fan bé perquè cobren les ajudes i han de fer-les una mica, aquestes coses. […] Ells
et diuen que volen que els seus fills evolucionin; que siguin diferents; […] que estudiïn;
que puguin tirar endavant; que no siguin com ells, que han de dependre d’ajudes o de
treballs esporàdics. Però, a l’hora de la veritat, això no està prou interioritzat, perquè es
repeteix i es repeteix. (T6D46)
L’institut, per ells, és un destorb. Ells entenen perfectament la vida sense institut. I inclús
els costa moltíssim, el perquè d’anar-hi; […] ningú els ha fet entendre que aquesta obligació no és una condemna. Si venen a l’institut sempre ho justifiquen dient que han de
cobrar el PIRMI, perquè l’assistenta els truca, per treure un benefici, però no de l’institut.
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Han generat tot un sistema per burlar-lo: per fer veure que venen, venen i no venen. La
quantitat de malalties i malestars que justifiquen que no vinguin no s’acaben mai. Es veu
clarament que no hi ha cap esforç: qualsevol cosa pot ser un motiu per no comptar amb
l’institut. (T1H62)

En aquells casos en què valoren l’educació, ho fan perquè ho veuen com el camí
necessari per accedir al món laboral. És a dir, educació equival a bona feina. Però no
els preocupa, per contra, la cultura, els valors i les actituds que tot alumne adquireix
amb l’educació formal:
Només li donen importància “para el trabajar” (“Yo ya le digo que para trabajar necesita
ir a la escuela”), però no per la importància que pot tenir el fet d’aprendre. Sempre ho
vinculen al treball. (T7D)
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Les associacions i l’Administració vistes
des de dins: la veu del poble gitano

1. Les associacions gitanes
A Lleida, l’associació més representativa i la que coneix la majoria de la població
gitana entrevistada és l’Associació Futur. Segons els entrevistats, aquesta associació té
dues funcions principals. La primera és l’organització de cursos de formació i altres
activitats educatives, sobretot per als nens i els joves gitanos. A través de programes
desenvolupen cursos per empoderar el poble gitano, com els destinats a l’obtenció del
carnet de conduir i el graduat escolar o repassos per als nens. Els fragments d’entrevista
següents en donen compte:
Conozco la Asociación Futur: hacen cursos, trabajan mucho con los niños jóvenes, con las
niñas… Hacen cosas, allí. Y si tienes algún problema, vas allí. Es como un casal, también,
porque van mucho los niños jóvenes. Si pasa cualquier cosa, acudes a ellos. (G24D24)
Hay veces que hacen algún proyecto para sacarse el carnet de conducir; otro para que
la gente se saque el graduado… Cuando les entra, ellos lo promocionan. […] Hace años
hicieron algún repaso para los niños después del cole, para que hicieran los deberes.
Creo que también han hecho alguno de costura. (GT1D38)
Yo creo que están haciendo un bien. […] Es una asociación gitana, la Asociación Futur,
que miran […] para que los gitanos hagan cursos, para que hagan cosas así. Yo lo veo
bien. (G19D43)

Si bé aquesta funció és molt important, n’hi ha una altra que apareix en la majoria dels discursos dels entrevistats quan parlen de l’Associació Futur: el fet que duu
a terme, sobretot, una tasca social, en atendre el poble gitano en qualsevol dubte,
problema o conflicte que pugui tenir. És un lloc al qual la gent gitana acudeix quan
necessita ajudes en tasques administratives —per emplenar documentació, entendre
123
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informes, etc.— i quan té qualsevol dubte sobre com buscar feina o fer qualsevol altre
tipus de gestió:
En la Associació Futur hacen muchas cosas, ya no solo a nivel de programas: […] funciona un poco de gestoría de los gitanos. Hay un local físico con dos asistentas sociales y
un técnico que atienden a la gente. Cuando los gitanos tienen un problema (porque el
gitano, debido a que no tiene estudios, cuando les viene una carta o no sé qué en seguida se agobian), lo primero que hacen es ir allí. (G18D40)
La asociación más representativa es la Futur. Es la que tiene casi todo el mundo más en
cuenta: promueven bastantes cosas, por lo que se ve, y si tienes alguna duda sobre algún
tipo de papeleo, documentación, información, sobre trabajos o sobre cualquier tipo de
cosas, […] te lo gestionan. (G25H23)

D’altra banda, en relació amb aquesta funció més assistencial, l’associació és un
lloc de trobada per als gitanos quan es produeixen conflictes entre famílies; també té
el paper de mediadora entre la comunitat gitana:
En esta asociación, si hay un conflicto o un mal entendimiento, se reúnen, lo hablan y lo
solucionan. Para eso también son las asociaciones. (G19D43)
La Asociación Futur sí que es verdad que, por lo que pienso, es la que más caña le da
al pueblo. Es una asociación que tanto te puede recibir para un problema de papeleo
o de algún tipo más político, quizás, como también te atiende por un problema más
personal. A veces, si hay algún problema entre alguna familia, es muy mediador.
(G20D20)
Quan tenen un problema, saps a qui van? A l’Associació Futur. Si han de parlar amb els
Mossos d’Esquadra, van a un. Si han de parlar amb el jutge, van a l’altre. Allí fan de tot.
(G16H73)

El testimoni següent resumeix molt bé, de forma clara, aquesta segona funció assistencial que exerceix l’Associació Futur:
Son el puente entre el sistema y la comunidad gitana, tanto en el ámbito educativo como
en el ámbito judicial o penitenciario. También se dedican a resolver conflictos […] con
el sistema, como por ejemplo un niño que presenta mucho absentismo, la madre puede
ir a la fundación y decir: “Me ha pasado esto”, o con un tema judicial hablan con abogados. Creo que es el puente entre el sistema y la comunidad gitana. Y también entre la
comunidad gitana: cuando hay un conflicto, es un punto de referencia. Yo creo que es
esto, son puntos de referencia. (G22H25)

Ara bé, l’Associació Futur no és l’única que trobem dins de la ciutat de Lleida. Diversos entrevistats manifesten que coneixen l’existència d’altres associacions gitanes a
la ciutat, si bé no en saben els noms:
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Por nombre solo conozco a la Futur, a la Asociación Futur. Luego conozco alguna otra,
pero por nombre no. Sé que existe porque la tiene alguna persona de la comunidad gitana, y sé que él es el de la asociación, pero por nombre no. (G20D20)

No obstant això, els entrevistats apunten que aquestes altres associacions tenen
la mateixa funció principal: la formació de la població més jove, sobretot a través de
programes per obtenir el graduat d’educació secundària.
Hay varias. La Associació Futur. La conozco porque estamos muy vinculados. Yo de las
demás no te lo sé decir. Hay una asociación, […] no sé si se llama Terres de Ponent […],
que […] tiene un programa para gente mayor de dieciocho años para que se puedan
sacar la ESO. Y hay mucha gente apuntada. […] Es un programa que me parece que lo
tenían con Bienestar y Familia, y entonces sé que dan clase en el local social del barrio.
Tienen bastante gente joven, sobre todo […], de veinte para arriba, que abandonaron en
su momento y que ahora para ir a la escuela de adultos normal, parece que no, y entonces van aquí. Ha habido gente que se ha podido sacar la ESO a través de esto. (G18D40)
Sí que en conec, tot i que no en sé els noms. No sé com es diuen les associacions, però sé
qui són. N’hi ha més d’una. Ara, per exemple, des de fa dos anys ajuden amb el graduat
escolar per a majors de divuit anys. Al centre cívic de la Mariola es treuen l’ESO. (G21H29)

Algun entrevistat esmenta altres activitats formatives d’aquestes associacions de la
ciutat, com cursos per a l’obtenció del carnet de conduir:
Ara em penso que està en projecte l’accés a la universitat per als gitanos. A vegades treuen cursos per als carnets de conduir […] i també cursos que estan pagats. Són sobretot
de formació, que és el que més s’intenta fer. (G21H29)

