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A la mare. Al pare. A en Gerard. A totes les que 

m’heu ajudat a arribar fins aquí.  
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Resum  

Aquest estudi es proposa investigar la cobertura que els mitjans de comunicació 

realitzen sobre les notícies on hi ha implicació del poble gitano, tant en l'àmbit individual 

com col·lectiu, i esbrinar si presenta elements racistes, o no. Per fer-ho s'analitzaran un 

seguit d'articles que tracten un conflicte entre dos clans gitanos ocorregut l'any 2016, i 

es cercarà la matriu ideològica que es va transmetre. Igualment, s'intentarà reconstruir 

el conflicte i determinar els encerts i les mancances del tractament mediàtic rebut.   
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Paraules claus: gitano, paio, mitjans de comunicació, matriu ideològica, racisme, 

discriminació  

  

  

Resumen  

Este estudio se propone investigar la cobertura que los medios de comunicación realizan 

sobre las noticias donde hay implicación del pueblo gitano, tanto a nivel individual como 

colectivo, y averiguar si presenta elementos racistas, o no. Para hacerlo se analizaran 

una serie de artículos que tratan un conflicto entre dos clanes gitanos ocurrido en el año 

2016, y se buscara la matriz ideológica que fue transmitida. Asimismo, se intentara 

reconstruir el conflicto y determinar los aciertos y los errores del tratamiento mediático 

recibido.   

  

Palabras clave: gitano, payo, medios de comunicación, matriz ideológica, racismo, 

discriminación  

  

  

  

  
Abstract  

That study intends to investigate the coverage done by the media in regards to news in 

which gipsies are involved, both in individual and collective levels, and to discover if 

there are, or not, racist elements in them. In order to do so, a series of articles about a 

conflict between two gypsy clans, which ocurred in 2016, will be analysed. This paper 

will search within those articles the transmission of an ideological mould. Likewise, it will 

be attempted to reconstruct the aforementioned conflict and determinate the successes 

and failures of the media treatment which the conflict received.   

Keywords: gypsy, non-gypsy, media, ideological mould, racism, discrimination   
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1. Introducció  

La informació i el coneixement sempre han estat un valor cabdal per a la vida humana i 

pel poder. Per això, qui controla la informació condiciona el desenvolupament de la vida 

humana, ja que pot influir en els seus pensaments i judicis i, per tant, pot condicionar 

les seves decisions.  

Actualment, els grans creadors d'opinió són els mitjans de comunicació de masses,  

especialment la televisió i la premsa (en format digital i físic). I qui els controla pot 

determinar en gran mesura que pensa la ciutadania, condicionant les seves matrius 

ideològiques, ja sigui reforçant elements que hi són presents o debilitant-los. Per això és 

d'una importància cabdal saber que transmeten els mitjans, de quines idees, de quina 

ideologia s'empren.  

En aquest Treball Final de Màster es pretén analitzar la transmissió de la ideologia racista 

pels mitjans de comunicació, centrant-nos en publicacions de premsa escrita dels diaris 

El Mundo, La Vanguardia i El Periódico.  

Com a estudi de cas, s'ha escollit el conflicte ocorregut entre el Clan gitano dels Pelúos 

amb el clan gitano dels Baltasares, iniciat la matinada del 3 al 4 de gener del 2016. A 

causa d'un homicidi en un bar, es va desfermar la por a les represàlies entre les famílies 

gitanes vinculades a l'homicida, i això va provocar que moltes famílies fugissin de les 

seves cases. Més endavant tot es va calmar i la situació va tornar a la normalitat.   

Un dels principals problemes, a escala social, política i mediàtica, del conflicte va ser 

l'ètnia dels participants. El poble gitano ha estat històricament menyspreat per les 

societats paies (qualsevol societat o individu no gitano) on s'han assentat, inclosa 

l'espanyola i la catalana. Aquest conflicte podria haver avivat seriosament els prejudicis 

existents a les societats paies sobre els gitanos, prejudicis negatius. I que ho hagin fet o 

no, o el grau en què ho hagin fet, està lligat en gran manera a la cobertura que el conflicte 

hagi tingut.  

De fet, els mitjans de comunicació van seguir molt de prop el desenvolupament d'aquest 

incident, especialment la premsa escrita, i el seu posterior desenllaç. Així que 

s'estudiaran determinats articles per tal d'extreure'n les proposicions existents i 

comprovar quin tipus d'elements ideològics han estat transmetent.   
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1.1. Justificació de l’elecció   

Segons la Comissió Europea, la principal causa dels discursos d'odi a les xarxes durant 

l'any 2017 va ser l'ètnia de les persones, especialment si aquesta ètnia era la gitana.   

De fet, sumant les categories dels delictes d’odi a internet classificades l’any 2017 

s’observa que en total un 77’2% tenen relació amb l'ètnia a la qual les persones 

pertanyen (origen ètnic, raça, origen nacional i altres). Un percentatge 

considerablement alt. A Espanya, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 

(OBERAXE) va tramitar 86 denúncies per delictes d'odi, i la Fundación Secretariado 

Gitano 116, convertint-se en una de les entitats europees amb la taxa més alta de 

denuncies d'odi.   

