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Resum
Les relacions entre la cultura dominant i les cultures minoritàries són un element 

clau per a la cohesió social d’un determinat context. A Barcelona, la presència de col-
lectius gitanos en alguns barris, com ara Can Tunis, han influït directament en la dinà-
mica social.

En el darrer quart del segle xx es van promoure a Can Tunis diferents iniciatives 
educatives dirigides a prevenir l’exclusió social dels infants i adolescents del barri. M. 
Teresa Codina i Basilio González són els principals impulsors d’aquestes experiències. 
La darrera iniciativa va ser l’institut Xavó Xaví, creat el 1988 per a alumnes entre 12 i 
16 anys, orientat a la formació pràctica i la inserció laboral. 

Aquesta comunicació està centrada en aquesta experiència educativa a partir de 
la veu d’alguns exalumnes. Volem reconstruir la seva trajectòria personal i laboral, 
conèixer les seves expectatives i valorar la situació actual. L’anàlisi de les entrevistes 
farà emergir els aspectes rellevants i les problemàtiques i oportunitats que influeixen 
en la cohesió social.

Paraules clau: Col•lectiu gitano, cohesió social, exclusió social, iniciatives educa-
tives, marginació.

Resumen
Las relaciones entre la cultura dominante y las culturas minoritarias son un ele-

mento clave para la cohesión social de un determinado contexto. En Barcelona, la pre-
sencia de colectivos gitanos en algunos barrios, como Can Tunis, han influido directa-
mente en la dinámica social.

En el último cuarto del siglo xx se promovieron en Can Tunis varias iniciativas 
educativas dirigidas a prevenir la exclusión social de los niños y adolescentes del ba-
rrio. M. Teresa Codina y Basilio González son los principales impulsores de estas ex-
periencias. La última iniciativa fue el instituto Xavó Xaví, creado el año 1988 para 
alumnos entre 12 y 16 años, orientada a la formación práctica y la inserción laboral.

Esta comunicación está centrada en esta experiencia educativa a partir de la voz de 
algunos ex alumnos. Queremos reconstruir su trayectoria personal y laboral, conocer 
sus expectativas y valorar la situación actual. El análisis de las entrevistas desvelará los 
aspectos relevantes y las problemáticas y oportunidades que influyen en la cohesión 
social.
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Abstract
The relationships between the dominant culture and minority cultures are key 

elements for social cohesion in certain contexts. In Barcelona the presence of gypsy 
groups in some neighborhoods, such as Can Tunis, has directly influenced the social 
dynamic.

In the last quarter of the 20th century, various educational initiatives were promoted 
to prevent the social exclusion of children and teenagers in the neighborhood. M. 
Teresa Codina and Basilio Gonzalez are the principal promoters of these experiences. 
The most recent initiative was the Xavó-Xaví high school, created in 1988 for students 
between 12 and 16, which focused on practical education and job placement.

This paper focuses on this educational experience through the voices of some ex-
students. We want to reconstruct their personal and working histories, learn about their 
expectations and evaluate their current situation. From the interviews, the relevant 
issues, problems and opportunities that affect social cohesion will be made evident.

Key words: Gypsy people, social cohesion, social exclusion, educational initia-
tives, marginalization.

1. Introducció 

Aquesta comunicació té l’origen en un treball sobre Maria Teresa 
Codina i la seva implicació educativa al barri de Can Tunis en el marc 
de l’assignatura Evolució de l’educació contemporània del grau de 
Mestre d’Educació Primària. Aquest primer treball va ser una opor-
tunitat per tenir un contacte directe amb Maria Teresa Codina. Poste-
riorment, se’ns va oferir l’oportunitat d’aprofundir i desenvolupar més 
aquest tema. La finalitat principal d’aquesta comunicació és veure com 
l’educació incideix en contextos marginals i, més concretament, en un 
dels barris més degradats de Barcelona, Can Tunis. Aquest barri, avui 
ja desaparegut, es va crear durant la dècada de 1970, com a projecte 
pilot per a la reinserció social de les famílies d’ètnia gitana. 

A través de l’ús de fonts orals i escrites (Bernal i Corbalán, 2008; 
Vilanova, Úbeda, 2006) hem anat recollint experiències per dur a terme 
una recerca mitjançant la qual analitzem una de les escoles que van 
existir al barri, Xavó Xaví, i la manera com va ajudar els seus alumnes 
a ser el que són actualment. Per fer-ho hem seguit el procés següent: 
a) Conèixer els professors, que ens van situar i ens van ajudar a tenir 
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un primer contacte amb el barri i l’escola; b) Contactar amb els exa-
lumnes, els quals, posteriorment, entrevistaríem; c) Confeccionar un 
seguit d’entrevistes estructurades que tractaven diferents temes con-
crets; d) Transcriure i analitzar aquestes entrevistes. Per fer el buidatge 
vam elaborar unes taules en les quals hem sistematitzat els temes i les 
persones entrevistades.1 Els temes analitzats estan relacionats amb la 
integració i la cohesió social: barri, escola, mestres, vida diària i apre-
nentatges, ètnia gitana i costums, opinió sobre el present i el futur, rela-
cions gitanos-paios, igualtat i cohesió social.