Pel que fa a les associacions gitanes que hi ha als municipis de les comarques
lleidatanes, els entrevistats diuen que saben que n’existeixen algunes en pobles del
territori, però en desconeixen el nom complet i les funcions. No obstant això, segons el
president de La Veu del GAF (Federació d’Associacions Gitanes), federació que recull
vuit associacions —Futur; Progrés; les de Miralcamp, Mollerussa, Balaguer i Alfarràs;
l’Associació Cultural Gitana de Lleida i l’Associació de Marxants i Joves de Lleida i
Província—, una de les funcions generals de les associacions és resoldre els problemes
que no es resolen des de l’Administració:
No estic gens d’acord amb la política d’habitatge de l’Ajuntament de Lleida: hi han hagut
reallotjaments, hi han hagut campaments, hi han hagut mòduls, però, realment, encara
hi ha gitanos dins d’un campament. Dos famílies que hi havia allà, hem sigut nosaltres,
la Veu del GAF, els que les ha tret, […] els que han lluitat, han posat tota la carn a la
graella, perquè aquesta criatura recent nascuda, i les que té l’altre germà, sortiguessin
d’allà. (G26H59)

Altres funcions que esmenta el mateix entrevistat, pel que fa a les associacions en
general, són les següents:
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La primera, mirar que el poble gitano no surti als diaris o no surti a les notícies per coses
dolentes, sinó per coses bones. La segona, fer de mediadores en problemes de famílies.
(G26H59)

Finalment, un president de l’associació sociocultural explica les funcions que desenvolupa l’entitat dins del poble, la qual abraça diversos àmbits i gestions:
Luchamos para que el colectivo gitano vaya bien, que no le falte nada, que si yo quiero
una cosa para el pueblo gitano la tengan que conceder. Aquí yo tramito muchas cosas,
trámites de papeleos: estoy con la asistenta social del pueblo, con la educadora, en las
escuelas; estoy en todos lados. Lucho para que los niños vayan al colegio, para que a
[…] las madres que tengan niños no les falte comida. Lucho por el colectivo gitano en
varios temas. Ahora también estoy con la comunidad de Aragón, con la FAGA; estamos
colaborando. (G27H27)

Fins ara hem vist les funcions que desenvolupen, segons els entrevistats, les associacions que hi ha a la província de Lleida. Però, què més haurien de fer? Segons diversos entrevistats, les associacions ja fan tot el que poden, i millorar la situació del poble
gitano no està tant a les mans de les associacions com de l’Administració, que és qui
té els recursos per crear programes i donar ajuda i suport al poble gitano:
Tampoco está en sus manos. Creo que se podría hacer mucho más, pero tendría que
haber muchas más manos colaborando allí, tanto desde arriba como desde el barrio directamente; el Ayuntamiento, por ejemplo, y la Administración a nivel político.
(G22H25)

Hi ha entrevistats, però, que, tot i que són de l’opinió que és l’Administració qui
hauria de fer passos endavant per ajudar el poble gitano, esmenten alguns àmbits en
què creuen que les associacions haurien de reforçar el seu treball, ja que els consideren clau per fer avançar el poble gitano. En primer lloc, fan referència a l’àmbit educatiu. Segons alguns gitanos, les iniciatives de les associacions haurien d’anar sobretot
adreçades a formar els més joves i a fer-los valorar l’educació:
[…] Hace muy poquito que integraron esto de hacer la ESO. Pienso que les ha costado
mucho hacerlo: sí que es verdad que hay bastante gente apuntada, pero podrían hacer
muchísimas más cosas para motivar. La gente que está allí […] tiene que ser mayor de
edad. Es verdad que hay gente ahora en el instituto, pero hay niños que no acaban de
estar motivados. Entonces, pienso que podrían hacer algún tipo de refuerzo o cosas así.
(G20D20)

En segon lloc, pel que fa a l’àmbit laboral, alguns entrevistats demanen a les associacions gitanes més suport a la gent jove perquè pugui accedir al món laboral:
Las asociaciones lo que tendrían que trabajar es dar más opciones de trabajo a la juventud para mejorar su futuro en general. (G1H25)
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Finalment, amb referència a l’àmbit econòmic, caldria que les associacions intentessin donar ajudes a les persones socioeconòmicament més desafavorides:
Hi ha molta gent que potser no arriben ni a final de mes. […] És molt trist que en una casa
tinguis petits i grans, i que no puguis donar l’abast perquè tens una paga de 400 euros. Si
et poden donar un cop de mà, millor. (G13H71)

2. L’Administració
2.1. Què es fa des de l’Administració per ajudar el poble gitano?
Els entrevistats exposen que, específicament per al poble gitano, l’Administració
ofereix programes en l’àmbit escolar. Esmenten, sobretot, el programa de promoció
escolar, així com altres ajudes i tipus de suport educatiu:
A nivel educativo, yo creo que sí que ayudan. Por ejemplo, el programa que hay de promoción escolar es un programa específico para gitanos, pero no es a nivel de Lérida. Eso
lo lleva Educación. (G18D40)
Educación, sí, para que los niños no dejen de estudiar y no los saquen del colegio, pero
no conozco nada más. (G23D19)
El promotor está promocionado por el Ayuntamiento y Ensenyament, o sea que algo sí
que hacen. Está lo de las becas del comedor, pero no dependen de que seas gitano o no.
Si te entra te cubre igual. (GT1D38)
De l’Administració el poble gitano, dins el que és les Terres de Lleida, no ens en podem
queixar. Per què? Perquè per Educació tenim un tio […] que és una meravella. És un
home que és una bellíssima persona, un home que ho té tot al cap. No sé quants milers
d’alumnes porta, però tu li preguntes per un alumne i automàticament ja fica el xip, i no
cal tocar l’ordenador perquè el té a la ment, i te’n diu el curs, el que ha fet, el que falla…
[…] En els programes i projectes de l’any que ve, també entrem amb aquest tema de la
formació professional: agafo les tres escales. Qui no ha pogut acabar l’ESO, que l’acabi,
que es tregui el graduat. I a partir del graduat, si vol continuar cap al batxillerat. I si no,
doncs tu què vols ser? Mecànic. Anem a veure un taller de mecànica. (G26H59)

També des de l’Administració es donen ajudes econòmiques als col·lectius més
desafavorits, les quals, però, no van dirigides exclusivament al poble gitano, sinó a
totes les famílies en risc d’exclusió social:
Ayudan a los alimentos, si tienes la luz para pagar (lo hacen con los payos y con nosotros
también); hacen cursos para estudiar o para sacarte títulos… (G8D22)

Ara bé, segons alguns entrevistats, aquest tipus d’ajuda no és la solució, ja que
els subsidis econòmics contribueixen a reproduir les estructures socials existents, de
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manera que no són útils per aconseguir una situació d’igualtat d’oportunitats per als
gitanos:
Para mí uno de los principales problemas es el paternalismo de la Administración hacia
el pueblo gitano. […] Pienso que, por ejemplo, dándole a una familia de tres, cuatro o
miembros 1.000 euros por la cara les solucionas la economía, claro que sí (yo no te digo
que no se los tengan que dar), pero, aunque no se den cuenta, es un problema para los
padres y para sus hijos. Porque sus hijos ya crecen con eso. Tú vas a un colegio del barrio, y habrá niños que les preguntarás: “¿Qué quieres ser de mayor?, y te dirán: “Quiero
cobrar el PIRMI”. Yo lo he oído. Eso para mí es un problema. (G18D40)

En aquest sentit, hi ha una idea que apareix en diverses entrevistes, que es podria
resumir en l’expressió utilitzada per diversos entrevistats (“No em donis un peix; ensenya’m a pescar”):
No es pot passar amb 600 euros d’un PIRMI. A mi, si em donen 800 euros per treballar
o 600-650 euros d’un PIRMI, em quedo amb un PIRMI i així no faig res. Aquestes no són
maneres de viure. No em donis un peix; ensenya’m a pescar. (G26H59)
Ajudes econòmiques, no. Jo crec que el millor seria ajudar a accedir a un camp laboral,
ajudar a l’educació, a coses no econòmiques. És el que es diu: “Si un señor tiene hambre,
no le des el pescado, dale una caña y enséñale a pescar”. El gitano el que necessita és
aprendre a estudiar, i no que se li donin les coses fetes. Ara, una altra cosa és un problema molt seriós: en cas que qualsevol persona tingui un problema molt seriós se l’ajuda.
Però aquest costum de donar-ho tot mastegat, no. (G12H46)