 
  
Segons Michael O'Flaherty, director de l'Agencia de Drets Fonamentals (FRA), una part 

considerable de la ciutadania gitana habitant de la UE ha de fer front a problemes que 

ja han estat erradicats als habitants no gitanos. Entre el 70% i el 90% pateixen de 

privacions en l'àmbit material de manera severa, tenen una taxa de mortalitat infantil 

cinc vegades superior a la mitja europea, i també la seva esperança de vida és deu anys 
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menor. I com aquestes, moltes altres característiques fruit de la discriminació sistèmica 

que pateixen1.  

Per tant, està clar que el racisme, en concret l’antigitanisme, segueix sent una gran plaga 

a les societats humanes. Una plaga a erradicar.   

I un instrument a utilitzar per combatre’l són els mitjans de comunicació, en qualsevol 

de les seves tipologies. Com ja hem dit, els mitjans tenen la capacitat d’influir a la matriu 

ideològica de les persones i les societats, reforçant o debilitant elements que hi són 

presents.   

Però per poder combatre'l primer hem de saber quin és el missatge que aquests 

mateixos mitjans estan transmetent, ja sigui per aprendre'n o per corregir-lo. Per això 

és imprescindible estudiar la cobertura que els mitjans fan de temes on hi ha ètnies o 

individus no blancs implicats.  

Coneixent tots aquests elements serem capaços d’entendre una part molt important de 

la transmissió de la ideologia racista, i podrem millorar la manera en què la combatem.    

  

  

  

  

  
2. Marc Teòric  

2.1. El racisme  

2.1.1. Definició i caracterització    

El racisme és un sistema de discriminació ètnica exercit sobre les minories etnoculturals 

on el poder és distribuït de manera desigual, com a resultat de processos històrics, 

socials i polítics. El racisme és també la ideologia que legitima aquest sistema, és el 

discurs i la discriminació cap a les minories, per la seva ètnia, cultura, origen nacional i 

                                                      
1 Rodriguez Gomez, S. (30 de genr de 2015): La poblacion gitana y las cifras de la verguenza; Proyecto Online contra 

la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales (PROXI):  
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-lascifras-de-la-
vergueenza  
  

http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
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la religió (Mellón i Torrens, editors, 2016). La ideologia és un complex d'idees i creences 

que es relacionen entre si i es retroalimenten. Serveixen de codi de funcionament als 

individus i els hi permet justificar-se, expressar-se i legitimar-se (Mannheim, 1929).   

Sorgeix amb el naixement dels assentaments humans, que, allunyats els uns dels altres, 

no tenien una unió prou forta com per a crear un mite conjunt que expliqués el seu 

origen. Així, els pobles occidentals inventen per a si mateixos una història d'origen 

religiós en què el seu propi poble és l'escollit i, com a conseqüència, veuen als altres com 

a inferiors. Un cop despullats de la consideració de ser éssers iguals, ja està legitimat 

qualsevol acció o pensament sobre ells2.   

El racisme es basa principalment en la creença que l'anomenada raça pròpia és superior 

a les altres, però cal destacar que l’ús de la paraula “raça” quan ens referim a éssers 

humans és incorrecte, ja que fa molts anys que es va demostrar que totes les persones 

formem només una sola raça; homo sapiens sapiens, la raça humana3. Si que existeixen 

diferents ètnies, però les seves diferències són culturals, lingüístiques, històriques i 

religioses, ja que és impossible diferenciar els humans en ètnies de manera genètica o 

biològica.   

  

  
El 18 de juliol de 1950 l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i 

la Cultura, la UNESCO, especialitzada en la pau, el desenvolupament i l'educació, va 

publicar la primera declaració sobre els problemes causats pel racisme, on va exposar el 

coneixement científic real sobre les diferències entre humans, condemnant públicament 

el racisme com una ideologia perversa, destructiva i extremista, que no dubtava a l'ús 

de la violència per aconseguir els seus fins. Aquesta declaració es va publicar després de 

la Segona Guerra Mundial, quan es van descobrir els horrors que el nazisme havia dut a 

terme, enarborant la creença de la seva superioritat racial, va dur a terme un genocidi 

planificat del poble jueu i el poble gitano, però també de la població polonesa, eslava, 

negre i soviètica, a les que consideraven inferiors i, en el cas dels jueus i els gitanos, 

indignes d'habitar al món. En total van exterminar més d'onze milions de persones, 

sense comptar les baixes civils i militars de la guerra.  

                                                      
2 Delacampagne , Christian (1983): Racismo y Occidente; Editorial Argos Vergara.  

3 Angier, N (13 de setembre del 2000): La genética descalifica el concepto de raza; El Pais:  
https://elpais.com/diario/2000/09/13/futuro/968796001_850215.html  

https://elpais.com/diario/2000/09/13/futuro/968796001_850215.html
https://elpais.com/diario/2000/09/13/futuro/968796001_850215.html


12  
  

Quan la humanitat va descobrir les atrocitats comeses pels ells mateixos en nom de la 

superioritat racial, del racisme, l'opinió pública es va començar a conscienciar de com de 

perniciosa és aquesta ideologia, i va començar a lluitar en contra seu. Així i tot, el racisme 

no ha desaparegut; ans el contrari, el combat contra el racisme perdura fins a l'actualitat.  