Els objectius d’aquesta comunicació són, d’una banda, veure com 
l’educació influeix en la cohesió social als barris marginals i en el des-
envolupament individual de cada persona. De l’altra, pretenem mostrar 
i conèixer una part de la realitat que existeix, però que ningú no veu 
o no vol veure, com seria la marginalitat d’alguns barris i conjunts de 
persones que queden excloses de la societat actual. A més, volem fer 
sortir a la llum els aspectes positius que es van desenvolupar al barri 
de Can Tunis, ja que només s’ha mostrat la part més denigrant, i també 
donar veu a la gent que volia un lloc per viure i créixer millor. A l’inici, 
ens hem fet dues preguntes que pretenem respondre amb aquest treball: 
podem afirmar que l’educació contribueix a cohesionar la societat?; 
l’experiència de Can Tunis, es pot traslladar a altres barris o llocs que 
es puguin trobar en situacions semblants?

2. Context: barri i cultura gitana2

El barri barceloní de Can Tunis, també anomenat Casa Antúnez, es-
tava situat entre la ronda Litoral, el port i el cementiri de Montjuïc. 
El barri es va convertir en una zona marginal de consum i venda 
d’estupefaents, allunyada de la ciutat i habitada majoritàriament per 
famílies d’ètnia gitana. Aquestes famílies malvivien en barraques i per 
això, a la dècada de 1970, l’Ajuntament de Barcelona es va implicar en 
el barri i va construir habitatges dignes i escoles per oferir-los un futur 

1. Un exemple d’aquestes taules elaborades es pot veure en l’apartat d’anàlisi 
sobre el tema «Present i futur».

2 Per conèixer més sobre el barri de Can Tunis es pot consultar ortiZ Garrido, E. 
Relat d’una experiència: barri de Can Tunis. Barcelona: Claret, 1997.
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millor. El curs 1988-1989 Maria Teresa Codina i un equip d’educadors 
van treballar per obrir l’Escola de Secundària Adaptada Xavó Xaví 
(entre d’altres) i, amb constància, van lluitar a favor de totes les fa-
mílies. Finalment, després de problemes constants entre els veïns i 
l’Ajuntament, l’any 2004 es van desallotjar les famílies i es van ende-
rrocar els últims habitatges per convertir aquell espai en un aparcament 
al servei del port. Les famílies del barri van haver d’acceptar indemnit-
zacions molt baixes per començar una vida nova lluny de Can Tunis. 
Va ser un procés qualificat de traumàtic i ple d’incertesa pels afectats, 
i aquests van ser repartits aleatòriament per altres barris de Barcelona, 
com ara la Mina, el Besòs o la Zona Franca.

Si ens centrem en l’ètnia gitana, podem observar que ha estat 
sempre rebutjada i avui en dia, en ple segle xxi, encara podem veure 
diferents valors i costums difícils d’acceptar en una societat canviant. 
A grans trets, podem dir que és una ètnia en la qual el pes de la família 
és molt important i en què les dones acostumen a tenir un rol més aviat 
pobre en les decisions o simplement a l’hora d’accedir al món laboral. 
Tot i això, després d’analitzar i conèixer la realitat de Can Tunis podem 
dir que actualment les coses han canviat. Però en aquest cas no podem 
fer una generalització, ja que tots els casos són singulars, com veurem 
en un dels apartats següents. 

3. Centre: Xavó Xaví 3

A Can Tunis es van promoure diferents iniciatives educatives per tal 
de prevenir l’exclusió social dels nens i nenes i adolescents del barri. 
L’última d’aquestes iniciatives va ser l’escola Xavó Xaví, creada el 
1988. Anava dirigida a alumnes d’entre 12 i 16 anys. Aquesta escola 
es va crear amb dues finalitats concretes: formar de manera pràctica 
els alumnes, és a dir, com una formació professional, i integrar-los en 
el món laboral. Aquest centre, el podem relacionar amb el concepte 

3. Per conèixer més sobre Xavó Xaví es pot consultar GonZáleZ muñoZ, Basilio; 
dominGo FernándeZ, J. Ramón; etxebarria boix, Enric; moraZa rodríGueZ, Juan 
Carlos; roJo CéSPedeZ, Gloria; torreS GonZáleZ, Antonio; Codina mir, M. Teresa. El 
adolescente marginal: Escuela y trabajo. Barcelona: Rosa Sensat, 2001
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d’escola taller, la qual emprava una metodologia basada a lligar la 
pràctica i la teoria, pensada per a una adaptació millor al món laboral. 

