
NúmeNúmero 1.2461.246, dijoudijous 14 de febrer de 200814 de febrer de 2008Q U A D E RA D E R N N 

Q 
Re

po
rt

at
ge

GERARD BAGUÉ

El més xocant del barri de Sant
Jaume, al cor de Perpinyà, és
la constatació que existeixen
guetos on l’idioma dominant

no és el castellà o l’àrab, sinó el ca-
talà. Els seus panxuts carrerons de
llambordes, llardosos i estrets, les se-
ves façanes escrostonades i atapeïdes
de grafits, la cridòria i les olors que
s’escolen de les finestres consti-
tueixen un típic paisatge de suburbi.
Però de seguida que parem l’orella,
apareix la sorpresa: parlen català! I
no són quatre gats; és un barri sencer.
Prop de 2.500 ànimes concentrades
en una desena de carrers tenen el ca-
talà com a llengua pròpia de comuni-
cació. Es tracta d’un català amb in-
fluències del caló —la llengua antiga

dels gitanos—, el francès o el caste-
llà, però amb una fonètica que l’acos-
ta al català de Girona, el fa molt
entenedor i el diferencia clarament
del català d’accent afrancesat de la
resta de catalanoparlants del Rosse-
lló.

Michelle Ros, directora de l’Arxiu
Històric de Perpinyà, recorda que
Sant Jaume sempre ha estat un barri
“un poc marginal” on s’hi han con-
centrat, segons les èpoques, els lepro-
sos, els jueus o la prostitució. Ros veu
difícil una reforma del barri vell, se-
guint l’exemple d’altres ciutats, ja
que els perpinyanesos de classe mitja-
na volen casetes amb jardí.

El barri gitano és un microcosmos
regit per regles pròpies. De bon matí,
els carrers comercials de Perpinyà bu-

llen d’activitat, però a Sant Jaume tot
just es comencen a espolsar la man-
dra

Els gitanos no persegueixen el
temps, és el temps qui els busca a ells.
Quan el sol comença a escalfar les
terrasses dels bars de la Plaça Cassa-
nyes, uns quants oncles —els ancians
més respectats del barri— es troben
al voltant d’una taula per prendre’s
un Pastis rebaixat amb aigua. És com
si cada dia fos diumenge. Avui to-
thom parla del casament del nen, un
gitano del barri barceloní de Sants i
músic de talent que ha organitzat un
convit fenomenal —com tots els dels
gitanos— a Isla Fantasía. Entre gita-
nos, ja se sap, tots són parents, així
que els més joves hi faran cap.
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El cor de Perpinyà
parla gitano català

El cèntric barri de Sant Jaume és un microcosmos que manté
intacta la seva cultura malgrat la forta francesització de l’entorn

Recordo sovint, i aquests
dies més, les paraules del
filòsof alemany Jürgen
Habermas (Düsseldorf,

1929) quan va rebre el Premi de
la Pau a la Fira del Llibre de
Frankfurt. “Si volem evitar un
xoc de civilitzacions, hem de re-
flexionar sobre el nostre propi
procés de secularització, que no
ha acabat encara”. Era un mo-
ment molt complicat. Això ho va
dir el 14 d’octubre de 2001, un
mes i escaig després de l’atemptat
contra les Torres Bessones. To-
thom a Frankfurt pensava que
aquesta vegada, vista la magni-
tud de la catàstrofe als Estats
Units, amb repercussions al món
sencer, Habermas es mossegaria
la llengua. Però no. “Només si
ens adonem del que la secularitza-
ció significa a les nostres pròpies
societats postseculars” es podrà
valorar el risc d’una secularitza-
ció equivocada a d’altres parts
del món”, va dir.

El pensador va fer una llista
d’algunes de les coses que passen
a les presumptes societats “post-
secularitzades”: les relacions Es-
tat-religió, el fre a la investigació
biogenètica... “Les esclerotitza-
des ortodòxies existeixen tant a
Occident com al proper i llunyà
Orient, tant entre catòlics i jueus
com entre musulmans”. Només
ens queda un “bri d’esperança
per a la raó”, vadir Habermas.

Han passat més de set anys de
les paraules del filòsof i la culmi-
nació d’aquest procés de seculari-
tzació sembla més lluny que mai.
Només cal recordar les recents
paraules del portaveu de la Con-
ferència Episcopal, Juan Anto-
nio Martínez Camino: el laïcisme
és una amenaça per a la democrà-
cia, el consell de què votem el par-
tit i el programa que més valor
doni a la “dimensió moral de la
vida”. Quina dimensió moral de
la vida? La seva o la meva? La
seva dóna suport a la dreta més
cavernària, la meva està amb la
laïcització, amb els drets que tant
ens ha costat d’aconseguir. Per
què hem de mantenir el Concor-
dat amb el Vaticà? Per què han
de rebre diners de l’erari públic?
Per què no fan públics els seus
béns patrimonials?