Una possible solució seria, segons alguns entrevistats, donar-los feina des dels ajuntaments. Així aprendrien a llevar-se cada matí, a agafar unes rutines i, sobretot, que els
diners s’han de guanyar:
Yo pienso que habría que hacer otra clase de acciones. Podrían poner cien barrenderos
más en la calle, que no pasaría nada. Lérida estaría mucho más limpia. Al menos se ganarían eso. Y si una persona va a trabajar, ya tiene que llevar a sus hijos al colegio […].
Tienen que trabajárselos; tienen que saber ganárselos; tienen que saber que se tienen que
levantar cada día a las siete, a las ocho de la mañana, para tener que ir a trabajar. Y que si
un día no van va a tener unas consecuencias. Como le pasa a todo el mundo. (G18D40)
Tendrían que hacer programas, y […] hacerlos trabajar por ese dinero que les dan. Es un beneficio para ellos, enseñarles que el dinero te lo dan por algo, no por amor al arte. (G18D40)
Poca cosa están haciendo. Sí que es verdad que ayudan, no digo que no; hay ayudas,
no lo voy a negar. Por ejemplo, hay ayudas que pagan luz, pagan un PIRMI, pagan estas
cositas, pero a lo mejor estas personas quisieran trabajar, que es lo que han hecho toda
la vida. […] Yo he sentido: “Normal, si viven de un PIRMI… Míralos qué bien; no hacen
nada”. ¿Y si esas familias quieren trabajar y no les dan trabajo? No les dan esa oportunidad. (G19D43)
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De fet, aquest tipus de suport des de l’Administració el trobem en un dels municipis de la província: Balaguer. En aquest poble, les places que hi ha a l’Ajuntament per
portar a terme feines en l’àmbit municipal com les d’escombraire, jardiner o paleta
les donen a gitanos en situacions econòmiques desafavorides per fomentar la seva
inserció laboral:
Actualment, a Balaguer, sí. A Balaguer, hi ha places a l’Ajuntament, i al Consell Comarcal, treballs […] d’obrers, paletes, jardiners… Estan creant molts llocs per a gitanos. Als
gitanos que tenen problemes econòmics, que no cobren cap ajuda ni res, els ajuden a
tenir el seu lloc de treball. Els hi fan contractes de sis mesos, i van renovant; així van
treballant una mica tots, i els donen una oportunitat. (G10H19)

Balaguer és, de fet, un dels municipis on la població gitana està més contenta amb
la gestió que es fa des de l’Ajuntament per ajudar el poble gitano. Segons els mateixos
gitanos, avui es fan moltes més accions dirigides a fomentar la integració i a millorar la
situació dels gitanos, ja que, en haver-hi un mediador a l’Ajuntament, segurament hi ha
més coneixement de les necessitats que té el poble gitano i, a la vegada, més contacte
entre les dues comunitats:
Medidas especialmente para los gitanos no hay. De momento, no. Pero, por ejemplo,
Fulanito está en el Ayuntamiento, y él los atiende. Si tienes algún problema, vas, te ayuda, va a la casa de tal, habla con él… Según el Ayuntamiento, sí que hacen cosas especialmente para los gitanos, porque le ha dado trabajo a él y está ayudando muchísimo.
(G9D20)
A Balaguer […] —gràcies a Déu la meva família no necessitem cap ajuda ni res— coneixo molts casos que als gitanos, a persones desfavorides que els hi falta, que no arriben a
pagar la llum, l’aigua, els hi ajuden amb una vivenda; si els hi falta un mes trenta euros
per pagar la llum, els hi deixen pagar a poc a poc; els ajuden perquè no tinguin cap
problema. (G10H19)
Sé que estan molt bolcats. A nivell de Consell Comarcal i Ajuntament estan molt bolcats
per l’atenció al poble gitano. Sí, és cert. (G12H46)

Una altra iniciativa que es porta a terme des de l’Administració, en aquest cas a la
ciutat de Lleida, és intentar potenciar la visibilitat del barri de la Mariola i millorar-ne la
consideració social. Segons un dels entrevistats, aquest és un projecte que està en curs
i que coneix a través d’una notícia que va sortir en un dels diaris locals, si bé es queixa
que es dissenyen actuacions sense consultar els implicats i que potser no responen ben
bé al que necessiten i/o volen:
He leído hace poco en el Segre (creo que lo leí) que hay un nuevo proyecto en la Mariola para volver a traer el mercadillo del jueves al barrio, y para poner instalaciones de
uso común de todo Lleida […] para que los de fuera entren y conozcan el barrio. Yo no
creo que eso lo hayan consultado a nadie, que le hayan preguntado a ningún gitano si
realmente quiere que el mercadillo esté a la puerta de su casa. “Ah, pues ya les irá bien”,
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creo que han pensado. Ya me parece bien que piensen en el barrio, pero preguntad.
(G22H25)

2.2. Demandes del poble gitano: reptes de futur
2.2.1. Accions en l’àmbit laboral
Una de les demandes més esteses entre els entrevistats gitanos és de caràcter
laboral. El poble gitano, tal com hem vist en el bloc titulat “La situació socioeconòmica dels gitanos”, ha viscut una gran crisi en la venda ambulant i avui es troba en
una situació complicada, ja que ha d’accedir a llocs de treball per compte d’altri,
té pocs estudis i és objecte d’una certa discriminació laboral. Per aquestes dificultats, i conscients que és imprescindible tenir una feina, en molts dels seus discursos
apareix la idea que necessiten llocs de treball i que l’Administració hauria de fer
quelcom en aquest sentit:
[…] La Administración debería dar oportunidades. Yo reclamo que les den trabajos; que
si tienen que hacer cursos, […] que los obliguen, pero que den trabajos. Si no dan trabajos, no dan oportunidades a la cultura gitana, y se van a quedar ahí estancados toda la
vida. Y cada vez lo veo peor. (G19D43)
[…] Al final, todo depende del trabajo. Si tienes un trabajo, yo creo que tienes una vida
más digna; puedes comprarte una vivienda. Los puestos de trabajo es lo que más falta.
(GT1D38)
Yo creo que hoy en día el mercado está muy flojo, y si pudieran dar más trabajo en empresas nos veríamos de otra manera. (G2D25)
Les deberían facilitar que puedan acceder a puestos de trabajo y que no les pongan
tantas pegas. (G7H56)

Fins i tot algun entrevistat, tal com hem comentat anteriorment, apunta que des
dels ajuntaments es podria ocupar una part del col·lectiu gitano perquè desenvolupi
tasques diverses a escala local:
La Administración tiene que colaborar con el colectivo gitano, también. Al colectivo gitano le tendrían que dar trabajo desde el Ayuntamiento para la limpieza, para el comedor,
para el trabajo del edificio, de la brigada. (G27H27)

Altres entrevistats, en canvi, apunten cap a una direcció més formativa quan fan
referència a les necessitats laborals que tenen els gitanos. Demanen, per exemple, la
reobertura del que eren les escoles taller, perquè aprenguin oficis que els obrin les
portes del món laboral:
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Yo creo que podrían volver a hacer esto de la escuela taller para que los niños de hoy
en día aprendan a cómo se hace un oficio. Esto hace cinco o seis años estaba. Y debería
volver, porque va muy bien. (G9D20)

D’altres demanen programes específics que els ajudin a trobar feina, ja que es troben perduts i desemparats en el procés de cerca:
Mi marido está buscando trabajo desde hace un par de meses. Se le ocurrió ir al IMO.
Allí le dijeron que tenía que ir a la asistenta social del barrio. […] Él esperaba ir allí y que
le dijeran que había ofertas de trabajo, pero le dijeron que no había nada y simplemente
le cogieron los datos […]. No hay programas. (G18D40)

