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Guión para la realización de una entrevista en profundidad (Técnicos de la
Administración)

Antes de iniciarse la entrevista en profundidad es necesario que se haga una presentación
personal previa y del estudio que se está realizando. También se ha de pedir permiso a la
persona a la que se le va a entrevistar para grabar la conversación e informarle de que,
por un lado, sólo será utilizada como material de investigación y que por el otro, se
mantendrá en todo momento el anonimato de las personas entrevistadas.

1. ¿Cuál es la función principal de este departamento en el marco de la
Administración? ¿Qué tipo de política se está realizando sobre el pueblo gitano en
general? ¿Y sobre las personas gitanas de origen rumano?

2. ¿Qué tipo de relación existe entre la Administración y las organizaciones
gitanas?¿Ha habido variaciones a lo largo de la historia? Si existe algún tipo de
relación, ¿Que periodicidad tiene y qué canales diálogo se han creado?

3. ¿Qué cambios cree que ha experimentado La Mina y Sant Roc en los últimos
años?

4. ¿Cuál es para usted el mayor problema de La Mina y de Sant Roc en la
actualidad? ¿Se identifican las mismas problemáticas? ¿Han ido variando a lo
largo del tiempo?

5. ¿Cree que la transformación urbanística también está afectando socialmente?
¿Cómo o de qué forma cree que se está dando dicha transformación?

6. ¿Se puede hablar de La Mina/Sant Roc como un barrio más conflictivo que
cualquier otro? ¿Por qué cree que es así?

7. ¿Observa algunas diferencias entre las personas gitanas de nacionalidad española
y las personas gitanas de origen rumano? ¿Qué similitudes observa? ¿Qué
relación cree que hay entre ambos colectivos?

8. ¿Se han tratado a los dos colectivos dentro del mismo plan? ¿Qué tipo de
prospectiva política existe actualmente desde la Administración?

9. ¿Existe algún plan de acogida especial en el caso de las personas gitanas de origen
rumano? ¿Cree que alguna vez la policía ha actuado con “dureza” hacía este
colectivo? [Si fuera así] ¿por qué?

10. ¿Tienen algún contacto con la Administración local o regional? ¿Qué relación
existe actualmente entre las Administraciones para abordar la situación de
marginalidad en la que viven las personas gitanas de origen rumano?
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Transcripción modelo de uno de los relatos comunicativos de vida cotidiana

Perfil de la persona entrevistada

Género:Mujer
Edad: 28 años
Estudios: Diplomada en Educación social. Estudiante de Pedagogía.
Empleo: Trabaja en la Administración pública
Idioma de la entrevista: Catalán

P: Abans de tot, començar perquè expliquis la teva història personal, la teva historia1
de vida, una mica, on vas créixer, a quin barri vivies, a quina escola vas anar. Una2
mica, tot el teu procés de vida fins ara. Aviam...3

4
R: Ràpid, no?5

6
P: Ràpid, només així wrrumm.7

8
R: Molt bé!9

10
P: Per trencar una mica el gel, més que res11

12
R: Val. Doncs jo vaig créixer, perquè no vaig néixer allà, vaig créixer al barri de la Mina,13
a Sant Adrià del Besòs.... saps quin és ja? Vaig créixer allà, vaig anar a la llar d’infants14
allà, a la guarderia...però molt poc, i llavors des de molt petita, abans de primària, és a dir15
amb el tercer infantil inclús abans, ja vaig anar fora del barri, al barri del Besòs, a la16
guarderia Cascavell, i la primària, tota la primària la vaig fer al Cascavell, que és al barri17
del Besòs, però que...18

19
P: ... que està molt connectat, no?20

21
R: I que és Sant Adrià del Besòs, o sigui, que és al mateix municipi, però no és la Mina,22
és el Besòs23

24
P: si,si,...25

26
R:Aleshores vaig fer fins a vuitè, perquè aleshores era l’anterior sistema, i després de fer27
la EGB vaig decidir que faria BUP, el batxillerat, però l’antic també, i el vam, el vaig28
anar a fer a l’Institut del Besòs, que està també al Besòs, però a la banda de Barcelona.29

30
R: Doncs si, si, era l’institut del barri, que era un institut molt potent, que tenia una31
història d’implicació amb el barri, i així popular i treballadora, i de reivindicativa molt32
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potent i bueno, vaig fer allà. El primer de BUP va ser un desastre, com a molta gent...33
Crec que del barri, de la Mina, estàvem allà jo, el Windy, que també era repetidor i potser34
sis persones més, gitanes només... no del barri, del barri unes 6 o 7 persones, només; és a35
dir, que la majoria de persones del barri no feien BUP evidentment i es quedaven a l’FP36
de la Mina, haciendo automoción o... ,i gitanes el Windy i jo. Primer, vaig repetir primer i37
durant aquests moments com que era així molt popular i todo este rollo, si que vaig38
conèixer el Carlos, que estava fent COU, i recordo que un dia ens va agafar al Windy i a39
mi i llavors vaig descobrir que un gitano podia arribar allà, perquè ell era gitano i estava40
fent COU i COU era com, com... vamos en mi vida me hubiese imaginado, no, un gitano41
ahí, y tal y cual. Carlos Márquez del Besós. Bueno, a segon, per problemes familiars vaig42
marxar d’aquella escola, vaig estar un temps fora, però a l’any següent vaig aprovar43
segon, i vaig tornar a fer tercer i a tercer em vaig canviar, vaig anar a viure a Girona, no44
vaig anar a viure a Girona amb lo cual, vaig repetir, també, tercer de BUP per allà a45
Girona, fent nocturn, en un institut de nocturn, és a dir, en un institut de nocturn, és a dir46
de penya de 18 anys cap amunt, treballadora, que currava de dia i que... amb un nivell47
molt més baix, però amb moltes facilitats per anar fent, i així. Vaig aprovar tercer, molt48
bé, amb molt bones notes, vaig fer COU, vaig aprovar COU, vaig fer la sele, la vaig49
aprovar molt justeta i vaig començar a fer història.50

51
P: Vas fer història?52

53
R: A la UdG.54

55
P: Hombre!56

57
R: Vaig començar a fer història, tot i que el que jo volia fer era educació social. Llavors58
no vaig entrar per nota, perquè era molt alta a Girona i vaig començar a fer història59
perquè és una nota molt més baixa. Va ser un fracàs, al primer quadrimestre ja vaig60
plegar d’anar a classe i així i bueno... tot això currant, vull dir que des dels 16 anys no he61
deixat de currar. I el curs següent, vaig decidir que feia educació social, que és el que jo62
volia, on fos. Llavors, per nota entrava a Tarragona, aquell any, o sigui, ni a Barcelona63
imagina’t, a Tarragona, i vam anar a fer la matrícula a Tarragona, i doncs mira, ja em64
buscaré la vida, vam anar a Tarragona, vaig demanar feina en un MacDonald’s i ja em65
buscaria la vida. Llavors, entre tot això el meu pare, que encara vivia a la Mina, quan li66
vaig explicar que havia entrat a Tarragona va dir: ¿Qué haces tu en Tarragona? Habla con67
el Manel, que el está en la universidad a ver si él te puede meter en la universidad. I jo,68
pues, al home intentant-li explicar que a la universitat no era un club i que allí només69
s’entrava...Tu habla con él, tu habla con él... Llavors, bueno, vam quedar amb el Manel, i70
quan jo vaig anar a casa del Manel a ver que me explicaba, allà hi havia el Manel i un71
altre senyor. Un profe de la uni, que jo ni sabia que hi seria, que es va presentar, que era72
el Joan, que ell era profe de la uni i que em volia conèixer, i vam estar parlant una mica,73
de tot, del que volia fer, del que no volia fer. Jo estava al·lucinant, no, perquè el que74
m’estaven dient els dos és que no me n’anés enlloc i que em quedés a Barcelona i jo75
flipant: això no depèn de mi, no he entrat. M’imagino que llavors, m’explicarien, jo no76
me’n recordo, per mi va ser increïble aquella tarda a casa del Manel.77

78
P: M’ho imagino...79
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80
R: Llavors, el que si que van fer, je, je, je, és menjar-me l’olla, je, je, je, me mataria si lo81
escucharan; menjar-me l’olla i llavors que l’objectiu que jo fes el que volgués, però que82
ells creien que el millor era que jo em quedés a Barcelona, a estudiar i així i bueno i83
aleshores van fer trucades a veure per entrar... perquè jo els hi explicava que volia fer84
educació social i després volia fer una llicenciatura, llavors ells el que m’explicaven és85
que no fos tonta, i que em ves de gastar tant de temps que fes directament una86
llicenciatura, bueno, altas expectativas siempre, yo entonces no sabia nada de las altas87
expectativas. Peró bueno, era imposible y al final el que em va dir, clar és que yo lo veia88
como un senyor, este hombre que me está contando...que també estava la posibilidad de89
la universidad privada yo... a més recordo que anava amb una samarreta súper90
reivindicativa, yo en la universidad privada? Por favor je je je91