Què podem fer? Ahir el núme-
ro tres d’ICV-EUiA al Congrés
per Barcelona, Joan Josep Nuet,
va iniciar els tràmits per aposta-
tar. Pot ser un bon camí. Així no
serem part de les estadístiques de
l’Espanya catòlica. Però no és fà-
cil. Apostatar costa tant o més
que donar-se de baixa d’una com-
panyia de telefonia mòbil.

L’Onclu Manel, sempre vestit de dol, en un carrer del cor de Perpinyà. Darrere seu, homes i dones conversen en grups clarament separats. / ISIDRE GARCÍA

Simona Škrabec ressenya la darrera novel·la de Rafael Vallbona � Jordi Llovet
analitza una antologia sobre ‘poetes òrfics catalans’ � Luis Hidalgo entrevista

els components de Manos de Topo

Apostatar
ROSA MORA



Ve de la primera pàgina
Els casaments gitanos són au-
tèntics esdeveniments socials en
els quals les famílies es poleixen
els seus estalvis. Els homes
encarreguen vestits a costurers
de prestigi que valen més de
6.000 euros; però les dones,
amb aquest pressupost, no en
tenen ni pels primers farbalans.
Aquestes xifres contrasten forta-
ment amb els seus habitatges es-
gavellats. Però no saben viure
als afores. Molts gitanos adine-
rats han abandonat la caseta
aparellada perquè s’enyoraven.
La vida gitana es cou en aquest
petit món.

Els oncles de la plaça Cassa-
nyes tenen molt clares les quali-
tats dels gitanos catalans. “No-
saltres som més educats, més se-
nyors, ens agrada la bona taula
i el bon vestir i no anem desca-
misats ensenyant els penjolls”,
explica l’oncle xino, un avi amb
fama de fester que fa anys que
promet retirar-se de la vida noc-
tàmbula. Els greus disturbis
que fa tres anys van fer saltar
pels aires la convivència del bar-

ri, quan gitanos i àrabs var fer
la seva guerra pels carrers de la
ciutat, són encara ben vius a la
memòria dels oncles (els onclus,
en diuen ells). Els patriarques
—segons l’argot gitano d’altres
zones— pensen que en qualse-
vol moment el barri tornarà a
explotar. “Només cal que a al-
gun d’aquests joves li torni a
pujar la sang al cap”, explica un
dels oncles. Sorprèn, però, la na-
turalitat amb què alguns àrabs
viuen a la zona gitana.
“Aquests no es fiquen en res,
són els que accepten que això és
territori gitano”, aclareixen.
Com els avis de tot arreu, els
gitanos lamenten que s’hagi per-
dut el respecte per la gent gran.
Però en el seu cas, sembla més
greu: els oncles són els jutges

dels conflictes. “Ara
un nen de 8 anys
s’atreveix a demanar-
me un cigarro pel car-
rer, abans era impossi-
ble”, lamenta un dels
avis. “Ja no volem fer
de jutges, no ens escol-
ten”, afegeix un altre.

Josep Saadna
Mambo, un extraordi-
nari músic de 52 anys
reconvertit en tècnic
de Cultura pels Afers
Gitanos de l’Ajunta-
ment de Perpinyà, té
força clar que les aju-
des institucionals “es-
tant matant el poble
gitano”. Les sigles
RMI (Renda Mínima
d’Inserció, 380 euros
a partir dels 25 anys) i
les ajudes escolars es-
tan en boca de tots.
Mambo assegura que
un 80% dels seus
veïns viuen d’aquests
subsidis. “A Catalu-
nya no es pot viure
sense treballar, però a
França sí. Un que tin-
gui dos fills es pot
treure el mateix sou
que jo sense treba-
llar”, lamenta. Entre
els gitanos de Sant
Jaume hi ha paletes,
ferrovellers, gent que
fa mercats i algun fun-
cionari, però també
massa joves handica-
pés, com els defi-
neixen els oncles
recorrent al francès.

La recent prohibició de fu-
mar dins dels espais públics ha
foragitat a l’entrada de l’establi-
ment els clients del bar Sant Jau-
me, un local carismàtic del car-
rer d’en Guilla. Tots saluden en
Mílio, un gitano bonifaci que
l’Ajuntament ha contractat com
a surveillance urbane. L’escom-
briaire, que passa tot darrera,
també és gitano. Mambo apun-
ta que la política municipal pas-
sa perquè tot s’arregli “entre gi-
tanos” i no es causin aldarulls.
“La policia només apareix quan
hi ha trets”, afegeix. Durant els
disturbis del 2005, es van veure
gitanos amb pistoles. Al barri

n’hi ha que tenen una arma ama-
gada. “Només per defensar-nos.
Com a l’Amèrica”, expliquen.