2.2.2. Accions en l’àmbit educatiu
La segona demanda principal que té el poble gitano gira a l’entorn de l’àmbit educatiu. Són molts els entrevistats que consideren les mesures en aquest àmbit com la
clau per fer avançar el poble gitano i millorar-ne la situació. En aquest sentit, alguns
entrevistats exposen que el que hauria de fer l’Administració és dur a terme accions
encaminades a augmentar la motivació dels joves envers els estudis, és a dir, conscienciar-los de la importància que actualment té l’educació i reforçar la seva voluntat per
seguir uns estudis i perseguir un futur millor. Així ho expressen alguns dels entrevistats:
Podrían ayudarles a buscar trabajo, a formarse; ayudarles en la educación. Podrían ayudar un poquito más, sobre todo a los niños jóvenes que empiezan, que cuesta mucho
que estudien. Podrían involucrarse un poquito más. (G24D24)
Que aporten más cursos, o personas […] que puedan ayudar al que aún no piensa que
tiene que trabajar y estudiar: profesores, titulados, gente preparada para poder aconsejar
más a la juventud que sube ahora. (G25H23)
El Govern se n’hauria de preocupar, que les famílies, a part d’estar una mica més protegides, tinguessin criatures que estudiessin. És el que fa falta, que estudiïn. (G16H73)
Un programa que yo creo que iría mejor para los gitanos sería un programa de enseñanza
a la juventud gitana, para que ellos se espabilaran y tuvieran más opciones de futuro;
para que les enseñaran a espabilarse a la hora de buscar un trabajo, de crear su propio
negocio… Esto iría bien. (G1H25)
Yo creo que hoy día se necesita un refuerzo para los críos que ahora estén en edad escolar, que hay algunos que dicen: “Es que no me gusta estudiar mucho”. Un refuerzo para
que a estos niños les llegara a gustar estudiar. Yo creo que es la base; los estudios de una
persona son la base. (G7H56)
Bàsicament, el problema que té el poble gitano és les criatures que han de pujar amb la
mentalitat que han d’estudiar. Tal com està la vida avui en dia, sense estudis, malament.
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No tens cap porta oberta. Per ajudar en això no poden fer gran cosa, tampoc, però aquest
és el problema que té actualment la cultura gitana. Només pensen en arribar als setze
anys i plegar. (G10H19)

La segona acció sol·licitada respecte a l’àmbit educatiu és la provisió de subvencions a les famílies que ho necessiten perquè els seus fills puguin estudiar. És a dir, es
demanen accions per igualar les oportunitats del poble gitano, ja que, segons alguns
entrevistats, de vegades el factor econòmic també influeix en les situacions de fracàs i
abandonament escolar:
Han d’ajudar sobretot amb el tema de l’educació, […] d’estudiar. […] Han de posar una
mica més d’interès en els gitanos perquè tinguin les mateixes possibilitats. Si no les tenen
econòmiques, que els hi ajudin: per pagar uns llibres, per pagar uns estudis… Jo crec que
si no estudien més és per falta d’oportunitats. Sempre que se li donin oportunitats, conec
molta gent que les aprofita. (G21H29)
Lo básico es el trabajo y después los niños. O primero los niños y después el trabajo. Si
el Ayuntamiento puede garantizar que los niños puedan tener alguna subvención para
los libros, de segunda mano, para el colectivo gitano, también se tendría que hacer.
(G27H27)

2.2.3. Accions en l’àmbit econòmic
Pel que fa a l’àmbit econòmic i a les demandes d’ajudes, només un entrevistat
exposa que es necessitin. Aquesta dada és destacable, ja que reforça la idea exposada
anteriorment, sintetitzada en l’expressió utilitzada pels entrevistats, “No em donis un
peix; ensenya’m a pescar”:
Si és que poden ajudar més; podrien ajudar més a famílies molt necessitades, en donar
més aliments, el primer. (G13H71)

2.2.4. Accions en l’àmbit de l’habitatge
De manera similar, les demandes en relació amb l’habitatge també són mínimes entre els entrevistats. N’hi ha algun que creu que els habitatges socials que hi ha encara
són insuficients, o que, en alguns casos, s’haurien de millorar:
S’hauria de treballar un seguiment social més estricte; hi falta gent. […] Amb social em
refereixo al tema de l’habitatge, que és flagrant. Això és un cacau, però com una casa
de pagès. Aquesta és una de les mancances més desigualitàries i més caòtiques que
he vist jo a tot arreu. Hi ha ocupes dins dels habitatges; se n’han de donar molts més.
(G26H59)
Deberían ayudar en el sentido de que, si se va a por cualquier ayuda, no denegarla. Por
ejemplo, mi madre necesita una rampa. Para hacer una rampa aquí es muy difícil. Y lo
mismo que ella, mi hermano, que va en silla de ruedas. (G6D50)
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2.2.5. Altres accions
En aquest últim bloc hem agrupat totes les demandes que no tenen a veure amb els
quatre àmbits anteriors, però que creiem que també cal conèixer i tenir en compte. En
primer lloc, trobem que alguns entrevistats exposen la necessitat de dur a terme accions per reduir el racisme que encara existeix envers la societat gitana:
Se podría trabajar bastante la integración y la igualdad. Sí que es verdad que a lo mejor
no hay tanto racismo como antes, […] pero sigue habiendo. Yo sé de gente que se siente
muy discriminada a la hora de decir: “Soy gitana y necesito un trabajo; soy gitana y estoy
estudiando”. […] Yo creo que la igualdad, o el racismo, se tendrían que tratar un pelín
más. (G20D20)
S’ha de donar molta més facilitat en el tema educatiu, i no és que no se’n donguin,
perquè és una de les coses que estic més content. Després s’ha d’acabar això d’anar a
un puesto, presentar un currículum i que et diguin: “Vostè d’on és, com es diu?”. “Tal.”
“Miri, no el deixi, el currículum; se’l pot emportar.” (G26H59)

La segona idea que apareix en alguna entrevista és que l’Administració, sobretot,
hauria de treballar per conscienciar la població gitana de la importància que tenen
l’educació i la integració en el món laboral. Calen accions per ajudar el poble gitano a
ser conscient que una evolució en aquest sentit (educatiu i laboral) no és incompatible
amb el fet de seguir mantenint les arrels, les tradicions i els valors propis:
Penso que el que s’hauria de fer és conscienciar al poble gitano que han d’evolucionar;
conscienciar-lo que han d’aspirar a alguna cosa més; conscienciar que els nens han
d’estudiar. No s’han de conformar només dient: “Ja sé llegir una miqueta; “Ja sé escriure
una miqueta” o “Ja sé sumar o restar”. No. Han de conscienciar que els temps canvien,
que tot evoluciona, que cada vegada faran falta més estudis per poder arribar a una feina.
Han de conscienciar al poble gitano d’això. (G12H46)

La idea d’evolució es relaciona, doncs, amb la de manteniment de la cultura. Algun
entrevistat també esmenta la necessitat que l’Administració doni suport a la cultura
gitana i ajudi a mantenir-la, sobretot atorgant subvencions a les associacions gitanes o
incloent l’assignatura de cultura gitana dins dels programes educatius de les escoles i
instituts:
Deberían ayudar, por ejemplo, en el tema de las viviendas, dar un poquito de apoyo
económico a la asociación gitana para que ayudara a los gitanos que no están integrados
y apoyar un poco la cultura gitana. Porque la cultura gitana también puede hacer mucho.
(G14H42)
[…] Hi hauria d’haver una assignatura que parlés del món gitano, als col·legis. Igual
que la demanen els àrabs, que em sembla que l’aprovaran, els gitanos igual. Perquè
nosaltres tenim una llengua: el caló és un dialecte; és una llengua. S’hauria de demanar. (G16H73)

Sud Nord 25.indd 133

21/02/2020 13:39:17

134

La població gitana de Lleida: passat, present i futur

Finalment, hi ha un proposta interessant sobre com ajudar el poble gitano a mantenir l’ordre dins de la ciutat —i, alhora, fomentar la inclusió laboral d’aquest col·lectiu—: que els agents cívics que patrullen pels barris amb més població gitana siguin,
de fet, gitanos. Així ho explica l’entrevistat que aposta per aquesta acció:
El otro día estábamos en el barrio y pasaron dos agentes cívicos. Estaban intentando
regañar a unos chicos que estaban pegándole patadas a las papeleras, al mobiliario
urbano, y no les hicieron ni caso. Yo pensé: “Si estos dos agentes cívicos fueran dos mujeres gitanas, conocidas por el barrio, a estos niños les hubieran dicho: ‘Para’, y hubieran
parado”. Entre nosotros sobre todo el respeto hacia los mayores es muy importante, y si
un gitano mayor, aunque no sea de tu familia, te dice: “Hijo mío, esto no”, tendrás que
hacer caso. Entonces, yo creo que involucrando a profesionales, a agentes de control
gitanos, se avanzaría. (G25H23)
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des de fora: la veu dels agents externs