Maria Teresa Codina i Basilio González van ser els principals edu-
cadors que van impulsar aquest projecte al barri amb un bon equip 
d’educadors al costat. Un projecte d’aquestes característiques implica 
que tot l’equip estigui cohesionat i amb ganes de tirar-lo endavant. A 
mesura que passava el temps, també els arribaven mestres que no sa-
bien de l’existència del projecte. Treballar a Can Tunis era molt dur, 
ja que els alumnes que hi havia no tenien res a veure amb els de la 
majoria d’escoles i les condicions del barri eren, en general, força pre-
càries. És per això que els mestres que van treballar a Xavó Xaví s’hi 
havien de posar en cos i ànima i dedicar-hi moltes hores, però de tota 
aquella experiència van poder aprendre molt, tant de la vida com de la 
professió.

A Xavó Xaví, durant el matí es treballaven coneixements bàsics 
d’escriptura, lectura i matemàtiques. A la tarda es feien tallers que va-
riaven cada trimestre. Era la part més important del que es treballava 
i eren tallers com ara llauneria, fusteria o pintura, encarats a una pro-
fessió.

4. Els nostres protagonistes4

La Manoli és una de les nostres protagonistes. Té 37 anys i tres fills, 
un nen i dues nenes. Després de Xavó Xaví va treballar al Casal de Can 
Tunis com a monitora. També va treballar de monitora a l’escola Tres 
Pins i, més tard, va tornar al Casal. Ha estat treballant en altres feines 
com, per exemple, ajudant de cuina a llars d’infants, encarregada de 
manteniment per a l’Ajuntament de l’Hospitalet o fent espelmes. Ac-

4. Els quatre protagonistes amb els quals hem pogut conversar, a qui hem pogut 
preguntar i de qui hem après moltes de les coses que plasmem en aquest treball són 
presentats a continuació. Contactar-hi no va ser un procés fàcil, ja que nosaltres no 
els coneixíem i en Basilio i la Maria Teresa, que feia més de 15 anys que no hi tenien 
contacte, van haver de fer de mediadors i ajudar-nos a fer preguntes adequades en cada 
cas. Les persones entrevistades són: Manuela Cerro Fernández (Manoli; MCF), Fran-
cisco Ramon Fernández Santiago (Canín; FRFS), Antonio Jiménez Campos (Antoñín; 
AJC), Angustias Heredia Flores (Mona; AHF).
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tualment no treballa, però li agradaria tornar a trobar feina de monitora. 
La Manoli ens ha parlat de l’ètnia gitana i el barri de Can Tunis de 
manera oberta i no ha tingut problemes per explicar-nos la seva visió. 
Creu que mai no l’han discriminat per ser gitana i actualment se sent 
plenament integrada en la societat. 

L’Antoñín és un home de 37 anys i té dos fills, un nen i una nena. 
Com tots els altres protagonistes, va estudiar al centre Xavó Xaví. A 
partir d’allà va tenir l’oportunitat de començar a treballar a la casa 
Levi’s, on ha estat durant 14 anys, però l’en van fer fora a causa de la 
crisi, i actualment cobra l’atur. Agraeix tot el que li va aportar Xavó 
Xaví, ja que el van ajudar a trobar feina i a integrar-se en la societat, tot 
i que ens diu que no recorda gaires coses del barri. 

El Canín és un home de 34 anys amb tres fills i treballa d’encofrador. 
Durant la setmana treballa a la frontera entre França i Catalunya, on 
gestiona i s’encarrega de la resta de treballadors. La seva dona no tre-
balla, és mestressa de casa i cuida les filles. Viu al barri de la Mina 
i parla d’una manera força oberta sobre l’ètnia gitana. Li agrada ser 
gitano i no renuncia als seus orígens o a la seva manera de ser. Amb ell 
hem pogut conèixer una mica més els gitanos i veure que, de mica en 
mica, les coses en aquesta ètnia van canviant, progressant, o si més no 
ho sembla.

La Mona és la petita de dues germanes i té 34 anys. Viu amb la seva 
família, que la té controlada encara com una adolescent. Afirma que la 
seva família ha evolucionat i canviat alguns costums, però no tants com 
ella voldria. Fa 15 anys que treballa de netejadora en un institut, però 
vol anar més lluny, ja que tot i els conflictes familiars és una noia ambi-
ciosa i llesta. Actualment, estudia a l’Escola d’Adults Pere Calders5 per 
obtenir el graduat. Per a ella, tot plegat és un repte molt difícil, però de 
mica en mica i amb ajuda va tirant endavant. Amb ella, hem descobert 
l’exemple d’una noia gitana lligada a la família sense cap respir. A més 
a més, també hem pogut comprovar la importància de Xavó Xaví i, so-
bretot, de l’equip que va dur a terme aquest projecte, ja que sense ells 
no seria possible que la Mona, avui dia, tingués la mentalitat que té.