Al barri de Sant Jaume no
s’hi pot anar amb la vara de
mesurar la correcció política.
La canalla campa pel carrer a
totes hores, incloses les hores
d’escola. N’hi ha uns quants en-
ganxats a les màquines escurabu-
txaques dels bars i d’altres que
escalfen el canell jugant a les
botxes en un descampat. La ma-
joria, reconeixen els seus pares,
són analfabets i fumen de ben
petits.

L’expressió absent d’un gita-
no rodanxó que seu a la vorera

del carrer es torna greu quan li
pregunten per Tyson, el seu fa-
mós i imbatut gall de baralla.
Explica que l’ha venut per 500
euros. “No en trobaré cap
d’igual”, diu penedit del negoci.

Un poti-poti admirable
S’equivoquen els qui veuen els
gitanos de Perpinyà com un
dels darrers reductes del català
a la Catalunya Nord, una mena
de poblat d’Astèrix habitat per
tossuts i murris resistents a la
francesització. El català resis-
teix a Perpinyà gràcies als gita-
nos? Sí, però no. Els catalano-
parlants de Sant Jaume són,

abans que francesos o catalans,
gitanos. I ser gitano és mil vega-
des millor —o mil vegades
pitjor— que ser català. Els seus
referents culturals i les seves
arrels no són catalanes, són gi-
tanes. “Si fossin catalans, ja par-
larien francès, ja serien unes víc-
times més del genocidi lingüís-
tic a la francesa, amb la bande-
ra de la liberté, l’égalité i la
fraternité, ja s’haurien passat al
francès per buscar l’ascens so-
cial o entrar a l’administració
de l’Estat”, argumenta Jean-
Paul Escudero, professor de fi-
lologia de la Universitat de
Montpeller.

El cor de Perpinyà parla gitano català

Els catalanoparlants
de Sant Jaume són,
abans que francesos o
catalans, gitanos
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La vila de Perpinyà és
aquest any la ciutat que
acull el muntatge bastit en-
torn de la Capital de la Cul-

tura Catalana. Al preàmbul del
programa de mà, s’hi esmenta que
aquesta distinció suposa per a Per-
pinyà, en una dimensió simbòlica,
“veure reconegut per part de tots
els Països Catalans el seu estatut
de Fidelíssima, atorgat el 1475
arran de la seua resistència heroi-
ca als assalts del reialme de
França”.

En un ordre més mundà d’ob-
jectius, la capitalitat cultural pre-
tén donar una embranzida a la
promoció de la llengua i la cultura
catalana al territori, tot i que a
Perpinyà ja estan acostumats a tre-
ballar des de la modèstia. Jaume
Pol, director de l’Institut Font No-
va, institució que impulsa la llen-
gua i la cultura catalana, assegura
que actualment es detecta una for-
ta demanda per aprendre el ca-
talà. Fins i tot, afirma, es pot par-
lar “d’una certa recuperació del
bilingüisme”. Diu Pol: “No ens
hem de deixar vèncer pel pessimis-
me. Impulsem petites accions que
funcionen, com fer visible el català
als noms dels carrers, a les invita-
cions dels actes o a les publicacio-
ns municipals. També organitzem
cursos de català per adults que te-
nen una important demanda”.

Segons els darrers estudis, els
3,5% dels habitants de la Catalu-
nya Nord declaren tenir el català
com a llengua habitual, tot i que
l’entenen el 65,3% dels ciutadans.
El 37,1% afirmen que són capaços
d’expressar-se oralment en aques-
ta llengua.

Els 8 centres de La Bressola,
les escoles laiques que fan l’en-
senyament en català, tenen llista
d’espera. Sembla que els sectors
intel·lectuals francesos s’ha ado-
nat que aprendre el català és
una font d’enriquiment cultural
i no, com es pensava abans, un

obstacle per aprendre un fran-
cès comme il faut.