92
P: Je, je, je93

94
R: I, però es clar, ja m’havien convençut que m’havia de quedar, de que...a part que va95
ser increïble que el Manel, jo no sabia que el Manel estava estudiant sociologia, allà, ver96
los libros, vull dir, vaig al·lucinar, el coneixement que tenia del Manel feia quatre anys97
anterior era molt diferent i per mi va ser un flipe, o sea, este hombre, que hace en la98
universidad este hombre? Amb tots els prejudicis del món, no. Llavors vam parlar de la99
privada, de la Llull, que ell coneixia a la profe que estava allà i que, bueno, que es podien100
demanar beques, o sigui tot en línia sempre de les possibilitats. I yo pues me dejé101
aconsejar, vaig quedar amb la Montse, vaig quedar amb la Montse, a la Gran Via, en un102
bar, también flipando, yo, que me están contando. I la Montse, el que va fer és portar-me103
a la Pere Tarrés i vam fer la sol·licitud, vam fer la sol·licitud, vaig fer un examen104
d’ingrés, perquè allà no et demanen nota, però has de fer un examen, i tot de cop havia105
entrat, estava omplint els papers de la beca, jo havia demanat una beca a nivell de106
Fundació Pere Tarrés, a part de beca de l’Estat, i estava buscant pis a Barcelona...107

108
P: I fins ara...109

110
R: y hasta ahora...vaya rollo que t’he fet aquí...111

112
P: No, no, no, està bé, està bé113

114
R: Home és detallat. tio...115

116
P: No... ui fantàstic! Tu xerra, xerra117

118
Llavors, parlant ara més així, més a nivell general, tu com et sents, quina és la teva119
principal identitat, diguéssim120

121
R: Ara?122

123
P: Ara mateix124

125
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R: Ara mateix, després de tots aquests anys, també i... que tinc una edat ja, que ja em puc126
considerar una persona...eh... tinc molt clares tres facetes, o tres identitats molt clares, no.127
Una com a dona, está claro, salta a la vista. Una com a gitana, també, no. I l’altra que és128
una barreja identitària mig política que té a veure doncs amb la identitat molt forta129
catalana, i també treballadora, un rollo així més maco, vull dir... i el que si que he après130
en tot aquest temps, perquè potser les he anat fent més de manera desquiciada o131
esquizofrènica, és a això: conformar una unitat que soc jo, però que té les diferents132
facetes.133

134
P: En el cas del món gitano, de la identitat gitana, t’ha anat canviant al llarg del135
temps o no?136

137
R: Molt, si, si.138

139
P: Quines diferències veus? Quines èpoques veus? I que creus que és el que t’ha140
marcat més?141

142
R: Jo crec que és interessant fer una mica d’història amb això, no, perquè la meva mare143
no és gitana, o sigui que tècnicament podria dir que jo soc mestissa, no. El que passa és144
que hi ha varis condicionants, un, el meu pare, i dos, que quan jo era molt, molt petita,145
ells es va separar i a mi qui m’ha criat ha sigut el meu pare amb la meva família gitana i146
que jo de gran, després, d’adolescent, he triat conèixer la meva altra família. Això vol dir147
que amb la meva socialització primària i secundària ha sigut 100% gitana, amb un entorn148
on, mi abuelo que en paz descanse, vull dir que ha sigut molt, molt gitana, tot i que jo149
sabia que tenia una mare que no ho era. Llavors, si que és cert que la consciència aquesta150
de saber, és a dir, tu no et planteges quan ets petita si ets gitana, per tu és normal, no vas151
als llocs dient:soc gitana o deixo de ser-ho, jo no recordo quan vaig començar a dir, no,152
no és que jo soc gitana. Tinc algun flash, però no ho penses, si que recordo alguna153
vegada, que algú potser digués algu xungo del gitanos al cole de petita, con los piojos o154
con los mocos, i que jo digués: oye pues yo soy gitana, a ver que pasa, i que les155
companyes em diguessin, no pero tu eres diferente, no. Llavors, aquesta construcció156
identitària comença com a oposició, no, com a oposició a algu negatiu. Però és molt157
llunyà això, vull dir, no té consciència. Quan es comença això a reforçar, però de manera158
brutal, a banda de... a nivell més polític, no sé si es pot dir polític; jo tinc claríssim que és159
a mesura que vaig agafant més formació, no. O sigui, a l’institut no vaig fer cap treball,160
per exemple, sobre els gitanos, cap; i clar, tenint en compte que quan vaig començar a la161
uni ja estava a la feina, o estava relacionada amb la feina, doncs tot era molt més fàcil,162
no, però si que a mi el fet de formatiu, vamos, ha sigut clau en la meva formació de la163
consciència identitària, a banda de ser-ho, i d’haver-hi dinàmiques, perquè abans jo sabia164
que era gitana i sabia que hi havia coses que es feien i coses que no i que tu podies165
transgredir més o menys però jo era molt conscient d’això, però no a un nivell més,166
potser és polític, no. Doncs això fins al dia d’avui no tinc cap mena de contradicció, quan167
jo he tingut moltes contradiccions per fer segons quines coses, perquè és com si, està aquí168
eso es lo gitano y lo otro lo paio. Ara no tinc cap mena de contradicció i tinc molt clar169
que això han sigut gràcies també doncs a més a més de les interaccions i d’haver conegut170
molts més gitanos fora de la meva família, també, acadèmicament, haver entès aquests171
conceptes més abstractes i aplicar-los, bé no sé si ... el que t’he dit?172
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173
P: No, no està súper bé. Per tu que és el que és... el que veies... que és tant generós,174
tant meravellós que pots combinar coses, que és el que veies més paio i més gitano,175
que et feinava contradiccions d’entrar a un lloc o a un altre?176

177
R: Jo crec que, sobretot en adolescent, que estan en un moment així de formació on la178
identitat de molta importància, doncs era molt... maneres de fer, és a dir com si, com si tu179
per anar, per exemple, a una discoteca, no, anar de festa a una discoteca amb les teves180
amigues, amb les teves amigues, no dic paies o gitanes, perquè allí anàvem de tot, això no181
fos gitano, llavors tu aquí feies un rol que llavors per a tu se te antojaba paio, i fer coses182
relacionades amb la família, o amb els parents de casa, o tasques més reproductives,183
llavors si que era gitana. Quan jo ara sé que això no és així, no, que tu no surts de casa184
teva i et poses un altre, vull dir, que tu ets tu sempre, no, i que en tot cas et comportes en185
funció... Hi ha una qüestió de rols. Llavors jo tenia molts clars uns rols que eren d’un186
àmbit, que eren gitanos, i llavors en el món paio, no, com que lo que prima és lo paio,187
pues, jo em podia comportar, no. Jo recordo que també deia: no, como que yo soy paia-188
gitana, jo tinc com a habilitats, o puc relacionar-me amb els dos móns, com si fossin dos189
móns i així, i això ara, per exemple, no em sento així i està totalment desfasat això, vull190
dir, jo fa molts anys que no dic que soc gitana i paia, per exemple.191

192
P: I, coneixes a gent, per exemple, que, que sigui fills o filles de gitanos que hagin193
dit... o sigui de vegades passa, és a dir que tendeixes cap a una banda o l’altre, i194
llavors dius: doncs jo no soc gitano, o soc gitano i no soc paio, no... no se si195
m’explico. Tu t’inclous en les dues coses i dius que són compatibles i que està molt196
bé.197

198
R: Jo crec que tu esculls199

200
P: I tu esculls, el primer lloc esculls. Però a vegades no tothom fa aquest mecanisme201
i hi ha persones que potser diuen: que jo només soc gitano, o jo només soc paio.202

203
R: Si, si, però jo ara, per exemple, em sento així, no m’identifico, és a dir, és que no se el204
que és paio. Ara em sento així.205

206
P: Si, si, si, però per exemple. Això m’interessa, m’interessa perquè és un tema que207
surt bastant amb totes les persones que he parlat. Que seria per tu ser gitana. Quins208
són els dos, tres o quatre elements... per cadascú, per cada persona n’hi haurà de209
diferents, però que és el que sigui per tu dir, això, això i això és amb el que210
m’identifico com a gitana.211

212
R: Jo penso amb dos nivells. Amb dos nivells. Un nivell molt bàsic i molt proper, molt213
meu, que te a veure amb la meva família i amb les meves vivències familiars,214
principalment amb el meu pare, i que amb els últims anys amb la resta de la meva215
família, no, que per mi això és una feinació de sentit brutal i és un, com un saber sempre216
d’on te vens, no, vull dir, com si fossin una mena d’arrels, no, és una qüestió com217
d’arrels. Però hi ha una altra, una altra banda d’identitat que se m’ha generat amb els anys218
i ha sigut fruit, també, de participar dels moviments i a participar amb investigacions, i219
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ser més conscient de la desigualtat del poble gitano; que és una consciència política. És a220
dir, ara a més de sentir-me gitana, i de tenir la meva família gitana i que això implica uns221
valors determinats, o els principals per mi, els que jo més valoro són la família i la222
cohesió social o la solidaritat, però real, pràctica; hi ha una consciència política. Per223
exemple, per mi, el sentir-me gitana implica que la transnaciontat, per exemple. Arran224
d’haver participat en foros o congressos, en jornades internacionals, on hi havia gitanos225
de tot el món, a mi això m’ha feinat, m’ha aportat a la meva identitat una fase que abans226
no hi era, i jo quan parlo amb gitanos de Macedònia, o amb gitanos d’Alemanya, o... per227
mi, estic practicant també la... estic fent pràctica la meva identitat, perquè228
automàticament hi ha un moviment de drets humans que es mou, llavors jo ho faig als dos229
nivells també, no.230