1. Les associacions gitanes
En l’apartat anterior ja hem exposat quines associacions gitanes hi ha a la província de
Lleida i quines són les actuacions principals que porten a terme per atendre la població
gitana. Les entrevistes als tècnics, doncs, ens han servit per conèixer altres aspectes de les
associacions no comentats pels mateixos gitanos. En primer lloc, apareix la idea que en
diversos municipis hi ha la intenció de constituir, pròximament, una associació gitana:
Les intencions sí que les tenen, de crear una associació. Però jo crec que […] la mateixa
manera que tenen ells de funcionar fa que […] faci falta un lideratge. (T8DH)
Ara aquí estàvem pendents de fundar-ne: aquí se’n va fundar una, però no hi ha activitat
ni res. Un senyor, que a més a més és una persona d’ells que no està ben vista […], en
va fer una i la va muntar amb dos o tres de fora, que no eren ni de Balaguer. Ara estan
pendents de constituir-ne una amb cara i ulls. Es farà. (T9H47)

Tal com es posa de manifest en un dels extractes anteriors, en ocasions les associacions gitanes no acaben de funcionar. Així ho exposa, també, un dels entrevistats de
l’Alt Urgell:
Es va fer una associació, i van agafar un local i tot, però no sé què va passar que no va
continuar. (T5D)

El que detectem ara en molts municipis, entre els quals hi ha els de les comarques
de l’Urgell i l’Alt Urgell, és que el culte ha adoptat algunes de les funcions que tradicionalment tenien les associacions gitanes, sobretot pel que fa a l’acompanyament, el
suport i la cohesió social:
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Aquí, a la comarca, antigament hi havia els tios i els vares, o sigui, els que portaven el
comandament sobre tot, i fins i tot hi havia hagut un alcalde. Però es van anar abolint, i
a nivell de representació del seu col·lectiu, no n’hi ha […]. Això ho ha suplit una mica
el culte. El culte també té un paper important. Aquí tenim pastors joves, molt joves, que
tenen una altra manera de veure les coses i que també els ajuden en aquest sentit. Afavoreix la cohesió. (T8DH)
[…] Fa un temps van venir uns pastors de fora, un matrimoni jove. Ara els pastors d’aquí
són una parelleta jove que coneixem, i a part de fer el culte pròpiament dit, van a les famílies a donar-los suport, a demanar si necessiten alguna cosa, a fer un acompanyament
si hi ha un dol… (T5D)

Només hem trobat un entrevistat que fes objeccions en aquest sentit: en comptes
de potenciar els reforços i estudis assistits, activitats molt esteses entre les diferents
associacions gitanes, creu que el que caldria fer són un altre tipus d’activitats per als
infants, en què es treballessin les diferents intel·ligències, per potenciar així l’interès
dels nens cap al fet educatiu:
Hi ha moltes institucions que es dediquen, per exemple, a l’estudi assistit. Jo crec que
aquí el que s’hauria de fer és baixar-ne una mica l’assistència, perquè no hi ha cap nen
que vagi al conservatori, no hi ha cap nen que faci dansa, no hi ha cap nen que vagi a
anglès, no hi ha cap nen que faci natació. Potser caldria variar una mica i donar-los unes
activitats que potser els obririen uns altres camins. (T2D54)

2. L’Administració
2.1. Què es fa des de l’Administració per ajudar el poble gitano?
L’Administració té diferents programes i ajuts per ajudar els col·lectius més desafavorits, i bona part dels usuaris o beneficiaris d’aquests programes són d’ètnia gitana.
Tanmateix, específicament per al poble gitano hi ha molt poques actuacions.6 Així ho
manifesten alguns dels entrevistats:
A la comarca de l’Urgell, des de Càritas, estan fent voluntariat amb els ajuts d’aliments,
i d’això en són beneficiaris, o es fa algun tipus de reforç escolar, i els nens se’n veuen
beneficiats. Hi ha entitats que col·laboren, però ells directament, que facin alguna cosa
pel col·lectiu gitano, no. (T8DH)

Al llarg d’aquest bloc, sempre que no es digui el contrari, farem referència a aquests programes destinats
a la població en situació social de risc. En els casos d’actuacions dirigides específicament al poble gitano,
es dirà explícitament.

6
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Nosaltres, a la ciutat de Lleida, fem alguna activitat de caire comunitari, de promoció
social, en què un 70% o 80% són població gitana. Però no és una cosa pel col·lectiu
propi gitano; és per un tipus de població amb unes necessitats, i molts dels que venen
ho són. Hi ha activitats per persones amb situació de risc, però no res d’específic pels
gitanos. (T3D47)

Alguns tècnics fins i tot argumenten que no hi hagi programes específics per a la
població gitana dient que aquest col·lectiu no és majoritari:
Tampoc no n’hi ha gaire volum. És evident que, quan hi ha hagut un volum de molta demanda d’un col·lectiu en concret han mirat què és el que podien fer, si calia un mediador
en aquest col·lectiu perquè hi ha un tipus de problemàtica… No s’ha donat perquè no hi
ha aquesta demanda, parlant de Cervera com a capital de comarca. (T7D)

No obstant això, el volum d’ajudes que rep el poble gitano (així com altres col·
lectius desafavorits) és considerat molt important, tal com es posa de manifest en el
fragment d’entrevista següent:
L’Administració està fent molt. Moltíssim. No fa tantes coses per tu, ja t’ho dic jo. Pensa
que serveis socials és tot de l’Ajuntament (tot el que són serveis socials forma part de
l’Ajuntament); els que tenen PIRMI també tenen les medicines gratuïtes, que això ja és
de Salut; les beques de menjador, que són molts qui les tenen, que són del Consell Comarcal… (T2D54)

A continuació exposarem, de manera detallada, quines són les actuacions que es
porten a terme des de l’Administració per afavorir els col·lectius més desavantatjats i
que poden tenir els gitanos com a destinataris principals.
2.1.1. Actuacions en l’àmbit laboral
En l’àmbit laboral, trobem dos tipus d’actuacions. Per una banda, en alguns municipis
de la província hi ha plans d’ocupació que tenen l’objectiu d’ajudar i promocionar la
inclusió laboral dels col·lectius més desafavorits, entre els quals la població d’ètnia gitana:
Nosaltres, des d’aquí [Balaguer], s’ha fet molta feina. Han entrat molts xavals gitanos als
plans d’ocupació, i gràcies a això s’han pogut espavilar. Els hem col·locat al pla d’ocupació perquè compleixen los requisits com a peó de construcció, com a tal; han treballat
durant sis mesos i després han tingut dret a l’ajut durant dos anys. D’aquesta manera
han cobrat aquests diners, s’han pogut comprar una furgoneteta, una mica de gènere per
vendre al mercat. S’espavilen. (T9H47)
Hi ha plans d’ocupació que no són expressament per ells, però hi han entrat. És un
grup dels que es té en compte. […] A tots els que es poden trobar amb manca de
formació, amb pocs recursos, ells sempre hi entren. Tenen aquestes característiques.
(T6D46)
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La segona actuació que trobem és el servei d’orientació laboral, destinat a les persones que, en situació d’atur, necessiten ajuda per trobar una feina:
Aquí tenim […] un servei d’orientació laboral, però és obert a tota la població, a tota la
població que busca feina. No és per ells, exclusivament. (T7D)