5. Escola d’adults situada al barri de Sant Antoni de Barcelona.
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5. La visió dels mestres sobre Xavó Xaví6

Basilio González i M. Teresa Codina han estat un suport per ela-
borar el treball i una de les principals fonts d’informació sobre el pro-
jecte Xavó Xaví. Ells han fet possible que poguéssim contactar amb 
alguns exalumnes de l’escola. En les entrevistes amb ells vam tractar 
multitud de temes i problemes relacionats amb Xavó Xaví, Can Tunis i 
els seus habitants. A continuació farem una síntesi dels temes que con-
siderem més rellevants. 

Un element cabdal que diferenciava l’escola Xavó Xaví de la resta 
d’escoles eren els seus alumnes. El Basilio explica que els nens, des 
que neixen, estan sotmesos a una infinitat de normes, com ara seure 
bé, tenir horaris, demanar les coses educadament, etc. Aquest no era 
el cas dels nens de Can Tunis, que no tenien cap mena de regulació 
del comportament, sinó que vagaven tot el dia i no seguien cap mena 
d’imposició o norma. Així doncs, intentar que els alumnes respectessin 
les normes, adquirissin hàbits d’higiene, puntualitat i esforç i, a més 
a més, aprenguessin continguts curriculars era una feina molt dura i 
costosa, sobretot si els nens començaven l’escolarització en una edat 
avançada. El grau de desenvolupament dels alumnes era molt diferent 
del que s’esperaria d’alumnes de secundària. Per exemple, el Basilio 
diu el següent d’un noi: «Hubo un año que siempre preguntaba por 
qué, por qué, por qué; catorce años tenía.»7 Aquest alumne va passar a 
14 anys l’etapa de preguntar el perquè de les coses, que normalment es 
passa a tres anys.

Segons els educadors, l’escolarització era l’única manera que els 
joves de Can Tunis poguessin trobar feina, progressar personalment i 
tenir un futur. L’educació els permetia sortir del bucle de marginació 
on es trobaven tots els habitants de Can Tunis i l’escala social. Era 
l’oportunitat de sortir de la pobresa i del món de la droga que envoltava 

6. Per completar la informació sobre M. Teresa Codina es pot consultar biSQuerra, 
R. «María Teresa Codina. Maestra en las dos orillas». Cuadernos de Pedagogía (set-
embre de 1995), núm. 250, pàg. 8-13; SánCheZ hernándeZ, Alicia. «M. Teresa Codina 
i Mir. Maestra entre la población gitana. 30 retratos de maestras». Cuadernos de Peda-
gogía (2005), pàg. 101-106.

7. Comentari fet durant l’entrevista d’AJC, 18-02-2012, Zona Franca, Barcelona
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el barri. Els alumnes també s’adonaven d’aquesta oportunitat i deci-
dien anar a l’institut, cobrant una suma simbòlica, i deixaven de banda 
la droga, que els hauria pogut donar molts més diners. En el moment 
que els alumnes s’adonaven de la realitat on vivien i intentaven buscar 
una solució, llavors era quan els nois se «salvaven».

Els dos mestres també parlaven de la marginació en la qual estaven 
immersos els habitants del barri, i es preguntaven si la causa d’aquesta 
marginació podria ser l’ètnia de les persones del barri. El Basilio té 
una opinió molt radical sobre aquest tema. Segons ell, la discriminació 
dels gitanos no era per la seva cultura, sinó per la seva condició de 
marginats socials. Ho explica dient: «Yo pienso que siempre se rechaza 
al pobre, más que al pobre al marginado [...] y en el trabajo sucede al 
revés. Al payo le han dicho que el gitano es un vago. Inmediatamente 
que se encuentra en el trabajo con un gitano que trabaja le dice: “Alto, 
tú no puedes ser gitano”.»8

L’actuació dels mestres, segons el Basilio i la M. Teresa, era un as-
pecte fonamental perquè el projecte funcionés. Calia que tot l’equip 
caminés cap a un mateix objectiu, que compartissin un projecte i, so-
bretot, que cada mestre s’interessés per comprendre la realitat de tots 
els seus estudiants: «Yo siempre digo que hay dos tipos de profesores: 
el profesor que abre la escuela a las 9 y la cierra a las 5 y le da igual 
quien entre, y el profesor que quiere saber quienes son y qué hay detrás 
de cada alumno.»9

Un altre tema que va sorgir a les entrevistes amb els mestres va ser 
el paper de l’Administració en el projecte. Els entrevistats expliquen 
que a l’inici hi havia implicació, tant econòmica com de compartir ob-
jectius, però els interessos de l’Administració, tant de la Generalitat 
com de l’Ajuntament de Barcelona, anaven canviant de direcció i al 
barri es necessitava una implicació constant. Els educadors critiquen 
aquest fet perquè creuen que el paper de l’Administració no hauria de 
ser la beneficència. Segons ells, perquè els problemes socials es puguin 
solucionar, cal una implicació plena dels estaments governamentals: 
«És important això, veure que és tot molt a llarg termini. [...] És una in-