231
P: Quina diferència veuries en el moment que tu coneixes gent de fora, d’altres parts232
d’Europa i comences a contactar amb ells i... Tu has dit: és que abans era diferent i233
ara, doncs hi hagut un canvi. Quin canvi hi veus, quines...?234

235
R: Que abans estava més... estava més circumscrita en l’àmbit familiar o entorn, és a dir,236
la meva família, o amics, també amics perquè em relacionava amb els meus amics,237
amigues, del teu barri, de la teva zona, i que això ara és molt més ampli, hi ha com més238
categories, hi ha la família, hi ha els amics, ara tinc una xarxa de dones gitanes a tot239
l’estat espanyol, brutal, i som amigues, amb moltes d’aquestes dones, vull dir, les truco i240
parlem, i que fem, i que deixem de fer, no. O inclús d’altres països, vull dir altres països.241
Vull dir, que això ha augmentat, i això, a mi abans no m’hagués semblat gitano, per242
exemple. I en canvi ara, si ho faig, és perquè forma part de la meva identitat, vull dir, és243
una forma pràctica també de...244

245
P: Participar en aquests àmbits a tu t’ha fet sentir que la identitat gitana va més246
enllà d’un entorn...247

248
R: Si, si, són referents, són referents identitaris. I son súper diferents, però hi ha un punt249
de comú: que ets gitano i que estàs implicat. Que hi ha un mínim compromís , o que estàs250
implicat en un moviment, vull dir, que ho relaciono molt, també, amb una qüestió de251
lluita, de...252

253
P: Si, si, és que la lluita política funciona....254

255
R: És molt, reconec que és molt polític. I que no té perquè ser així, però en mi si que s’ha256
donat aquest punt més polític.257

258
P: I veus alguna diferència entre aquelles persones que tinguin més consciència259
política i les que no?260

261
R: Si, et puc posar un exemple, o sigui, per exemple Catalunya és...no però és veritat...262

263
P: No, però digues264

265
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R: És que és la mateixa, és a dir, existeix la consciència catalana, existeix la identitat266
catalana, i no són només conceptes abstractes, però, i a més, amb la història d’aquesta267
consciència, d’aquesta identitat, hi ha hagut moltíssima persecució, discriminació, no.268
Bla, bla, bla... Hi ha gent que avui dia se sent catalana sense haver de sentir-se269
compromesa amb transformar res d’això, i hi ha gent que se sent catalana, i com que se270
sent catalana té un compromís per transformar això. És una opció política, en tot cas, però271
la identitat hi és sempre, llavors, per mi és el mateix, és a dir, qualsevol nació oprimida272
genera un sentiment identitari, llavors, a nivell gitano és com qualsevol altra nació273
oprimida, o sigui, els kurds, els palestins, els bascos, és el mateix, la única diferencia és274
que nosaltres no busquem un estat amb un territori, i que busquem altres coses i que,275
bueno, això no és el tema de l’entrevista, però és, jo crec que el procés indentitari a nivell276
polític, és el mateix que en qualsevol minoria perseguida, o discriminada, no tinc cap277
mena de dubte.278

279
P: Llavors, el fet de que les altres persones t’identifiquin com a gitana pot ser un280
motiu important de discriminació, moltes vegades.281

282
R: O d’orgull, depèn del context283

284
P: o d’orgull, també, vull dir, depèn de qui t’identifiqui, de la relació que tinguis285
amb les persones...286

287
R: De la relació que es doni, si, si288

289
P: Pot ser un motiu en un aspecte o un altre. Posa un exemple, si en trobes, dels dos290
casos. No ens hem de centrar només, en allò que sigui, que tu agafis una acció291
reactiva, de dir... passo no, aquest tio és un racista, aquesta tia és una racista, no, i292
m’està... a l’escola m’està discriminant o al mercat laboral, o on sigui, o en un àmbit293
d’oci, no fa falta que sigui al mercat laboral, en una àmbit d’oci també. Però a294
vegades això es fa molt per l’aparença o perquè tu fas evident que ets gitana, o el295
que sigui, no. Però també hi ha, per altra banda, com tu dius, uns motius d’orgull296
perquè de vegades la relació que tinguis amb aquella persona no és de discriminació297
i tu et sents molt bé amb la teva identitat i demostrant la teva identitat. És el298
moment que et sents més còmode i que participes més en ambients polítics o altres299
tipus de moviments. Explica’ m una mica casos...300

301
R: Jo reconec que, des de fa molts anys...302

303
P: Com això t’ha pogut afectar, més o menys, a la teva vida.304

305
R: Vale. Quan era més jove, perquè també influeix el fet de tenir arguments acadèmics o306
de...El que està clar és que la formació t’enforteix a nivell identitari brutalment perquè jo307
si que recordo, i ahir me’n recordava i t’ho he explicat abans... sent més petita, si que308
sortia: “ay los gitanos!!” i jo: “eh que yo soy gitana”, “no pero tu eres diferente”. Aquest309
“tu eres diferente”, perquè jo potser, físicament no ho semblava i perquè elles310
identificaven ser gitano amb qüestions negatives i com que jo no era negativa em deien311
“no peró tu eres diferente”, això és... Perquè llavors jo no reflexionava que fos... però no312
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em sentia bé, tot i que no feia tota aquesta relació, no. I això em passava molt sovint,313
perquè jo tenia moltes amigues no gitanes i sempre he participat en entorns no gitanos, i314
fins fa quatre dies també, això quan tu comences a dir, “eh, eh, que...”, el que passa és315
que abans potser si que, em podia sentir discriminada o malament, però avui dia, com316
que tinc unes armes i uns instruments, vull dir, que me lo como todo, doncs això no em317
passa, no. Si que potser algun dia, llavors valores tant el context, en un taxi o en un espai318
així on algú diu, algú súper racista “los gitanos...”, llavors tu valores si ho dius o no ho319
dius, però el que tens clar és que, no és que no ho diguis perquè et sents discriminada, ho320
dius per si servirà d’alguna cosa, o simplement t’hauràs de baixar del taxi i dir-li deixa’m321
aquí. A Madrid, no fa gaire, vaig agafar un taxi amb un tio súper fatxa, que “lo tenia322
todo”, llavors li vaig dir, “pues que tenga en cuenta que le está pagando un gitano, eh.323
Venga buenos días”, i li vaig dir, però, tot i que això era una acció de discriminació, jo no324
em sentia en desigualtat. Clar, el que és increïble és que el fet de ser gitana és un factor de325
discriminació a móns, com tu has dit, a l’escola, a la feina, al carrer, als mitjans de326
comunicació; però en el moment que aquesta persona gitana té formació, té327
reconeixement i té èxit. I ser gitana pot ser un factor de transformació, per exemple, al328
2004 jo estic buscant feina, o m’han de fer un contracte i haig d’estar apuntada a l’atur, i329
me’n vaig a la OTG i em fa la entrevista la orientadora laboral... La vida laboral, els330
estudis, la informació que tu vols que surti en el teu currículum, i llavors, quan acabo de331
tot: ah i vull que posis que soc gitana, tu creus que això servirà d’algu?, i em diu la tia,332
una orientadora laboral: “si, si, si, això és molt important, perquè estan molt buscades,333
perquè com que no hi ha moltes persones gitanes amb formació això pot ser un element334
de criba en positiu per tu”. A mi em va fer pensar: tu creus!! “Ser gitana, en el plan335
laboral es una barrera”, perquè és súper racista, “peró si tienes formación, uno: hay pocas,336
dos: estan buscadísimas...” i es gira la truita, es converteix en una cosa reconeguda cap a337
fora.338

339
P: Perquè creus que estan buscadíssimes?340

341
R: Perquè no n’hi ha. “Eso me ha hecho reflexionar mucho, es una élite, es una élite”,342
està clar. Aquí hi ha un rendiment polític. Et dic una cosa, l’altre dia, davant de 400343
guàrdia civils, “tu ríete”, que son persones i que tenen els mateixos prejudicis, però a mi344
això inclús m’ha passat en classes, aquí a la uni, quan participes a alguna classe en algun i345
tal i els hi mola, perquè, diguéssim, sona molt canyero. Doncs s’acaba girant tant la truita346
encara que si que algú sempre aixeca la mà, “no, no es que mi abuelo era gitano”, o sigui,347
lo que mai hagués dit com a algu, davant de tota la classe, com a algu amb orgull, perquè,348
ni d’orgull ni de desorgull, potser simplement com un element d’excel·lència, si li vols349
dir; automàticament t’ho diuen a tu, perquè tu estàs allà i davant d’un montón de gent. Un350
guàrdia civil va aixecar el braç i la seva intervenció va ser: “no es que mi abuelo era351
gitano”. Davant dels 400 companys, això és com un...352