2.1.2. Actuacions en l’àmbit educatiu
En l’àmbit educatiu, també s’han dut a terme diferents actuacions i programes. De
fet, és l’àmbit en què els tècnics entrevistats posen més èmfasi quan exposen les actuacions que es fan des de l’Administració. En primer lloc, s’esmenta el programa de
garanties juvenils, destinat a tots els joves que han abandonat l’educació secundària
obligatòria:
Aquí [les Garrigues] treballem amb ajudes i amb programes de la Generalitat. Se’ls ajuda
com a qualsevol altra persona amb ajuts econòmics, però també se’ls hi fa programes de
formació, sobretot als joves, quan deixen l’institut, perquè no volen estudiar més. Hi ha
la garantia juvenil: aquests programes, gairebé tots, són per als que no han volgut estudiar, que no tenen ni l’ESO ni res […]. (T6D46)
Hi ha [a l’Urgell] el programa de garanties juvenils: intentes que algun xaval o xavala,
d’aquestes famílies que coneixes o que estan amb alguna prestació, vagin cap allà. Després hi hauria les ajudes normals que hi ha. (T8DH)

En un dels municipis de la comarca de l’Urgell s’està realitzant un programa específic en l’àmbit de l’educació del lleure que té un doble objectiu: d’una banda, formar
joves que vulguin ser monitors perquè puguin accedir després a aquest àmbit laboral,
i, de l’altra, fomentar que les famílies portin els seus nens a aquestes institucions de
lleure, ja que es creu que si hi ha monitors d’ètnia gitana l’afluència de nens gitanos
als casals augmentarà:
Ara hi ha una entitat aquí, a Tàrrega, que se li ha donat una subvenció per treballar amb
los col·lectius gitanos. S’ha començat a intentar a fer amb alguns d’ells una formació
de preajudant de monitor, una cosa molt bàsica, per poder incloure de cara a l’estiu als
casals de les diferents poblacions nanos de cultura gitana, i que ells ajudin, i per facilitar
que els nens hi vagin. Ara estem en plena formació i estem buscant llocs per fer pràctiques. (T8DH)

En un sentit similar i també per als infants, hi ha els centres oberts, on es fan activitats i tallers subvencionats, sobretot en horari de tarda:
Hi ha els centres oberts: fins ara només n’hi havia a Borges, però ara també se’n fan
als pobles petits, on hi pot haver tant gent gitana com persones d’altres característiques
que necessita que als nens se’ls hi faci fer una mica de treball a la tarda, àpats saludables, xerrades que els interessin, que els ajudin a fer deures… Això també s’intenta.
(T6D46)
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El programa de mediació, en aquest cas específic per als gitanos, és també quelcom
de destacable en el terreny de les actuacions de l’Administració, sobretot pels èxits i
avenços que cal atribuir-li en relació amb l’absentisme escolar:
Aquí hi ha hagut èpoques de quotes d’absentisme escolar molt grans; jo recordo fins al
35% i 40% de persones que faltaven a l’escola, però avui en dia no és així. Jo crec que,
primer, ho seguim molt, perquè per part d’Ensenyament també hi ha el professional que
ho vetlla, i després intentem que no doni marge. Si hi ha cap nen que no va a escola, de
seguida envia la carta l’alcalde, a nosaltres. Ho tenim molt acotat. (T8DH)

També específicament per a la població gitana hi ha l’estudi assistit de la Fundació
Pere Closa, destinat a nens gitanos de la ciutat de Lleida:
Des del pla educatiu d’entorn, per exemple aquí, a Lleida, es subvencionen activitats
perquè vinguin les famílies, però poden ser igualment famílies àrabs que gitanes […].
L’única cosa que es fa exclusiva pels gitanos aquí a Lleida és el Silabi Pent, que és l’estudi
assistit del Pere Closa, que es fa aquí, a la Mariola. (T2D54)

Finalment, les mateixes institucions educatives també inverteixen grans esforços
a intentar millorar els nivells educatius de la població gitana. Els extractes d’entrevista següents exemplifiquen les múltiples actuacions que escoles i instituts (i tots
els professionals externs que hi treballen) porten a terme per integrar la població
gitana:
Cada centre (l’EAP, en concret) s’adapta a cada família, o faciliten i s’inventen coses. Ens
hem plantejat que la iaia pugui anar a l’escola a acompanyar la criatura perquè així eviti
l’absentisme; que pugui entrar a classe una estona perquè vegi el tipus d’activitats que
fan i la nena vagi a l’escola. Això és pot fer perquè són municipis petits. (T7D)
Anem, totes les setmanes, a conèixer alguna cosa de la ciutat. El que sigui: l’exposició
de La Caixa; la Llotja, que hi vam anar l’altre dia. Això ho portem fent sis anys; aquest
serà el sisè. […] Quan analitzes com ells han adoptat això és zero. És a dir, sortim cada
setmana, i anem a tot arreu: anem a la pista de gel, a totes les institucions esportives,
però […] és com si vinguessin a una zona rara, on estan unes hores, lluitant per imposar
la seva manera de fer, però la institució resisteix, i en pic travessen una altra vegada la
porta, tornen a la normalitat. (T1H62)

2.1.3. Altres actuacions
A banda dels programes en l’àmbit laboral i educatiu, des de les administracions
locals es porten a terme altres actuacions que, de nou, inclouen el col·lectiu gitano. A
Balaguer, per exemple, s’ha ajudat molt en els casos de desnonaments:
Els seus problemes, generalment, són molt sobtats. T’arriben aquí i et diuen: “Tenim un
problema i hem de córrer”. A vegades tenen el desnonament d’un habitatge i fins que no
arriba l’últim dia no et diuen res, i et venen: “Escolta, que demà em foten fora”. S’ha de
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córrer cap al jutjat, negociant-ho; parlem amb lo secretari, lo jutge, perquè ens ho deixi
paralitzar un temps; busquem on ubicar-los… (T9H47)

A l’Alt Urgell es plantegen programes de millora adaptats a cada usuari, segons les
seves demandes i necessitats individuals:
Fem plans de millora; fem plans de treball… Els plans de millora sempre són consensuats
amb la persona i fem un acompanyament en aquest camí. Hi ha de tot: hem fet motivació
laboral (ens hem coordinat amb Càritas), alguna formació laboral; hi ha hagut casos de:
“Estic trista per això i per això altre”; hem treballat la violència; hem estat amb el CIE…
(T5D)

El que queda clar al llarg de les entrevistes és que cada cop més les administracions
tenen en compte el col·lectiu gitano, i que plantegen actuacions, sobretot a escala
local, pensant en les necessitats d’aquesta comunitat:
Los gitanos han passat de ser famílies gitanes a estar contemplades com a col·lectiu. Es
tenen en compte. L’Ajuntament li dona molt valor a les famílies gitanes, i si hi ha un petit
conflicte es procura que es resolgui. (T8DH)

De fet, a la ciutat de Balaguer un dels tècnics entrevistats explica que actualment
s’està pensant a elaborar programes concrets destinats exclusivament a la població
gitana:
[…] Si Déu vol d’aquí a poquet hi haurà el tal de mediador cultural gitano, i amb els
serveis socials del Consell Comarcal i amb l’Ajuntament, tindrem programes. (T9H47)

2.2. Necessitats sense cobrir: reptes de futur
Segons els tècnics entrevistats, tot i que les administracions treballen per aconseguir una igualtat d’oportunitats entre tots els col·lectius, encara queda molta feina per
fer. En aquest sentit, exposen un seguit de necessitats a les quals caldria dedicar més
esforços. Si més no, deixen constància que són necessitats que, malgrat que en moltes
ocasions ja s’hi treballa, no s’estan cobrint com seria desitjable. La primera mancança
que esmenten alguns dels tècnics està relacionada amb la inserció laboral. Demanen,
en aquest sentit, més plans d’ocupació, sobretot tenint en compte la situació desigual
que en ocasions té el poble gitano en l’àmbit laboral:
És necessari treballar molt la inserció laboral. […] Se’ls ha d’ajudar. Es va tancar l’escola
taller […] (l’anterior alcalde la va tancar) i per mi va ser una mala decisió, perquè allí hi
anaven; molts van acabar. Ara al pla d’ocupació en teníem un que es va treure el títol de
pintor. Un xiquet que era molt bon treballador, que es va fer els dos anys i es va treure
el títol. (T9H47)

El segon problema social que hi ha, tot i que s’hi està treballant, és l’habitatge:
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Hi ha aquest problema de la vivenda i de l’habitatge, que és molt important, això sí. Ens
preocupa a tots plegats. Els implica a ells, perquè són molts, però també implica a altres
persones, perquè no tots els que són ocupes són gitanos. Sí que el tema de l’habitatge
és una de les coses que s’ha de treballar: des de l’Administració s’ha de fer alguna cosa,
perquè hi ha molts habitatges buits i hi ha moltes persones que no tenen casa. Però dic
persones, no dic gitanos. (T8DH)