8. Opinió de BG durant l’entrevista d’AJC, 26-02-1012, Zona Franca, Barcelona.
9. Entrevista M. Teresa Codina (MTC) i Basilio González (BG), 14-01-2012, Va-

llcarca, Barcelona.
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versió, l’argument que sempre dèiem quan demanàvem diners allà era 
que era una inversió a llarg termini. Clar, ara veiem que aquesta gent 
treballa, però després de 25 anys d’escola, Avillar Chavorrós i després 
Xavó Xaví.»10

Com a conclusió, els mestres entrevistats qualifiquen el projecte de 
Xavó Xaví de reeixit, ja que, gràcies a l’educació i el suport que van 
rebre, molts gitanos han pogut sortir de la marginació, trobar una feina 
i formar una família pròpia, com hem pogut observar en els quatre 
alumnes entrevistats. Actualment, el Basilio i la M. Teresa se senten 
orgullosos de la tasca duta a terme a Can Tunis, perquè veuen com 
els alumnes que van tenir a Xavó Xaví han progressat, i probablement 
els fills i néts d’aquests alumnes podran aconseguir fites que mai no 
s’haurien pogut plantejar els seus avantpassats.

6. La visió dels exalumnes 

Tal com hem esmentat a l’inici, l’anàlisi de les entrevistes s’ha fet 
a partir dels temes i problemàtiques que hem detectat. Hem configurat 
els apartats següents, que ordenen i estructuren la visió dels exalumnes.

Sobre el barri 

Com s’ha explicat en l’apartat 2 de la comunicació, Can Tunis era 
un barri marginal i va acabar en un estat de degradació per la droga que 
hi havia. Els protagonistes són molt conscients de la situació en què es 
trobava el barri. Dos d’ells recorden molt bé les etapes que van passar: 
les barraques i el pas positiu que els va portar a viure en habitatges i, 
finalment, la problemàtica de la droga: «Hay una gran diferencia de 
la época vieja a la nueva. Entonces fue cuando los gitanos se empe-
zaron a dar cuenta de lo que era el trabajo.»11 Era un barri marginal, 
on no hi havia sortida i entrada de gent. És a dir, la gent del barri no 
n’acostumava a sortir i la gent de fora no hi anava. Estava marginat 
geogràficament i, a més, només hi havia una línia d’autobús que el con-
nectava amb Barcelona. Els mitjans de comunicació també van ajudar 

10. Entrevista MTC i BG, 14-01-2012, Vallcarca, Barcelona
11. Entrevista FRFS, 22-01-2012, la Mina, Barcelona.
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molt a crear la mala fama del barri amb diferents documentals que no 
reflectien les coses positives que s’hi feien, sinó tots els aspectes ne-
gatius. Una de les coses positives, com tots els nostres protagonistes 
recorden, era el sentiment de germanor que hi havia. Entre tots eren 
com una gran família en què s’ajudaven entre ells, i no es tractava de 
ser gitano o no, sinó que «todo el que se quería implicar y se veía dis-
puesto, podía».12 Pel que fa al tipus de gent que hi havia, reconeixen 
que hi havia persones conflictives, tot i que, com a tot arreu, també n’hi 
havia de molt bones. Això sí, la majoria eren analfabets. 

L’escola i el casal van ser unes de les altres coses positives que 
va tenir el barri. Amb aquestes institucions es va ajudar que els nens 
i nenes, a mesura que s’anaven fent grans, es poguessin integrar a la 
resta de la societat. Els nostres protagonistes en són uns exemples 
clars. De petits vivien en aquella bombolla de Can Tunis on no tenien 
allò necessari per viure en condicions, i, gràcies a l’educació que van 
rebre a Avillar Chavorrós i, més tard, a l’institut Xavó Xaví, han pogut 
arribar a integrar-se en la societat i trobar feina com qualsevol altra 
persona. 

Sobre l’escola 

Abans no es va iniciar Avillar Chavorrós, es van fer uns torns en 
unes aules per grups d’edat, que hi anaven una hora i mitja cada dia. 
L’objectiu era conèixer els nens i nenes per tal de fer una escola adap-
tada a les seves necessitats. També es van començar les colònies. A 
l’escola es feien aprenentatges bàsics, tant acadèmics (matemàtiques i 
llengua) com d’hàbits d’higiene o alimentació. Un dels protagonistes 
recorda que s’havia de pagar l’escola: «La suerte que teníamos tam-
bién era que podíamos pagarlo poquito a poco. Si podías pagar una 
peseta un día la pagabas, y cuando pudieras ya pondrías lo que faltaba. 
[…] No te presionaban ni nada, decían, bueno pues si hoy no puedes 
traer nada, pues mañana.»13 M. Teresa Codina explica que era un preu 
simbòlic, ja que la gent del barri no tenia diners, però aquest fet anava 
bé perquè se sentissin responsables i fessin anar els fills a l’escola. Tot 

12. Entrevista MCF, 18-02-2012, Sant Martí, Barcelona.
13. Entrevista FRFS, 22-01-2012, la Mina, Barcelona.



maria nadal, anna Palomar, marta PuiG, Clara vallS 173

i això, si algú no podia pagar-ho, no se’n quedava al marge. L’interès 
dels pares perquè els nens i nenes no es quedessin a casa només era 
perquè els donaven menjar, però en general no es tenia gaire interès 
perquè aprenguessin. 