353
P: no, està bé354

355
R: perquè, com que et veu parlant a tu, encara que sigui per aquella estona només.356
Llavors, en el meu cas, això és el que més m’afecta en positiu, lo altre m’ho menjo357
igualment. Vull dir, que jo no em sento discriminada de manera directa a cap lloc.358

359
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P: Tu has tingut companyes o has parlat amb companyes teves que diguin: “no, és360
que jo he hagut d’ocultar la meva identitat”... que tinguin estudis361

362
R: Si, per exemple hi havia la, la...363

364
P: i en el teu cas particular.365

366
R: A mi no m’ha passat, a mi no m’ha passat, perquè, a més com que físicament, vull367
dir...i a la feina, més o menys he estat dos anys en un Macdonalds’s i tothom sabia que jo368
era gitana, però como “yo era la gitana diferente, pues no pasaba nada”.369

370
P: Físicament, tu creus que és important....371

372
R: Home! Físicament clar, és, és373

374
P: és una identificació de gitano375

376
R: Exacte377

378
R: El que està clar és que si tens més formació és més fàcil, per exemple la, “hija de una379
prima mía”, físicament també, bueno depèn de com anés vestida o així, ella feia de380
dependenta en una botiga i el que feia... parlava diferent, perquè també depèn de quin381
barri siguis tens una forma de parlar o un gir determinat, es treia les arracades, es vestia, o382
sigui, si que ella dissimulava la seva identitat perquè sabia que si no...383

384
P: Si, si, no hi havia...385

386
R: I així hi ha molts casos, molts casos, en canvi en altres llocs, segur que aquesta part387
més així pot ser un element que busquin, en pocs llocs evidentment.388

389
P: I has sentit alguna vegada que la gitana visible o gitano visible és el gitano exclòs,390
marginat...391

392
R: Totalmente, està clar393

394
P: Perquè es tendeix molt, des de nivell teòric, es tendeix molt a veure només els395
gitanos més marginals, no,no els altres diguéssim...396

397
R: No, s’identifica la cultura gitana amb la cultura de la marginació, vull dir, i a nivell398
teòric, perquè la gent aquesta és la gent que treballa amb els gitanos. La gent que399
començat a contextualitzar, almenys aquí a l’estat espanyol. Primer assistentes socials,400
la San Roman trabajaba en campamentos, no trabajaba... després va anar coneixent va401
començar a contextualitzar en funció de la seva...fins al punt de que els propis gitanos ens402
hem cregut que “cuanto mas marginal seas, peor hables, y peor te dirijas a la gente, mas403
gitano eres”404

405
P: Això està dins de l’assimilació del gitano406



Index 231

407
R: Hi és, no en tothom, però hi és. Però per mi mateixa, jo quan estic relacionant-me408
amb la meva família parlo diferent, que també és normal, però reconec que també parlo409
més malament, per exemple, quan hi ha gitanos de alta cuña o de clases altas que no se410
comportan así y son gitanos igualmente. També te a veure amb la teva familia d’origen411
que també és més humil o així, però si, si jo crec que aquí, a nivell teòric, fins al punt de412
que tothom relaciona marginació amb cultura gitana, lo cual és al revés, vull dir, que “eso413
es lo mas bueno”.414

415
P: Per tant, la identificació, una mica, de la societat majoritària vers a altres gitanos,416
tu creus que ha tingut una influència important, també.417

418
R: Moltíssima, home... “es que somos menos y estamos en el mundo”, es diferent que419
visquéssim a Marte, però encara que les interaccions siguin desiguals, i precisament per420
això, és que és constant. O sigui, hi ha una televisió a cada casa, o sigui, i hi ha una421
quantitat de transmissió de valors en el dia dia brutal, o sigui... I la cultura és minoritària,422
llavors i moltes coses entren en contradirecció, o sigui del món. No, però és veritat, és423
molt difícil, avui en dia és molt difícil mantenir el rol dels gitanos, llavors, entren moltes424
coses, entren moltes coses, fins i tot el tema de la cultura. Eso de los patriarcas, eso es el425
mejor ejemplo. Nunca, hemos llamado, en los siglos de los siglos amén, nunca se ha426
llamado...” la figura de Patriarca que descriuen la San Román and company, això no surt427
d’enlloc; en canvi, avui en dia tu pots sentir a parlar gitanos per la tele de patriarques,428
però com que a més a més són persones que no han tingut formació, són persones429
semianalfabetes, és normal que tu et fiïs més de l’acadèmia que de lo teu, perquè430
l’acadèmia es valora i lo teu no. Llavors, com que els acadèmics parlen de patriarques, tu431
acabes parlant de patriarques, cuando nunca en la vida hemos dicho eso nosotros...432
Patriarca...Por el amor de Diós. Vull dir que, evidentment que influeix negativament,433
perquè si influís positivament ya me parecería correcto però clar, si a sobre és súper434
racista, súper sexista, que se’n vagin... bueno...435

436
P: Com veus, una mica així, els gitanos... bé hi ha un procés en que... que tenim aquí437
a Catalunya, que és que en els darrers temps hi ha hagut molta immigració i estan438
acollint a moltes persones d’altres països, i precisament, un dels col·lectius que ha439
vingut recentment és el que se’n deuen gitanos romanesos, romanesos se’n diuen,440
conjuntament amb d’altres països, no només de Romania, molts també venen de441
Bulgària, d’altres països, no. Has tingut contacte amb ells, com t’identificaries, que442
és una persona que té la mateixa identitat que tu, que és totalment diferent a tu, que443
si que hi ha punts en comú, però que hi ha diferències culturals. Quina relació... no444
ho sé, potser has tingut alguna experiència directa?445

446
R: Si, arran també d’aquesta conscienciació política, no, llavors saps que hi ha moltes447
persones gitanes, per exemple al curs de l’Adrom, que fem allà a la Mina amb un grup de448
dones maquíssim, vam passar una peli de la Drom on surten gitanos de diferents països,449
des de la Índia fins a Andalusia imagina’t no, i anaven dient alguna gitana: “que no són450
gitanos, como van a ser gitanos si mira lo que hacen si” perquè les costums eren451
diferents. Clar, jo tinc claríssim que si que ho són, però per una qüestió, així política o452
acadèmica. I llavors, arran d’això que em persegueix, tot i que som persones molt453
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diferents si que alguna vegada has intentat parlar, o així, i bé. El que passa és que: uno, la454
situació que en la que aquests visibles venen és moltíssima més exclusió perquè a més de455
ser gitanos són immigrants i tenen totes les dificultats com a gitanos i sobretot com a456
immigrants, perquè si no tenen tot el tema dels papers. Perquè també estan dins d’una457
bossa de pobresa i exclusió molt forta, però molt forta. Si a al uni no hi ha gitanos, pues458
gitanos de l’est, ja no a la uni, sinó en feines normalitzades ben pocs. Llavors, amb qui si459
que he tingut relació no són amb aquests treballadors, que venen putejats, si que és amb460
els altres, amb els que tenen estudis, però no amb l’àmbit de Catalunya, sinó per les461
mogudes, amb lo cual, el que a mi em fa pensar molt això, és per exemple, que no és la462
primera vegada que passa això, que als anys 60, 70; 50, 60 , 70 va haver-hi una ola463
d’immigració de les zones més pobres de l’estat espanyol a Catalunya. A Catalunya hi464
havia gitanos des de feia segles i segles, assentats; potser no integrats, però si integrats465
amb els seus veïnatges i arriben gitanos, molts gitanos d’altres bandes de l’estat, que tot i466
ser gitanos són molt diferents, no. I realment, avui en dia encara hi ha una fractura entre467
aquests gitanos, hi ha pocs matrimonis entre gitanos catalans i gitanos dels meus, per així468
dir-ho. Llavors, jo crec que aquesta fractura també hi és ara, no, molts gitanos d’aquí469
autòctons, tot i que identifiquen que són gitanos, “son diferentes”, hi potser una visió per470
qüestió de recursos, no, saps això que es dóna amb col·lectius o amb comunitats excloses,471
no que hi ha una lluita pels recursos “es que si los tomamos como gitanos, nos va a tocar472
menos pastel, no”. Potser, des de les entitats, de vegades, i jo crec que no hi ha molta473
feina feta a nivell igualitari i comú, tot i que s’està començant. Clar també hi ha una474
situació molt més bèstia i molt més dura que potser els gitanos que tenen un DNI, que475
posa que son espanyols. Però jo crec que el procés pot ser similar, i això ens ensenya, que476
avui hi ha una fractura, és a dir, els gitanos d’aquí, encara continuen dient: “gitanos477
catalanes y gitanos castellanos”. Yo he nacido aqui, pero... vull dir que si que veig un478
fractura, encara que t’identifiquis.479

480
P: I si aquí veiem una situació de resistència, pots veure també processos de481
solidaritat, és a dir, organitzacions gitanes que potser estiguin més formades per482
persones gitanes catalanes, o organitzacions gitanes que només siguin gitanos483
castellans, majoritàriament, però, vull dir que s’han ajuntat...484

485
R: Hi ha treballs conjunts, i hi ha experiències de treball a més conjunt, no només...486
conjunt, vull dir de tu a tu molt guapes. Ara, són concretes, és a dir,487

