
N~)mades d’ofici
Fa 40 anys que el clan Dimetrio, d’¿tnia gitana per6 d’origen hongar~s, viatja en caravanes fent vida de rodamón

ANNA pUIG

Rludellots de la Selva
¯ Causen expectaci6 all[t
on van. Fa uns dies a Cass~t
de la Selva i, ahir, a Riude-
llots. La familia Dimetrio
fa quaranta anys que s6n
n6mades. Durant la dicta-
dura franquista van emi-
grar a Italia i ara han tomat
a rEstat espanyol, diuen
que per establir-s’hi de
manera sedent,tria. Són gi-
tanos d’origen hungarb.~s
per6 amb nacionalitat es-
panyola o italiana-seguns
la generaci6-. Acampen
on sigui. La comitiva la
formen 150 persones que
viatgen amb una trentena
de caravanes atrotinades,
per6 amb antenes pamb~-
liques. Els cotxes, de luxe
-BMW, Mercedes i Audi.

Dimecres a la tarda van
instal.lar-se a l’entrada del
polígon de RiudeUots.
L’Ajuntament diu que
marxaran avui. Ells afir-
men que diumunge. <<Som
gent bona i ne~>, ens din
el patriarca de la familia
Dimetrio. No opinen el
mateix els seus aetuals
ve’l’ns. Coincidint amb
l’arribada del dan Dime-
trio, s’ha esbotzat una cai-
xa de counexions telef6ni-
ques, s’ha trencat una ca-
nonada d’aigua i, segons
funts municipals, s’ha
amena¢at persones que
treballen al polígon.

<<Passeu i veieu com vi-
vim>,, ens conviden. L’ar-
ñbada es converteix en tot
un esdeveniment. Mig en
castell~, mig en itali~ ed-
den que hi ha uns periodis-
tes al campament. Entrem
i veiem com les dones pen-
gen la roba en un estene-
dor improvisat, que no és
res més que una corda en-
tre dos senyals de tr[msit.
Ala’es dones renten els
plats en una palangana

A dalt, el campament Instal.lat al polloon de Riudellots. A hall, un grup de malnada I una dona que esldn loba. tM=OUEL RUtZ

mentre esperen que se’ls
assequi el tint deis cabells.
Més al fons, els homes es-
tan reunits en rotllana i la
malnada s’apilona i no ar-
ribera a veure si j uguun als
dans o a les bales. ,<Artero
d’un lloc a un altre mentre

ens acaben de construir les
nostres cases>>, diu el pa-
triarca. Han decidit deixar
el nomadisme. ,,Ens estem
fent cases a Tordera, Sant
Celoni i Santa Perpetua i
acampem en llocs pmpers
per seguir com van les

obres perqu~ sempre hi ha
gent que et vol estafar,,,
a_fu’ma el cap del clan. Lla-
vors, la mainada uns ven i
demana al foU3graf poder
utilitzar la seva c~mera.
Demanen dinel~s. Els
adults també. ~:És per

comgar llet!~. Marxem
sense saber a qu~ es dedi-
quen i on acmnparan la
propera vegada. Ens de-
manen de quin diari som.
~D’EI PUnt!~. ~I quant
costa%. ~Un euros. ~~n-
cara el compraremt~.
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