Es va obrir l’escola taller per a adults, que era com una formació 
professional amb contractes de la Generalitat que duraven mig any 
i es podien allargar tot un curs. Els alumnes anaven canviant perquè 
havia de ser poc temps, però aquest projecte no va tenir gaire conti-
nuïtat. Es va veure la necessitat que els alumnes havien de començar 
una formació abans, i va sorgir la idea de Xavó Xaví, un centre de 
secundària on feien classe al matí com qualsevol altre institut, però on 
a la tarda feien tallers de fusteria, electricitat, construcció, etc. Feien 
un taller cada trimestre, que eren més importants que no pas les classes 
de les assignatures del matí. Un cop acabaven aquesta etapa, es mirava 
de buscar-los una feina que alguns, com el Canín, encara conserven. 
La Manoli, més concretament, pensa que els exigien massa poc, que 
feien molts hàbits i pocs continguts acadèmics, que és el que li hauria 
agradat a ella. Pensa segurament això perquè ella ja rebia una educació 
a casa que molts no tenien. 

Sobre els mestres 

Els protagonistes coincideixen en una idea: els mestres que van 
tenir eren persones que van lluitar per l’educació, pel barri, per aconse-
guir habitatges dignes, per veure un món més enllà de la perifèria, per 
entendre una mica més la relació dels gitanos i els paios i, en definitiva, 
per canviar el futur de tots els veïns de Can Tunis. Tota la feina feta 
per l’equip educatiu de Can Tunis es veia recompensada: «Hoy en día, 
yo bajo mi punto de vista, puedo decir que gracias a Basilio, gracias a 
Teresa, gracias a Manel, gracias a todos, soy lo que soy y sé lo que yo 
soy ahora.»14 Els mestres van ser els qui els van ajudar a ser el que són 
avui dia. Els van ajudar a créixer com a persones responsables, respec-
tuoses i amb nous ideals a la vida. No buscaven que aprenguessin un 
contingut, sinó que adquirissin hàbits i costums que posteriorment els 
servissin per desenvolupar-se en la societat.

14. Entrevista FRFS, 22-01-2012, la Mina, Barcelona.
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D’altra banda, un dels entrevistats també explica que tots i cada un 
dels professors eren exigents, demanaven uns mínims, i era necessari 
fer-ho dins d’un entorn sense gaires normes i obligacions. Coses tan 
simples com no posar els peus sobre la taula, parlar amb respecte i 
sense cridar eren qüestions que es tractaven dia rere dia: «Bueno en 
el sentido de que apretaban. Porque decían: Es que a mi hijo lo estás 
castigando por no estudiar. Es que era un bien para él. Tu hijo está cas-
tigado por no hacer las cosas como las personas.»15 

En contraposició, una altra de les protagonistes està d’acord que 
eren exigents, però diu que «para mi fue de nivel bajo. [...] Yo sé que se 
trabajaron muchas cosas en una sola área: higiene, enseñar a comer [...] 
pero a nivel de estudio hubieseis podido más.»16 

Sobre la vida diària i els aprenentatges 

Respecte a la vida diària a Can Tunis, una de les entrevistades la 
descrivia com «ir de casa a la escuela y de la escuela a casa»17 sense 
gaire contacte amb l’exterior. Ben diferent de la resta, que recordava 
anècdotes dins del barri. 

Tot i això, el més important per a tots ells era la vida a l’escola. 
Relacionar-se, aprendre i, sobretot, sortir a l’exterior i trencar una 
mica amb la rutina familiar va ser el que va motivar els nens a as-
sistir a classe. D’altra banda, però, cal reconèixer que els àpats hi van 
tenir molt pes. El centre va donar una alimentació més bona als seus 
alumnes. Aquests mai no van deixar de menjar i els seus pares no ha-
vien de patir per si podien o no tenir un plat a taula. 