El tercer punt en què caldria focalitzar els esforços, segons alguns entrevistats, és la
dona gitana. En la seva opinió, fan falta programes específics per empoderar la dona,
ja que és ella qui pot potenciar el canvi i l’evolució del poble gitano:
Cal empoderar les dones, l’educació. Les dones tirarien, i els homes els hi diuen: “De
treball, res”. Activitats per empoderar les dones anirien molt bé. (T3D47)

Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte, sobretot a escala més local, és que
el col·lectiu gitano sovint no té prou informació sobre com funciona l’Administració.
Necessita conèixer i tenir informació:
A nivell social, a nivell de com funciona l’Administració, ells es pensen que vens aquí i
ho arreglem tot en dos dies. Això no funciona així, els hi expliques, però… S’ha d’informar molt. Se’ls hi ha de donar molta informació. Això és el que els hi convé. (T9H47)

Ara bé, a banda d’aquestes actuacions o àmbits en què cal focalitzar els esforços,
identifiquem tres idees que es repeteixen al llarg de les entrevistes i que podrien ser la
clau per aconseguir millores generals en la vida del poble gitano. La primera és que,
quan es planifiquen programes i actuacions, cal implicar-los a ells. És a dir, cal tenir-los
en compte, que facin sentir la seva veu i escoltar-los; conèixer les seves necessitats i
demandes. I, a partir d’aquest coneixement, planificar i actuar. En resum, caldria fer un
treball més comunitari, en què el poble gitano també tingués veu i espai:
Potser també fora bo implicar-los a ells una mica: parlar amb ells, veure les seves inquietuds. Potser en altres llocs ja s’ha fet, en associacions […]. El que jo veig és que si hi ha
algun d’ells implicats en les coses, els pots estirar més. Si fas alguna activitat hi hauria
d’haver algun representant d’ells que digui com se’ls pot ajudar, fent-los participar i tenint en compte també el que ells volen. (T6D46)
Algun repte de futur? Jo aquest any em plantejava (l’altre dia ho comentàvem aquí) que
m’agradaria fer una cosa més comunitària: parlar amb els veïns i dir: “Esteu bé? No ho
esteu? Com viviu?”, veure què pot aportar cadascú, què podem aportar nosaltres… Fer
un treball de millora en l’espai. (T5D)
Jo penso que l’Administració s’està replantejant el treball amb aquestes persones. S’ha
intentat treballar en aquest sentit, però ens hem trobat amb bloquejos, i si no es treballa
a nivell comunitari o incloent en l’ètnia gitana perquè vulgui fer el canvi, és impossible.
A nivell individual és impossible. S’ha de fer una feina amb el col·lectiu […]. Caldria treballar més a nivell comunitari, amb associacions gitanes i la població gitana, i Educació,
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serveis socials, Treball: tot en conjunt; fer alguna actuació per millorar. Portem molts anys
d’intervenció, però pocs canvis. Hauríem de fer un treball conjunt. (T4D42)

La segona idea, també essencial, és que caldria plantejar polítiques i programes
específics per al poble gitano. Com hem exposat en aquest informe, en la majoria de
casos es tracten d’actuacions dirigides a tota la població en una situació social de risc.
Però el poble gitano té una cultura pròpia, uns valors propis i una forma d’actuar pròpia. Per tant, caldria que les polítiques s’adaptessin a les característiques del col·lectiu.
Així ho expressen alguns entrevistats:
S’aborda a nivell de persones amb risc d’exclusió social, però no específicament com
a gitanos. Les polítiques socials haurien d’estar més enfocades a ells, perquè són una
cultura diferent. (T4D42)
Estem pensant el barri, com pensem un altre barri. […] Estem pensant aquest barri, amb
els casals de joves que tenim, amb una estructura de dir: “El xaval va al cole, quan surt
del cole va a fer activitats” (parlo de la part de joventut), quan, probablement, en un barri
com aquest s’hauria de concentrar tota l’energia educativa en una institució, la que fos.
És a dir, tota l’energia educativa, tots els diners. (T1H62)