La programació organitzada
amb motiu del nomenament de
Perpinyà com a Capital de la Cul-
tura Catalana és eclèctica; una es-
cudella barrejada d’activitats on el
que no mata, engreixa. Entre les
exposicions més interessants que
es podran veure a Perpinyà en des-
taca La Mediterrània a quatre
mans, que analitza la relació de
l’escultor gironí Ricard Guinó i el
pintor impressionista Auguste Re-
noir. Guinó va acabar executant
les obres que ideava August Re-
noir, incapaç de moldejar-les a cau-
sa d’una malaltia que li deformava
les mans. També en l’àmbit d’arts
visuals destaquen una mostra de
clixés vintage sobre Gala, la musa
de Dalí; una exposició sobre la in-
fluència del maig del 68 en els crea-
dors artístics de Perpinyà; una se-
lecció d’imatges del fotògraf cere-
tà Robert Julià; la primera retros-
pectiva del pintor Jean Capdeville,
considerat “l’artista major” de la
Catalunya del Nord, o una selec-
ció d’objectes del músic autodidac-
te Pascal Comelade. L’exposició
del prestigiós creador barceloní
Carlos Pazos, instal·lat des de fa
10 anys a Cotlliure, o l’exhibició
d’una col·lecció de fotos inèdites
de la Retirada del 39, obra del pin-
tor francocolombià Manuel Mo-
ros, s’esperen amb interès.

També s’han programat De-
bats d’idees, que inclouen conferèn-
cies i taules rodones sobre religió,
llengua o cultura de la pau. Entre
els actes populars, es vol donar un
especial relleu a la Festa de Sant
Joan i a la cerimònia de cloenda
de la capitalitat, la Nit de Santa
Llúcia. A més, tots els esdeveni-
ments culturals que se celebraran
a Perpinyà durant aquest any tin-
dran un toc de catalanitat. Els pro-
gramadors escolliran “un concert,
un espectacle o un col·loqui per
marcar l’elecció de Perpinyà com
a capital de la cultura catalana”.

Escudella barrejada
de catalanitat

Bona part dels gitanos de Perpi-
nyà no són conscients que parlen
la llengua pròpia d’un territori
que abasta de Salses a Guarda-
mar i de Fraga a Maó. Ells, asse-
guren, parlen gitano. És la llengua
del clan, la que els permet parlar
dels seus assumptes sense que els
paios n’entenguin ni un borrall.
Molts gitanos joves, quan surten
del seu clos perpinyanès i baixen a
Catalunya per primer cop, se sor-
prenen de trobar tanta gent que
“parla gitano”.

És com si, dins la seva illa de
català assetjat pel francès, man-
tinguessin la il·lusió d’haver con-
servat el caló. Escudero, estudiós

del català gitano, explica que du-
rant el segle XIX la llengua prò-
pia —el caló— va perdre la mor-
fologia interna, la flexió dels
verbs i els adjectius, mentre s’ana-
va empeltant amb el català, que
en aquell moment era la llengua
de comunicació amb els paios. A
la llarga, s’acaba imposant la llen-
gua dels paios; amb la paradoxa
que quan aquests paios adopten
el francès, els gitanos continuen
fidels al seu català gitano.

Amb els anys, explica el lin-
güista, Perpinyà es converteix en
el tronc del català gitano, que té
les arrels al Principat i les fulles a
tot l’Estat francès, amb petites

comunitats escampades a Mont-
peller, Carcassona, Narbona,
Bezièrs i, segons diuen els propis
gitanos, fins i tot als afores de
París. “El català gitano no podia
estar arrelat a un territori con-
cret, per això és una barreja tan
original: un poti-poti tan admira-
ble i únic com la seva música”.
Les referències a la música gita-
na per part d’Escudero no són
gratuïtes. Ell va ser molt ben aco-
llit en el reducte tancat dels gita-
nos quan, ara fa més de vint
anys, seduït per la seva capacitat
musical, fa afegir-se amb el seu
violí a un grup perpinyanès que
feia salsa americana amb “l’in-
confusible toc gitano”. El món

gitano no es pot entendre sense
la música.

Si es pregunta a Escudero pel
futur del català no gitano de la
Catalunya Nord, respon irònica-
ment que ara —massa tard— se
li té el respecte que provoquen els
moribunds. “Però al carrer, ze-
ro”, sentencia. Pel que fa al ca-
talà gitano, el lingüista s’esforça
a mostrar-se optimista. Escudero
pensa que si els gitanos acaben
abandonant la seva llengua no
serà en absolut per voluntat prò-
pia. Cal, segons la seva opinió,
complir amb el “deure sagrat” de
donar-los la cultura en la llengua
pròpia.

A l’esquerra, un grup de gitanos es
dirigeixen a la celebració de la bo-
da d’un d’ells, vestit de rigorós
blanc. A sota, un dels molts edifi-
cis que amenaça ruïna al centre
neuràlgic del barri gitano de Per-
pinyà. A la imatge del mig, un grup
de noies en un dels estrets carrers
del barri de Sant Jaume, on els gita-
nos acostumen a treure la cadira
per conversar amb els veïns. A la
dreta, una parella jove amb els
seus dos fills. / ISIDRE GARCÍA

Quan van a Catalunya
per primer cop, els
sorprèn veure tanta
gent que “parla gitano”
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