D’una banda, doncs, l’escola va servir per enriquir els alumnes amb 
les necessitats bàsiques, i de l’altra, va ser una bona estratègia perquè 
veiessin la importància d’estudiar, lluitessin per aconseguir-ho i tin-
guessin temps per veure que allò que feien donava fruit. De fet, els 
nostres protagonistes ens explicaven que unes setmanes de rondar pel 
barri sense cap objectiu concret, estar amb els amics o estirar-se al llit 
estava bé, però a la llarga cansava. A més, l’ambient familiar moltes 

15. Entrevista FRFS, 22-01-2012, la Mina, Barcelona
16. Entrevista MCF, 18-01-2012, Sant Martí, Barcelona.
17. Entrevista AHF, 27-01-2012, plaça d’Espanya, Barcelona.



maria nadal, anna Palomar, marta PuiG, Clara vallS 175

vegades no era el més òptim i per això, quan van començar a rela-
cionar-se amb els mestres i veure el caliu que s’hi creava, s’estimaven 
més ser a l’escola i fer feina que tornar a casa. 

Sobre l’ètnia gitana i els costums 

Tenim diverses opinions dins dels mateixos gitanos. Un d’ells, per 
exemple, creu que a la seva família tenien una mentalitat molt tancada, 
en la qual les germanes més grans havien de cuidar les petites, i renun-
ciaven així a una possible escolarització (si tenien l’oportunitat i no es 
quedaven netejant la casa). D’altra banda, creu que en els darrers anys 
hi ha hagut una evolució, ja que, si no, ella mateixa no hauria arribat a 
pensar així. 

Uns altres encara pensen que les seves famílies tenen una mentalitat 
tancada. Tot i haver canviat al llarg del temps, encara s’imposen res-
triccions a la dona i el fet d’accedir a una escolarització encara no és 
ben vist pels homes de la família (en aquest cas, el pare). 

Un altre dels nostres protagonistes pensa que la família és el més 
important i lluita perquè les seves filles estudiïn i tinguin una educació 
per al dia de demà: «Yo tengo a mis hijas y las tres quiero que vayan 
al colegio y que no falten ningún día.»18 També accepta que, en ge-
neral, la gent gitana té la ment molt tancada i que, de vegades, els costa 
veure-hi més enllà. Tot i això, troba coses molt bones en tot plegat, 
com la visió que té de la família, la unió o el respecte per la gent gran. 
D’altra banda, justifica que la majoria de companys seus no assistissin 
a l’escola, ja que a casa seva no hi insistien perquè ells no hi havien 
pogut accedir i no ho veien important: «Mayoritariamente tenían la 
culpa los padres. Los padres no nos obligaban a ir al colegio. Si querías 
ir, ibas, y si no, no ibas.»19

Opinió sobre el present i el futur

Tots els entrevistats pensen que l’educació que han rebut els ha 
servit per canviar la mentalitat. Actualment, són exigents amb els seus 

18. Entrevista FRFS, 22-01-2012, la Mina, Barcelona.
19 Entrevista FRFS, 22-01-2012, la Mina, Barcelona
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fills perquè vagin a l’escola, ja que no volen que siguin com ells. Una 
d’elles, però, és molt crítica amb l’escola actual, diu que li agrada com 
tracten i aprenen els fills, però pensa que falta molta relació entre fa-
mília i escola. També opina que l’educació li ha ensenyat a veure altres 
mons i entendre’ls. Ha pogut estudiar i pensa que és necessari que les 
dones tinguin dret a l’educació, però encara falta molt perquè tothom 
ho accepti.

Pensen que els seus fills viuran en millors condicions que ells, tot 
i que ells se n’han acabat sortint prou bé. Treballen, i els que estan a 
l’atur tenen esperances de tornar a entrar al món laboral.

Taula. Tema: Opinió sobre el present i el futur. Anàlisi de les 
entrevistes (font: elaboració pròpia)

MCF FRFS AJC AHF
OPINIÓ 
SOBRE EL 
PRESENT 
I EL 
FUTUR

És exigent amb els 
seus fills perquè no 
vol que siguin com 
ell. 
No li agrada l’escola 
actual. Creu que 
tracten bé els nens, 
però que no hi ha 
relació família-
escola. 

Ha canviat la 
mentalitat (ara té 
molt més interès 
per l’educació 
dels seus fills). 

Està a l’atur 
i no sap què 
l’espera en el 
futur. 
Actualment 
estan molt més 
integrats en la 
cultura paia. Hi 
ha més diàleg. 

Creu que l’educació 
és vital i lluita per 
a això. Considera 
que t’ensenya altres 
mons i això és 
necessari. 
Veu molt interessant 
que les dones 
accedeixin a estudis 
superiors, tot i que 
de vegades creu que 
és molt difícil. 

Sobre les relacions entre gitanos i paios

La relació entre els paios i els gitanos és un tema important que ha 
sorgit en les converses amb els entrevistats. N’hem tret diverses con-
clusions. És un tema complex i molt debatut. La relació entre paios i 
gitanos ha canviat molt des dels anys vuitanta, quan tots vivien al barri 
de Can Tunis. De fet, tots quatre afirmen que actualment la relació amb 
els paios és bona. Parlen de la relació amb els paios a la feina i diuen 
que, tot i que a l’inici els companys de feina desconfiaven una mica de 
la seva capacitat per treballar, no els han discriminat mai per la proce-
dència, excepte en un dels casos. La relació entre paios i gitanos, però, 
era totalment diferent quan els protagonistes eren joves, ja que hi havia 
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molta desconfiança i prejudicis dels gitanos cap als paios, i viceversa: 
eren com enemics.