Finalment, la tercera idea que apareix en els discursos dels entrevistats és que,
perquè el poble gitano evolucioni i, per tant, millori les seves condicions laborals,
educatives, econòmiques i socials (ja que, com hem vist, encara se situen lluny dels
paràmetres que podríem considerar òptims), es necessiten referents de la seva ètnia.
Això és, persones gitanes que gaudeixin d’un reconeixement social dins del poble
gitano i que tinguin una mirada més oberta i flexible de la cultura gitana, ja que és la
que permet el poble gitano avançar i evolucionar:
Farien falta referents. Hi ha una associació gitana a Barcelona que són dones amb formació periodística, metges; aquestes sí que tenen un altre tarannà. Si no hi ha un referent,
i no està ben vist que estudiïn… Si una família vol que les filles estudiïn, o també que
tingui un nòvio paio, els altres ho veuran malament. (T4D42)
Jo penso que fins que no hi haurà referents gitanos, no hi haurà manera d’avançar. Per
ells, nosaltres no som un referent, perquè som paios. Ens poden apreciar, més o menys;
ens poden respectar, més o menys, però no som referents. El referent seria una nena o un
noi gitano que hagués aconseguit una carrera. N’hi ha, però molt pocs. (T2D54)
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El treball realitzat mostra que la cultura i la identitat dels gitanos residents a les
comarques de Lleida han viscut importants canvis, tot i que no tothom ho percep de la
mateixa forma. Mentre que per a alguns es tracta d’una evolució que no implica empobriment, sinó canvi, per a d’altres implica pèrdua, i fins i tot a una futura desaparició,
de la cultura gitana. Des d’una percepció més essencialista de la cultura (que sovint
tenen les persones de més edat), el canvi és viscut de forma negativa, ja que el mantenir la cultura i la identitat tal com la coneixen és una prioritat. A més, per a aquest grup
els joves són els portadors del canvi, i són, en part, els portadors de la pèrdua. D’altra
banda, els qui no viuen tant aquest procés com una pèrdua perceben la cultura i la
identitat gitana com a quelcom en construcció contínua que, tot i que en el futur no
serà el mateix, sí que seguirà existint com a tal.
Relacionat amb aquesta idea negativa del canvi, es detecta que hi ha una pressió
dins del col·lectiu per mantenir les tradicions, els costums i els valors, és a dir, el que
es considera propi de la cultura gitana que creuen que no ha de desaparèixer. L’orgull
de ser gitano està molt present entre els qui mostren aquesta perspectiva, tot i que és
un sentiment que es percep en tots els entrevistats. Si hi ha alguna cosa que domina els
discursos és la forta identificació que tenen com a poble, com a grup cultural i identitari
particular, que ha viscut i viu de forma molt intensa aquesta pertinença. Això sí, la llengua pròpia dels gitanos es troba en una situació de feblesa. El seu ús s’ha reduït a paraules molt concretes i, segons alguns entrevistats, caldria que es mantingués i transmetés
a les noves generacions amb més força (fins i tot caldria que estigués present a les aules,
ja que, a més d’ajudar en la seva supervivència, l’escola s’aproparia als gitanos per
fer-los reconèixer que ells també aporten, des del punt de vista cultural, a la societat).
Les entrevistes realitzades a persones no gitanes mostren com el que és viscut pels
gitanos com a pèrdua o adaptació a una societat canviant es presenta més com una
resistència al canvi o poca adaptació. El terme evolució, citat en diferents moments,
és percebut com un mínim canvi i una resistència a adaptar-se a la societat. Un dels
motius pel qual no hi ha més canvis té origen, com també indicaven entrevistats gitanos, en la pressió interna en el poble gitano per mantenir les tradicions, els costums i
els valors.
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Pel que fa a les relacions entre els gitanos, segueixen marcades pel respecte, la unió
i la solidaritat interna. Els entrevistats no gitanos ens indiquen que hi ha una distància
entre els gitanos establerts en poblacions de Lleida des de fa anys i d’altres d’arribats més recentment —per exemple, procedents de l’Europa de l’Est o d’altres indrets
d’Espanya (vegeu Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014)—, així
com amb els gitanos en una situació socioeconòmica més precària que viuen en una
situació desafavorida. Quant a la relació amb els no gitanos, sembla que ha millorat
amb els anys, i que el rebuig que manifestaven els paios envers els gitanos anys enrere
ha minvat. Tot i que encara hi ha estereotips i situacions que els entrevistats gitanos
cataloguen de racistes, en general es considera que s’ha avançat força en l’establiment
de relacions més fluïdes i menys marcades per una representació negativa del que vol
dir ser gitano i dels seus comportaments. Aquesta millor relació es lliga amb un major
coneixement mutu que evita simplificacions i judicis de valor. Això sí, no tothom pensa igual, i una part dels entrevistats indiquen que encara es manté la distància i que les
relacions entre gitanos i paios segueixen sent escasses, perquè encara hi ha racisme i
imatges negatives del que és ser gitano.
Si ens fixem en la participació social, sembla que es restringeix més a la comunitat
gitana a la ciutat de Lleida, on hi ha més gitanos que resideixen a prop, que als pobles
petits, on s’expressa que el gitano és un més de la població. La participació a Lleida
seria més a escala del barri, en el seu context més proper. En aquest nivell de participació local, és força comú considerar que els gitanos són participatius, que s’impliquen
en activitats i en actes si senten que són seus. Quant a la participació política, és també
diferent segons on resideixen. Mentre que en els pobles sembla que és mínima, en poblacions grans com Lleida es posa sobre la taula la idea que hi ha gitanos que des de
posicions polítiques diferents treballen activament, sobretot perquè s’han adonat que
és necessari fer-ho si volen guanyar visibilitat i reconeixement social.
La situació laboral, educativa i de l’habitatge ha estat un altre dels blocs tractats en
aquesta investigació. Quant a la situació laboral, es constata que el poble gitano s’ha
anat adaptant als canvis de la societat, tot i que, generalment, mantenint un perfil propi. Així, activitats que realitzaven anys enrere han quedat obsoletes per innecessàries o
bé per l’entrada de nous competidors que els arraconen i que els ha portat a cercar, en
conseqüència, noves ocupacions. L’activitat més representativa, que actualment dona
mostres d’un cert esgotament, és la venda ambulant. Molt comuna entre els gitanos,
cada vegada permet tenir menys ingressos econòmics, atès que han augmentat molt
els qui s’hi dediquen. Per tant, han hagut de cercar noves ocupacions, entre aquestes,
el treball per compte aliè (supermercats, empreses, etc.), sobretot entre els més joves.
Tanmateix, com en tots els col·lectius, trobem que hi ha una certa diversitat de situacions laborals, i fins i tot situacions molt precàries, com les dels qui han de sobreviure
amb les ajudes socials. Laboralment, els gitanos se situen en ocupacions en les quals
han treballat tradicionalment, però els canvis socials els fan estar contínuament adaptant-se, i aquesta adaptació es veu molt condicionada pels seus nivells formatius i per
les actituds pròpies i alienes respecte a la seva incorporació a llocs de treball en què
els gitanos no hi han estat gaire presents. En ocasions no volen portar a terme determinades activitats (per exemple, alguns ens han indicat que una limitació és el fet de
tenir poques aspiracions laborals) i de vegades no els deixen entrar-hi. Com s’indica en
les pàgines anteriors, encara existeix la percepció que se’ls limita pel fet de ser gitanos
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o de residir en determinats barris marcats socialment de forma negativa. La fotografia
actual és més negativa per als tècnics, que creuen que a partir de la crisi econòmica
el mercat de treball dels gitanos ha empitjorat de forma important, atès que s’estan
esgotant els seus nínxols laborals tradicionals i està costant molt trobar-ne de nous que
siguin rendibles. A més, destaquen un grup que sobreviu amb ajudes socials que no
sempre comporten construir futures oportunitats laborals. Aquesta circumstància, al
seu parer, cronifica la situació d’una part d’aquestes persones.
I és que, malgrat que la formació ha millorat en els darrers anys, especialment
entre els joves (nois i noies), també és cert que el gruix de les generacions més grans
tenen un nivell educatiu baix. S’ha millorat pel fet d’haver-se reduït l’absentisme i
l’abandonament escolar a nivells obligatoris, i perquè es va atorgant cada vegada més
importància a l’educació formal entre les famílies gitanes. Hi ha una pressió de les
administracions perquè sigui així, i la situació en el mercat de treball apunta que sense
un mínim nivell educatiu les opcions laborals futures són molt esporàdiques i escasses.
Davant d’això, les famílies han anat modificant una mica les actituds envers l’escola,
fins i tot més enllà del nivell obligatori. A més, també han canviat les actituds educatives envers les noies, que tradicionalment estaven més limitades. En síntesi, sembla que
la idea que es tenia que els gitanos consideren que no és necessari obtenir un títol es va
modificant. Tot i això, encara hi ha una part important que no finalitza l’ensenyament
secundari obligatori i pocs arriben a accedir i a obtenir un títol universitari.
Quant a l’habitatge, s’observa que hi ha gitanos en habitatges propis o de lloguer
en condicions d’habitabilitat bones, i gitanos que viuen en situacions de precarietat
residencial o que han viscut desnonaments. Ara bé, sí que és cert que el seu accés a
l’habitatge i la seva millora ha estat molt marcat, en general, per les ajudes socials.
Segons diferents entrevistats, les millores viscudes pel que fa a habitatge estan sovint
relacionades amb les polítiques socials, que han facilitat a gitanos i a no gitanos un
habitatge de protecció oficial. Tanmateix, no tot és tan positiu, perquè hi ha gitanos
que viuen a la ciutat de Lleida que parlen d’ocupació d’habitatges i que es justifiquen
amb la crisi econòmica, la qual, segons alguns entrevistats, ha afectat especialment
els gitanos. Els tècnics entrevistats també tenen una imatge molt negativa de la situació, especialment pel que fa al barri de la Mariola. Ells veuen que en els darrers anys
(possiblement per la crisi econòmica) les condicions dels habitatges han empitjorat:
són petits i plens de gent, i s’ha viscut un fenomen d’ocupació que ha degradat més el
barri. D’altra banda, a les poblacions més petites també existeixen habitatges precaris
i sense les condicions òptimes, però sembla que es redueix a casos concrets fomentats
per situacions laborals precàries. Ara bé, com succeïa en l’àmbit laboral, aquí torna a
sorgir la idea que existeix encara un cert rebuig cap a la població gitana, situació que
suposa l’existència d’una frontera difícil de traspassar quan s’és gitano, ja que el lloguer o la compra d’un habitatge és més complicada quan s’identifica la persona com
a gitana (sobretot a Lleida, fora del barri de la Mariola). Una part dels gitanos encara
viuen en situació residencial precària, i els qui ho poden superar no sempre ho tenen
fàcil per fer-ho.
Finalment, cal fer referència a les recomanacions. En aquest sentit, se’n poden distingir de diferents tipus. Sembla evident que cal millorar l’accés d’una part dels gitanos
de Lleida (també d’altres col·lectius) a un lloc de treball i a la formació, així com a un
habitatge en millors condicions. Tot i així, les actuacions s’haurien de dissenyar pro-
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curant de no cronificar la dependència a les ajudes de les persones que les necessitin
i incorporant alhora els implicats en la presa de decisions, ja que sovint es dissenyen
polítiques que els afecten sense escoltar-los prou (circumstància que provoca que se
sentin poc reconeguts i implicats en el que es fa per a ells). El que sembla clau és millorar l’obtenció de titulacions acadèmiques entre el jovent gitano, atès que condiciona
de forma molt important la situació laboral futura de les properes generacions per la
saturació dels mercats laborals tradicionals, i perquè l’accés a activitats remunerades
que garanteixin una vida digna impliquen sovint tenir formació. Segons els tècnics,
caldria incrementar els plans d’ocupació tenint en compte la situació de partida del
poble gitano en l’àmbit laboral, especialment els adreçats a la dona gitana, ja que,
malgrat els canvis, encara es troben en una situació pitjor que els homes en el mercat
del treball.
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