488
Canvi cara489

490
R: però si, jo la sento. A veure, jo estic treballant, perquè et facis una idea, jo treballo a la491
Gene amb el Ricard, i volíem buscar un home i una dona i, a més, era perfecte una de un492
orígen y otro del otro; a mi el Ricard em parla amb castellà, des del primer dia. I segur493
que el primer dia, jo en lloc de dirigir-me amb ell amb català li vaig parlar amb castellà. I494
és molt divertit perquè es donen unes... tothom estem parlant allà en català, però entre ell495
i jo parlem en castellà, i ell em diu: “i perquè no parles en castellà...” i jo li dic: “y porqué496
no me hablas tu en catalan”, i ell diu en castellà: “porqué te empecé a hablar en castellano497
y...”, i fem broma d’això de catalans i castellans, però això encara pesa.498

499
P: Aha...500
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501
R: Hi ha una fractura, que a vegades, la fractura no representa una lluita, però si que hi ha502
una diferenciació. Identitària, també, perquè jo, per exemple, la meva... això és divertit, la503
meva cultura gitana, que és molt forta, però no és catalana és d’origen andalús; i l’altre504
meva cultura, o la meva cultura catalana no és de base gitana, no se si m’explico?505

506
P: Si, si507

508
R: És a dir, això ho tinc claríssim. Soc catalana, però la meva cultura gitana, la base de la509
meva cultura gitana és andalusa. I les paraules que jo faig servir en gitano o en les510
expressions són d’origen andalús, perquè és....és una qüestió identitària. Evidentment són511
totalment.... vamos que no només no són contradictòries sinó que són complementàries512
avui en dia.513

514
P: I veus que aquest cas es pot donar també amb els... o sigui que amb els gitanos de515
l’Est, quan els seus fills estiguin aquí, amb el pas del temps, creus que aquestes516
similituds també es poden donar, perquè crec que ara participen a la FAGIC diria,517
algunes....518

519
R: En aquest moment no, perquè l’associació que hi havia, bueno... és que clar, és que520
són...521

522
P: N’hi havia dues, no?523

524
R: N’hi havia una. Ara mateix no n’hi ha cap, però altres bandes de l’Estat n’hi ha... vull525
dir que hi ha associacions. A veure, parteixen de...si nosaltres ja partim de quatre passos526
enrera, ells encara parteixen de més. Ja et dic, que hi ha una problemàtica bastant potent.527
Però jo crec que si que es pot donar en un futur, si es fa bé també, el procés d’inclusió.528
També, des de les entitats hem d’intentar incloure i no diferenciar i que és normal també529
que el seu origen gitano no sigui el mateix, però que es puguin... Jo ho tinc claríssim que530
soc catalana andalusa, per exemple i no em comporta cap mena de contradicció, això, no.531

532
P: Per tant veus que hi ha un paper important de les associacions gitanes...533

534
R: Bàsic, bàsic535

536
P: ... en la inclusió d’aquestes persones537

538
R: Si hem d’esperar que les polítiques públiques es facin càrrec de la nostra identitat,539
anem bé. Perquè si no tenim ni institucions, o sigui...no...llavors, jo crec que el que540
puguem fer-ho nosaltres millor que ho fem nosaltres i que no esperem que ens ho fagi ni541
un estatut ni res, evidentment haurem de reinvidicar, però aquí, jo crec que hi ha cert, no542
et puc dir racisme, potser és molt fort, però si que hi ha certa desconfiança, reticència a543
treballar conjuntament. Hi és, “que si las mafias, que si mejor no fiarse, las diferencias, si544
es que son diferentes que nosotros”545

546
P: ¿? Organitzacions que estan treballant amb gitanos romanesos, oi?547
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548
R: Si549

550
P: Sobretot l’església?551

552
R: Bueno, l’església és... però és que l’església arriba allà on no arriben les entitats. Vull553
dir, l’església és organització de masses amb base social més amplia del poble gitano,554
però brutal.555

556
P: Quina importància creus que té l’església?557

558
R: Uf! En un 70% yo creo. No, no, te lo digo en serio, moltíssima gent, moltíssima gent.559

560
P: És un punt important.561

562
R: És un punt important i treballen bé. M’imagino que si fan això, per exemple, treballen563
bé, llavors, a més a més com que també tenen tot el que és el braç polític o el braç social,564
doncs aquest braç social també ha d’estar integrat d’igual manera. El que està clar és la565
“faca” o el braç social de l’església si que està si està treballant amb diferents de l’Est i566
que les entitats d’aquí es fa el que es pot, qui pot més y tiene mas dinero trabaja más, però567
ells ho estan fent de...o potser perquè jo no ho conec tant bé, però si que, o sigui, tu ara568
parles amb la FAGIC i els hi dius que vols entrevistar a romanesos i les va a costar, en569
canvi tu te vas a cualquier pastor y te dicen donde estan, quien son, donde viven i en que570
participan, no.571

572
P: De fet, la setmana que ve tinc una entrevista...573

574
R: Està claríssim. Cohesiona, l’església evangèlica cohesiona a tots els gitanos. A més575
antes han dicho que no a los castellanos y a los catalanes576

577
P: És veritat, allí en tens un exemple578

579
R: No,no, sí perquè a més a més...580

581
P: El que no aconsegueixen les associacions ho aconsegueix l’església.582

583
R: Sí senyor, perquè vam demanar una reunió FACA, allí a la feina amb el dire i va estar584
el dire general, el meu cap i jo en plan de... apuntando. I venien una representació de585
quatre. Hi ha havia un oncle i tres nanos més o menys joves, entre 28 i 40 tacos. Ho sigui586
que hi havia de tot, a més o van dir. Això és real, això no et vé cap aquí, és una entitat, és587
l’associació. D’aquí, que és com si fos FACA a Andalusia. Jo vaig dir: chapeau, perquè588
és veritat, això no t’ho trobes. Molt bé, molt bé, molt bé, si, si589

590
P: I així a nivell, o sigui, a nivell de la persona gitana del carrer, pensant en, digue’m591
20 anys enrera, tu ets jove, no...592

593
R: 28 tengo, Oscar594
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595
P: Bueno, bueno, eres joven596

597
R: Like you, like you598

599
P: Tu, pel que has sentit... no se si n’heu parlat d’aquests temes amb altres persones,600
suposo que si, has vist una mica... explica, una mica, les diferències entre quan abans601
no hi havia Internet, jo penso que potser la identitat gitana també era més, més602
local; és a dir, soc gitano perquè m’identifico amb fulanito i perquè les vies de603
comunicació són...ens trobem pel carrer, o ens veiem a la televisió,o el que sigui.604
Però ara que estem en una societat totalment diferent, en la que hi ha Internet, que605
pots accedir a qualsevol lloc del món, qualsevol persona pot penjar una pàgina web,606
d’associacions gitanes a la web n’està plena a tot arreu del món, per exemple, la gent607
viatja més també, creus que això, que aquests moviments de fluxes ha influenciat en608
que la gent canviï una mica la perspectiva, és a dir la meva identitat gitana és, abans609
era més local, al barri de la Mina, per exemple, o en un grup de persones gitanes,610
ara, és més gran, no, o sigui, no només el gitano és la persona que tinc al costat sinó611
també és la persona que està en un altre país. Creus que s’ha produït aquest procés,612
o no? Potser no, eh...613

614
R: No, sí. Jo crec...615

616
P: ¿?617
R: Jo crec que és al revés, no. Recordo que al principi, quan parlàvem de documents de618
l’Adrom o dla feina, o així,619

620
Pausa per trucada de telèfon621

622
R: Ja no sé on estàvem623

624
P: Estàvem en què és abans, l’ou o la gallina? És a dir, la identitat gitana és625
transnacional perquè...626

627
R: Ah si, vale, vale...628

629
R: Tu deies, identitat local, però és que abans d’Internet no era local tampoc, era més que630
local. Si que tenia una arrel local, però la majoria de famílies gitanes tenen família, o hi631
ha familiars a tot arreu, i sempre, inclús les catalanes tenen família a València, a França,632
vull dir que territorialment es superava, vull dir que això ja es feia, i tenint en compte633
que, avui dia també, lo de Internet no arriba a tothom, vull dir que aquest funcionament634
en xarxa que Internet després trasllada a un altre nivell, ja existia jo crec entre poble635
gitano. I a Europa imagina’t amb el romanisme, o la itinerància, no. En tot cas, si que és636
veritat que, com que Internet recull gran part d’aquestes característiques, ens va al pelo.637
Yo tengo primos que sus padres son analfabetos, peró los niños, amb 7 anys, se’n van al638
ciber, y con quien te piensas que hablan? Con mozas de otras partes, eh, de tot Espanya.639
Jo al·lucino. T’ho juro. I han sortit un montón de matrimonios fruto del chat, o del640
teléfono. Vull dir, que abans també podia passar perquè sabias que venía un primo, venía641
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a una fiesta, lo conocían, vull dir, que en tot cas ha potenciat molt més aquesta identitat642
gitana i la relació l’ha facilitat, per exemple. Això és súper positiu, igual que el telèfon643
per exemple, vull dir, que crec que són coses amb la mateixa línia i que, en tot cas, han644
reforçat encara més la identitat i nivell internacional ja, imagina’t, és al·lucinant, si, si.645