Un dels entrevistats ens exemplifica molt bé aquest canvi al llarg 
dels anys, quan explica que els gitanos i els paios eren com la nit i el 
dia, eren diferents i amb diferents maneres d’entendre el món, però ac-
tualment considera que tant gitanos com paios són persones, sense tenir 
en compte l’ètnia. «El tema de gitanos o payos son mayormente las 
razas de cada uno, pero no puedo renegar a que seas payo o gitano.»20

Sobre la igualtat i la cohesió social

En general, tots els entrevistats coincideixen en el fet que anar a 
Xavó Xaví els va afavorir en la cohesió social amb la gent que no era 
d’ètnia gitana. En aquest sentit, l’educació els ha aportat els coneixe-
ments bàsics necessaris per poder-se relacionar i entendre la resta de la 
societat, que els semblava tan diferent d’ells. Consideren que ha signi-
ficat un bé per a ells, tot i que en una situació concreta no els ha servit, 
ja que s’han sentit rebutjats i infravalorats només pel fet de ser gitanos. 
Per exemple, una de les protagonistes explica que quan va entrar a tre-
ballar la gent no es fiava d’ella pel simple fet de ser gitana. Tot i això, 
pel que fa a la manera de pensar d’aquesta ètnia, podem considerar que 
l’educació ha aconseguit grans progressos, ja que ha pogut canviar la 
mentalitat tancada que tenien per una de més oberta i tolerant.

A més a més, l’educació també ha tingut incidència dins del 
col·lectiu gitano, ja que actualment les famílies no es necessiten tant 
les unes a les altres i funcionen més autònomament, no com anterior-
ment, quan tots eren un col·lectiu unit i molt jerarquitzat. 

En resum, podem considerar que l’educació a Can Tunis ha aportat 
molt en diferents aspectes. Ha fet les persones d’aquell barri més tole-
rants i respectuoses amb elles mateixes i els altres, perquè els ha mos-
trat valors de la vida com la igualtat i perquè ha ajudat a la integració 
de la gent del barri en la societat: «Eso de payo o gitano… eso no dice 
nada. Todo el mundo somos personas.»21

20. Entrevista FRFS, 22-01-2012, la Mina, Barcelona.
21. Entrevista FRFS, 22-01-2012, la Mina, Barcelona
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7. Conclusions 

Les conseqüències de l’escolarització dels alumnes de Can Tunis 
han estat moltes i positives. Les més importants han estat la integració 
dels gitanos i gitanes en la societat i el món laboral. Els protagonistes 
són exemples d’exalumnes que van passar per l’institut i que ara asse-
guren que, un cop van sortir del barri, no s’han sentit marginats pel fet 
de ser de cultura gitana. Reconeixen que anar a l’escola els va obrir els 
ulls per conèixer i entendre altres mons i punts de vista. Gràcies a Xavó 
Xaví valoren l’escola i saben com és d’important per al futur de les 
persones, ja que sense l’educació i formació que van rebre no haurien 
pogut viure en la societat actual ni trobar feina o aspirar a trobar-ne una 
altra. Tots ells van trobar feina a través de l’institut i la van conservar 
durant molt de temps o en van poder trobar de noves.

A l’inici de la comunicació, hem plantejat dues preguntes, i des-
prés de la recerca podem donar-hi resposta. La resposta a la primera 
pregunta és clarament afirmativa. L’educació en barris marginals fa 
que els seus habitants surtin de la pròpia «bombolla» i entenguin altres 
maneres de pensar i poder-se relacionar i integrar en la societat. Els gi-
tanos i gitanes de Can Tunis, si no haguessin tingut l’escolarització, di-
fícilment haurien pogut canviar la mentalitat tancada i no haurien entès 
altres visions a part de la seva. El fet que hagin pogut canviar la manera 
de pensar ha comportat que s’integressin en la societat que els havia 
estat tan distant. 

A la segona pregunta ens qüestionàvem si, de la mateixa manera 
que l’educació ha servit per integrar una bona part de la gent de Can 
Tunis, també pot servir en altres barris o poblacions que es trobin en 
una situació de marginació semblant. La resposta a aquesta pregunta 
podria ser afirmativa si en aquest barri o zona es donessin les condi-
cions que hem detectat a Can Tunis. Entre aquestes condicions con-
siderem imprescindibles un equip de mestres cohesionat, un projecte 
educatiu definit i compartit per tothom i un compromís social dels edu-
cadors amb el barri.
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