646
P: És a dir, el fet potser del procés d’Europa, quan molts...647

648
R: És brutal. Però crec que, en tot cas, potencia el que ja existia, quan es diu: Internet és649
molt gitano, doncs si, i evidentment que és una... uf! Si tens l’accés, i la possibilitat i tens650
la habilitat de poder-ho fer augmenta, aprofundeix, engrandeix la teva identitat a nivell651
internacional i això és chulíssim, jo crec.652

653
P: Que seria, per tu... entrem en temes més de identitat, el apaiamiento, que seria?654

655
R: Yo creo que si que existe, eh656

657
P: Molt bé, està bé, està bé658

659
R: Yo creo que si que existe. No en els termes aquests de cuando un gitano estudia o660
cuando un gitano se va a trabajar a un trabajo de paios se hace paio. Això està superat,661
peró yo creo que si que existe el apaiamiento, o en todo caso si que existe la asimilación.662
Es decir, es decir, como soy también un poco de la universidad, es decir. Ets una minoria,663
estàs en minoria, no només numèrica, si que hi ha una desigualtat molt forta i en un664
entorn que constantment no t’està, moltes vegades incloent, o no t’està tractant amb665
termes d’igualtat sinó que t’està colonitzant. No només al poble gitano, vull dir, hi ha un666
colonialisme cultural brutal avui en dia al món, i insisto, los gitanos no vivimos en Marte,667
vivimos aquí.668

669
Pausa per entrada d’una persona a la sala670

671
P: El apaiamiento672

673
R: Que existe. Entonces, lo que yo creo que existe es que es fácil por un lado, que si tu674
estás participando...és una qüestió d’interaccions i de suma d’interaccions, és a dir, jo he675
parlat amb persones gitanes que m’han dit, i això em feia pensar molt, jo em puc676
relacionar amb qualsevol, jo estic tot el dia treballant amb paios, jo estic en situacions677
que, a dia d’avui són paies, interaccionant amb persones paies, però tinc molt clar que soc678
gitano, i llavors, tinc molt clar que també tinc habilitats per relacionar-me igualment, però679
jo tinc molt clar que soc gitano, llavors en el meu entorn gitano potser el rol és diferent680
però jo... però no tothom té això tant clar, o no té una base identitària tant, tant forta, i a681
vegades també t’acabes identificant amb lo paio sense ser conscient d’això. El que vull682
dir, el que vull dir és que si en la suma d’interaccions ganan las paias i tu no n’ets683
conscient d’això pues tu també, o sigui, que ser gitano no es únicamente una cuestión de684
opción, o sigui, tu ara si quieres, el Oscar no puede decir, voy a ser gitano, porqué no lo685
eres, hay mas cuestiones, hay una cuestión genética en cuanto a que tienes que tener un686
padre o una madre gitano como mínimo, después hay una cuestión social que es687
socializarte en un entorno gitano y después hay una cuestión de opción. Però no només688
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una qüestió d’opció, llavors, el que si que tinc molt clar és que si que existe el689
apaiamiento, no com.. no per ser una persona gitana que estigui en el món paio, sinó por690
tus actos también, y por tu consciencia.691

692
P: Però, per exemple, jo si ara descobreixo que el meu avi és gitano...693

694
R: Bueno, tu descobreixes que el teu avi és gitano, et comences a interessar, comences a695
investigar, et pot feinar una referència que abans no existia, però tu no tens una criança696
gitana, per exemple, tu no tens una socialització gitana, el que pots fer, és a partir de que697
tu decideixes investigar i generar links o referències amb això, doncs bueno, i això et pot698
donar, fins i tot, el que tu busquis casar-te amb una dona gitana, i llavors que els teus fills699
estiguin criats com a gitanos.700

701
P: I jo podria dir: Home, jo em sento gitano702

703
R: Si, però no... o sigui, mai, per un gitano, series totalment gitano.704

705
P: Molt bé.706

707
R: Tindries un avi gitano, però... Conceptualitzar això m’imagino que és difícil, però hi708
ha més passos, o sigui, tu neixes i et fas i esculls, llavors, el que tinc clar és que ser gitano709
no és una qüestió només d’identitat política, que hi ha moltes persones gitanes que és710
només una pràctica i que això està molt criticat dins del món gitano; és gent, que amb el711
rollo soc gitano i en vendre la moto i que a vegades serveix, lluita per això, però no té un712
dia a dia gitano. I aquí podríem entrar en, bueno y entonces que es ser gitano...713

714
P: I quin seria el dia a dia gitano?715

716
R: Per mi, és tenir molt clar d’on vens i és una qüestió familiar, ha de ser familiar.717

718
P: Llavors, tu si el teu pare gitano, per exemple, és el teu cas, i tot i que no t’hagis719
socialitzat, perquè a vegades potser no et socialitzes en un entorn gitano...720

721
R: Ho busques després, Òscar722

723
P: Després el busques...724

725
R: Ho busques, però... o sigui, en el meu cas personal, el meu pare és un tio súper726
masclista i és un tio que sempre m’ha tingut com molt protegida de tot, de tot, inclús de la727
meva família, llavors, fins al punt de que jo, a dia d’avui, hi ha gent de la família que no728
conec, perquè ell no... però jo, després, com a opció, fruit també de tot això, he practicat729
tot això després. Clar, si tu em dius que, que si...730

731
P: S’ha donat el cas contrari?732

733
R: Que vols dir?734

735
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P: És a dir, una persona que la seva mare hagi protegit aquesta noia, per exemple736
737

R: Perquè no trobi...738
739

P: Perquè no estigui en un entorn gitano740
741

R: Això ha passat, hi ha casos.742
743

P: Explica’m un cas d’aquests, va vinga744
745

R: Jo conec una noia, no et diré cap nom, així de la meva edat, que des de petita, bueno,746
el seu pare és gitano, la seva mare no i des de petita se’n van anar a viure fora, lluny de747
tota família de part del pare. Llavors ella té una vida totalment paia en el sentit de que no748
té molta relació, per una qüestió geogràfica, també, i llavors ella s’identifica... si que749
havia sabut que el seu pare era gitano i l’avi, quan la veia si que li deia: tu enrecorda’t, en750
tot cas, que el gitanos...no li parlava potser personalment, però li deia: els gitanos, tal, o751
sigui li parlava bé dels gitanos i que mai oblidés que ella tenia un origen gitano, no, però752
ja està. Ella ve a la uni, comença a connectar amb moviments i així i a dia d’avui està753
generant una identitat increïble, fins al punt, a mi m’ha arribat a dir: “que rabia que nos754
fueramos a vivir lejos”, perquè està refeinant amb la seva família, però des d’un punt de755
vista identitari diferent, no. Clar, si això li passa a una persona amb 70 anys. La feinació756
de sentit serà més forta o menys forta, el que tinc clar és que hi ha dos factors molt757
importants, un és més genètic, o néixer de... i un és de vivència, perquè inclús hi ha molts758
casos de nens adoptats o de nens no gitanos que han estat criats dins un món gitano, però759
sempre s’ha sabut que no eren gitanos, tot i que el seu rol, al 100%, ha sigut gitano i760
potser s’han casat amb gitanos i han tingut nens gitanos, no. Però, això sempre dins del761
grup, però es clar, el reconeixement dels altres és molt important dins de la cultura gitana762
no, vull dir, no només és una qüestió individual, és una qüestió col·lectiva. Peró es un763
tema asi, a lo mejor que tiene aun... yo tampoco lo tengo del todo cerrado...764

765
P: Bueno, bueno. En quins espais tu creus que et pots sentir més identificada com a766
gitana?767

768
R: Ara?769

770
P: Potser han canviat aquests espais, vull dir, de vegades...771

772
R: En la casa. En la calle, quan estic amb la meva família. Sigui en l’espai que sigui, si jo773
estic amb la meva família aquell espai, per mi, es transforma.774

775
P: O sigui, no has de celebrar el Dia Internacional del Poble Gitano...776

777
R: Això jo crec que és algu que...És una construcció. Que potser d’aquí 100 anys serà778
algu súper però avui en dia, la majoria de gitanos no s’identifiquen amb això. Això és una779
construcció posterior, fruit, a més a més dels moviment socials. En els moviments socials780
gitanos participen una minoria, és una elit encara, es una élite, con todo lo que comporta781
élite. Llavors, això és una feinació política, en tot cas, i per tant feinada, o sigui que782
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potser d’aquí un temps passa a formar part dels hàbits i costums, avui en dia és algu783
feinat i ja està, i que en tot cas s’ha d’incorporar. Que està molt bé, igual que l’himne,784
igual que la bandera, no, però si que lliga molt amb lo teu, no, perquè l’himne parla,785
doncs, per exemple, de tota la persecució i genocidi dels avantpassats gitanos, per tant786
t’identifiques. La bandera té molt a veure amb les bases existencialistes de la comunitat787
gitana, i el dia 8 va ser la primera vegada que es van reunir amb congrés, vull dir, que té788
lligams, però és algu feinat a posteriori, no. I que, bueno, també la identitat es va feinant,789
va canviant i és dinàmica.790

791
P: El que diuen... es sol dir, i és que clar, els únics gitanos que se senten gitanos, amb792
estudis, són els que son part d’aquesta elit i són gitanos perquè precisament es793
poden aprofitar d’aquests espais.794

795
R: Això no he entès.796

797
P: És a dir, els gitanos visibles amb estudis son els representants dels moviments798
socials.799

800
R: O no. No són els únics.801

802
P: No són els únics.803

804
R: La majoria.805

806
P: La majoria.807

808
R: Clar, no tots. Hi ha persones gitanes que no estan implicades...809

810
P: Bé, la meva tesis no està en aquesta sinó en aquesta següent, llavors, el que es diu811
és que ells mantenen la seva identitat gitana igual que promouen la seva identitat812
gitana perquè tenen una situació de privilegi, d’elit, dins de la comunitat gitana, no813
sé si m’explico.814

815
R: No816

817
P: No, molt bé818

819
R: O no t’entenc jo820

821
P: És a dir, la identitat gitana és dèbil, no, en general és dèbil, la persona no se822
senten gitanes amb una identitat forta.823

824
R: Jo no ho crec això.825

826
P: No ho dic jo, eh827

828
R: Ah, vale829
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830
P: Llavors, en tot cas, qui té una identitat gitana forta és el president de l’associació831
tal.832

833
R: Ah vale, ara t’he entès, ara t’entenc. No!834

835
P: Molt bé.836

837
R: És mentida i a més a més és al revés. És a dir, la identitat de les persones que estan en838
els moviments i que estan més formades o que estan polititzades és identitària, però és839
més política que cultural. I en tot cas hi ha una part de consciència, però part de840
consciència política.841

842
P: Diferenciaríem cultural i política?843

844
R: Clar, home, clar. En tot cas, tots són cultura, però una és més política, de consciència845
de compromís de no sé que, però l’altre, o sigui, tu a qualsevol gitano del carrer que846
agafis, que són la majoria, perquè somos una élite los que estamos formados, se sienten847
mas gitanos que nadie. Vull dir que, precisament, lo que ha fet que avui en dia encara hi848
hagi gitanos és aquesta força d’agafar-se perquè imagina’t, no tenim institucions, no849
tenim un país, vull dir, i encara hi ha un sentiment gitano molt, molt fort i amb uns valors850
molt forts, que es mantenen després de molt de temps, llavors això és només perquè hi ha851
una força identitària de grup brutal.852

853
P: I veus alguna diferència entre els gitanos que estan participant en aquesta elit,854
diguéssim entre cometes, associativa i tot això i els gitanos que no participen en855
aquests moviments, però que tenen estudis. Veus alguna diferència? Perquè clar,856
uns són molt visibles, i els altres no ho son tant.857

858
R: Clar, és que el problema és que com que no són visibles, potser no, no, això no ho859
controlo. El que si tinc clar és que si que hi ha una fractura, i aquesta fractura pot créixer860
entre, mira el que vaig a dir, entre els gitanos no formats i els gitanos formats, o els861
gitanos no formats i els gitanos dels moviments socials, que com que continuen sent una862
elit i una minoria, i que a vegades aquesta fractura no és una qüestió únicament cultural863
de que uns pensen de que els altres s’han apaiat i els altres... No, jo veig aquí una qüestió864
de desigualtat, de que aquesta elit, continua pensant que se sent superior als altres, i que865
acaba oblidant que si és elit, és perquè hi ha una majoria que no ho és, i en aquí també hi866
ha exemples amb altres minories com per exemple els afroamericans als Estats Units de867
com aquesta fractura fa que, per una banda hi hagi una dona i negre de ma dreta d’en868
Bush i això és súper important, però alhora, les persones afroamericanes són les més869
putejades dels Estats Units, és a dir, que tot el que han guanyat en drets, no, implica que870
tothom ha de guanyar en drets. Llavors, aquesta fractura s’està donant, jo crec, avui en871
dia en el poble gitano. Per això és tant important trencar amb tot això. Clar, quan tu dius:872
els gitanos formats no visibilitzats no sé si es porqué no son muy visibilizados o si et873
refereixes a... que em parlaves abans, jo això no ho conec. El que tinc molt clar és que874
dins de la gent que estem a la elit, de los intelectuales o de los organizados, hem de tenir875
súper clar que estem al servei dels altres, perquè tothom estigui en aquest carro, no.876
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877
P: Si, el que diuen d’això. Aquells, o sigui, quan més estudis tens i més bon treball878
tens, ja deixes de ser gitano. Només hi ha una excepció. Aquells que estan als879
moviments socials i que mantenen la identitat fins ara, perquè hi ha un interès880
darrera, perquè estan en la elit.881

882
R: Ja, però això...883

884
P: Hi ha part de raó, no, per aquest fenomen que dius tu, però no és ...885

886
R: Però jo he parlat amb gitanos que parlen de que aquests si el interès és únicament el887
poder viatjar, o el poder tenir més desenvolupament personal, perquè creixes, realment,888
és peor que el paio mas malo. Si, si, si, perquè s’aprofita del seu poble, és a dir,889
comencen a aprofitar-se d’una qüestió identitària quan no els hi importa, perquè890
continuen estan per sobre, no. És a dir, que tant s’hagin format o estiguin participant891
independentment, el que has de tenir molt clar és que, tant per participar, com per haver-892
te format, això et fa aconseguir, també, personalment coses bones. Créixer personalment893
sense que el col·lectiu creixi, generem fractura. Llavors, a això si que se li diu894
apaiamiento en el sentit de que s’obliden del grup i si el sentit de la cultura gitana és un895
valor tradicional que és la cohesió de grup i la col·lectivitat com a raó organitzativa i896
trenques això, aquesta seria l’explicació acadèmica, però la explicación del dia a dia o897
cuotidiana es esta, esta apaiao, esta asimilado ha entrado en el individualismo i això898
trenca i fa molt de mal dins del poble gitano, quan es basa en tot això.899

900
P: Clarament, clarament. Hi ha moltes teories que diuen això. Hi ha les teories que...901

902
R: Això passa.903

904
P: Bé, moltes no...905

906
R: Però això passa, eh.907

908
P: Passa, o sigui, jo crec que tenen, que poden tenir raó, aquestes teories però que909
només representen una part de tot...910

911
R: I que no és determinista això, en tot cas, que també passa. Vull dir, que també hi ha912
més factors que intervenen, per exemple, és que el mateix sistema educatiu genera que hi913
hagi aquesta elit. O sigui, les mateixes institucions, a l’institució li interessa més que hi914
hagi dues persones gitanes amb estudis i prou, mira és que hi ha molta discriminació. A915
Andalusia, això és molt fort Òscar. No Andalusia, Granada, la província i la ciutat on hi916
ha més gitanos de tot l’estat espanyol, bé, ciutat important, i no se si hi ha un 4% d’allà i917
on hi ha més universitaris, penya formada, però no només en educació social, també en918
dret amb medicina, en tot. Eso no tiene ninguna repercusión dentro de las instituciones,919
no a nivell de càrrecs, sinó ni a nivell de feines, o sigui els gitanos continuen ocupant les920
bosses marginals, el treball en negre i els treballs poc qualificats. Com s’entén aquesta921
inversió? Perquè dius, buena, a Castella, a Catalunya, que som poquets, però en allà, en922
allà tu vas per la uni caminant i de cop et trobes gitanos d’alumnes. Que fan? Acaben923
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treballant tots en associacions, algun en algun ajuntament com a tècnic, però no hi ha....924
Llavors, a mi, això, només em pot dir una cosa, i és que clarament hi ha una925
discriminació. Però molt forta, saps el que vull dir? Clar. Més des del punt de vista de926
l’administració, o de l’institució pública, no, perquè jo entenc que en el mercat laboral les927
empreses poden fer-ho o no, però de cap de les maneres això pot fer-ho una institució928
pública, que està basada amb uns valors democràtics i d’igualtat d’oportunitats. Lllavors,929
per mi és un element de discriminació brutal, no, però brutal, és que en allà si que n’hi ha930
molts, n’hi ha molts, i fent doctorats, tio, en canvi això no representa amb més poder931
d’influència, saps. Llavors, el que t’estic dient és que això passi i que aquestes teories es932
puguin donar, no és perquè la cultura gitana generi això o perquè vulguem, sinó perquè la933
mateixa institució o les mateixes estructures són racistes amb el poble gitano o amb les934
minories, i fan de que, en tot cas, si passen, que passen solamente algunos, porqué eso ya935
los rompe. Saps que et vull dir? Yo lo tengo claríssimo, i això ha passat, per exemple, és936
que ha passat als països de l’Est, amb els governs socialistes, clar que els formaven,937
formaven alguns i els formaven mogollón, però moltíssim, i això els assimilava perquè938
els separava del grup i, saps? Llavors, és una dinàmica que s’ha donat en d’altres939
minories, amb altres llocs i perquè serveix, per descohesionar, i perquè continuïn havent-940
hi els altres que estiguin allà baix.941

942
P: I tu veus alguns mecanismes que en comptes de descohesionar, cohesionin a les943
persones que tenen estudis que no son polititzades?944

945
R: Que tothom tingui, que tothom tingui èxit. Perquè si no tothom té èxit, passarà com a946
la societat catalana, és a dir, la societat catalana pot estar més o menys cohesionada, vale,947
però el que estar clar és que hi ha una proporció d’un 10 % de les persones amb edat de948
treballar que tenen titulacions universitàries. Punto pelota. En tot cas, aquí no hi ha cap949
discriminació, aquí hi haurà la ignorància de cada persona, el factor socio-econòmic, però950
no serà una qüestió saps? Jo entenc que si, que per tothom igual, que tothom tingui això.951
Llavors hi haurà penya que s’organitzarà, vull dir, a nivell de participació, per exemple,952
en general és una minoria qui s’organitza, o a nivell de sensibilitat, bueno, però en tot cas,953
ja no serà per ser gitano, sinó la societat en la qual hi ha uns valors que, seran coses que954
ens afecten a tothom per igual, però és que ara nosaltres, a sobre, amb la motxilla plena955
de pedres ens quedem a baix per ser gitanos, vull dir que hi ha un racisme, per dir956
racisme, vull dir, no sé si se li diu racisme o discriminació, però per mi és racisme, vull957
dir, no interessa.958

959
P: Una darrera pregunta, des de l’administració es va potenciar un pla integral960
gitano...961

962
R: Però de quina administració?963

964
P: Catalana. O potser també coneixes altres plans gitanos. Sé que hi ha hagut un965
cert debat de si els gitanos de l’Est els incloem aquí o no els incloem, explica’m una966
mica aquest debat, si el coneixes, potser no el coneixes.967

968
R: Però el meu coneixement és des de dintre, no sé si això és bò o no.969

970
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P: És bò, és bò. La perspectiva teva com a tècnic, tu ets tècnic actualment per tant,971
una mica...972

973
R: Com que l’administració no primen els valors d’eficàcia, eficiència, utilitat social...974

975
R: No, però això és veritat. Sinó que és una qüestió política, si algu ven políticament bé,976
llavors, amb els gitanos de l’Est, com que l’estiu passat hi va haver molta moguda977
policial i a nivell mediàtic, com que els mitjans escullen una cosa i la treuen molt, doncs978
això genera un impacte, llavors els polítics es mouen i els hi diuen: treballa. Però es viu979
com un marron.980

981
P: Quan va haver-hi tot aquest merder...982

983
R: El 2005984

985
P: 2005, estiu del 2005986

987
R: Que no és que hi haguessin...988

989
P: Recordes el mes?990

991
R: Agost i setembre sobretot992

993
P: Agost i setembre de 2005.994

995
R: Si, si, agost i setembre, a més a més trobaràs molts, o sigui, tots els mitjans, en general996
es van, saps que a vegades fan això, llavors. Això genera més opinió i llavors els polítics997
reaccionen, reaccionen i ens diuen: curreu. Però en realitat no hi ha, una cosa és el998
discurs, o l’encàrrec o la part bonica de compromís, però a nivell real ho veuen com un999
marrón. Hi ha un pla: Pla de Ciutadania i Immigració, i allà no entren els rumanesos, allà1000
diuen que són gitanos i entre els gitanos diuen: ya, però són immigrants, doncs què?1001

1002
P: Què són Gitanos i immigrants no?1003

1004
R: Doncs ja està, doncs com a immigrants que hi hagi actuacions dins del pla1005
d’immigració i com a gitanos que hi hagi actuacions dins del pla gitano. Punto pelota.1006
Com que tenen, no, però en allà, com que tot és... bueno és que l’administración és una1007
mierda, o sea...no, no és una merda, en el sentit de que al costat de tot lo que ha de fer, de1008
tot l’encàrrec i de totes les... pues es fa o no es fa en funció, i és així de trist, de persones.1009
Quan hauria de ser al revés, vull dir, que és una màquina que és un monstre que s’ho1010
menja tot, i llavors, és un marron. Si no hi ha problemes, si a nivell públic no hi ha molt1011
merder, des de infància es fan coses, a nivell no sé que, des del Pla Integral hi ha algu, hi1012
ha un projecte europeu, però...1013

1014
P: Explica’m una mica el debat amb els gitanos de l’Est, en el sentit de: els incloem1015
com a gitanos i no tant com a immigració, quin són els arguments que hi ha1016
darrera?1017
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1018
R: És que no hi ha arguments, a part de que no hi ha hagut un debat profund enlloc.1019
Simplement, com a marron, des de immigració el que diuen és que són gitanos i des1020
gitanos diuen: bueno si, però com que es viu com un marron, doncs també són1021
immigrants. Llavors, això el que fa és que, entre això, no s’estigui, no hi hagi un actuació1022
coordinada, planificada, no, i que si que dins del Pla Integral del Poble gitano si que hi ha1023
alguna actuació de fer un estudi, però és residual i és anecdòtica.1024

1025
P: I jo me’n recordo que el Pla Integral del Poble Gitano, quan es va fer la1026
presentació, va haver-hi un debat, una mica, en aquest sentit, de persones gitanes,1027
fins i tot, que deien.1028

1029
R: Si, perquè es demana, però el que t’estic dient és que des de l’institució no hi ha un1030
posicionament fruit d’un debat, fruit d’un, vull dir, és algu que encara està a la superfície.1031

1032
P: I des de la pròpia comunitat gitana aquest debat1033

1034
R: Home, si que hi ha prou debat, per veure que es fa, com es treballa això1035

1036
P: Ho pots explicar una mica com...1037

1038
R: Depèn. Hi ha gent que el que fa és veure-ho com un problema, el mateix que fa1039
l’administració, diuen: no, no, prous problemes tenim nosaltres per a sobre ... Hi ha gent1040
que diu que, bueno, que s’ha de treballar i que ens pot aportar, a més a més, elements que1041
nosaltres no podríem fer sols com és el tema de la llengua, per exemple. Vull dir, una1042
demanda històrica del poble gitano o dels moviments socials gitanos a l’estat espanyol i a1043
Catalunya és la recuperació de la llengua, i aquestes persones, no només l’entenen sinó1044
que és el vehicle d’expressió viva, llavors hi ha gent que ho pensa així, però de moment1045
no sé si està quallant, no hi ha cap projecte comú que jo conegui, almenys a Catalunya. Si1046
que s’estan començant a fer grups, a partir dels grups de dones, per exemple, a Sabadell1047
crec que hi ha un grupet que funciona...1048

1049
P: Amb això de la llengua, per exemple, aquí no ha estat un factor identitari molt1050
fort, o sigui, si els llocs on es parlava el caló i tal, si, però vull dir, la identitat gitana1051
s’ha mantingut...1052

1053
R: La llengua és important, el caló.1054

1055
P: Si, si, jo crec que és important, però per exemple hi ha persones que no saben el1056
caló i se senten molt gitanes.1057

1058
R: Exacte1059

1060
P: Jo potser crec que, bueno, allà on estigui és un factor igualment, o sigui si hi1061
hagués el caló o si hi hagués el romanó aquí, seria també un factor de...1062

1063
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R: Pels que venen de fora és bàsic. No, et diuen, tu, quan tu els hi dius: soc gitana,1064
automàticament et parlen amb romanès i si tu no els hi parles et diuen: tu no ets gitana1065
perquè no parles romanès, vull dir1066

1067
P: Perquè, per ells, estadísticament s’han fet estudis, és un element molt important.1068

1069
R: Però és que per qualsevol nació la llengua és la base i és la forma de pensar, vull dir,1070
per qualsevol cultura, la llengua és principal. Per això abans, quan tu em deies si es1071
mantenia la identitat gitana, imagina’t com es manté a l’estat espanyol, que tot hi haver1072
perdut la llengua, la gent se sent molt, molt gitana i té un apego molt fort amb la identitat1073
gitana.1074



Sobre la identidad gitana y su construcción panétnica246

246



Index 247

247

Apéndice B: Sobre el análisis de la información

Cuadro 2: Análisis sobre etnicidad y movilidad social ascendente

Aculturación selectiva Etnicidad constrictiva Plena aculturación

Adscripción por parte
de los otros (sociedad
mayoritaria/mundo gitano)

1 (+/-) 2 (-/-) 3 (-/-)

Auto-adscripción
(si/no)

4 (+) 5 (+) 6 (-)

Red étnica de apoyo
(densa/débil)

7 (+) 8 (-) 9 (-)

Discriminación previa
(si/no)

10 (+) 11 (-) 12 (-)

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3: Análisis sobre la panetnicidad y su institucionalización

Adscripción
panétnica
por parte de
los otros

Existencia
previa de
instituciones
panétnicas

Segregación
ocupacional

Clase social Otros

Interacciones
de poder

1 2 3 4 5
Etnicidad
reactiva

Interacciones
dialógicas

6 7 8 9 10

Interacciones
de poder

11 12 13 14 15

Etnicidad
proactiva Interacciones

dialógicas
16 17 18 19 20

Fuente: Elaboración propia
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Apéndice C: Preguntas sobre la identidad étnica presentes en las hojas
censales de diferentes países de Europa Central y del Este

Rumania
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Eslovaquia

República Checa
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Hungría

Bulgaria
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Apéndice D: Noticias sobre los hechos de La Salut
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