L'ONU va declarar el 21 de març el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació 

Racial en commemoració a l'assassinat de 69 manifestants pacífics per part de la policia 

en una manifestació a favor de la igualtat i en contra de la segregació racial en l'any 

1960.  

  

  

2.1.2. Manifestacions i conseqüències històriques  

Al llarg de la història de la humanitat, el racisme ha adoptat múltiples formes. Una de les 

més comunes del racisme ha estat la xenofòbia. Per xenofòbia entenem el rebuig i la 

discriminació cap a l'estranger, al que ve de fora d'una comunitat ja existent, que són 

essencialment són grups de pertinença nacional.  Tot i que els organismes internacionals 

la limiten a temes de tipus ètnic, també influeixen discriminacions de tipus econòmic i 

ideològic (Bouza, 2002, pàg. 2).  

Si bé racisme i xenofòbia acostumen a aparèixer conjuntament, són dues coses diferents. 

El racisme s'enfoca cap a les persones d'una altra ètnia, independentment de la seva 

procedència. La xenofòbia, en canvi, només es centra en els estrangers, 

independentment de l'ètnia d'aquests. Les persones poden ser xenòfobes amb persones 

de la seva pròpia ètnia i/o cultura.  

L'ONU, l'any 1965, va promoure una Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes 

les Formes de Discriminació Racial, la CEDR, que va ser adoptada i ratificada per 

l'Assemblea General de l'ONU en la seva resolució 2106 A (XX), de 21 de desembre de 

1965  per tots els seus països membres, si bé no es va començar a aplicar fins al 1969. 

En ella afirmen estar "Alarmats per les manifestacions de discriminació racial que encara 

existent", "Resolts a adoptar totes les mesures necessàries per eliminar ràpidament la 

discriminació racial en totes les seves formes i manifestacions i a prevenir i combatre les 

doctrines i pràctiques racistes" i "Desitjant posar en pràctica els principis consagrats en 
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la Declaració de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació 

racial"4. En ella, afirma:  

"Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnicoque tenga por objeto o por resultado anular 

o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública." (Part I, 

article 1, subapartat 1 de la CEDR).  

Però hi ha hagut més manifestacions del racisme a part de la xenofòbia. Segregació entre 

diferents ètnies o pobles que formaven un assentament humà, esclavitud, segregació, 

marginació, la impossibilitat de barrejar ètnies prohibint-ne el casament o la 

descendència, la negació del sufragi actiu i passiu, és a dir, la possibilitat de votar i ser 

votat per exercir funcions públiques, entre altres.  

Tot seguit es destacaran algunes de les conseqüències més greus del racisme.  

-L'Apartheid a Sudàfrica: va consistir en l’establiment d’un sistema sociopolític, 

econòmic i judicial on la minoria blanca governava sobre la majoria negra, per tal 

d’evitar que les dues es mesclessin.5 Aquest sistema va ser vigent fins al 1992, i 

regulava des d’una educació separada per blanc i negres fins a la prohibició del 

sufragi actiu i passiu dels segons. Finalment, després de vagues, manifestacions 

i boicots el sistema de l’Apartheid va ser abolit. ES QUEDA  

-Història negra als Estats Units: S’inicia amb el rapte d’africans per ser venuts 

com esclaus. Es calcula que quatre milions d'africans van ser transportats a 

Amèrica per ser venuts com a esclaus, i que disset milions van morir a la 

travessia. Tot i la seva abolició l’any 1865, la segregació racial va seguir vigent; 

els negres tenien prohibit votar, determinades feines i llocs on viure, tenir 

propietats o demanar llibres a les biblioteques públiques. Actualment, tot i que 

                                                      
4 Organització de les Nacions Unides. (1965): Resolució 2106 A (XX), de 21 de desembre de 1965 de 
l'Assemblea General de l'ONU. Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les Formes de 
Discriminació Racial.  
5 Brown, K (2000): Coloured and Black Relations in South Africa: The Burden of Racialized Hierarchy. 
Volume 9: After Apartheid: South Africa in the New Century. Macalester International  
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aquestes normes ja no existeixen, la segregació racial simbòlica i la violència 

sistèmica contra la població no blanca encara persisteix.6  

-El genocidi: és l'intent, o la consecució, del total extermini d'un poble, una 

cultura o una ètnia.7 És la manifestació última del racisme. Els romans ho van fer 

amb multitud de pobles, també els huns, els colonitzadors europeus, els règims 

feixistes del segle XX o fins i tot dins d'un mateix país, com va ser el cas de l'intent 

d'aniquilació dels hutus contra els tutsis a Rwanda.   

  

  
-El Genocidi jueu: conegut com la Shoá, és l’intent de genocidi del poble 

jueu perpetrat per l’Alemanya Nazi durant la Segona Guerra Mundial.8 Els 

nazis van perseguir i exterminar de manera planificada a més de sis 

milions de jueus en pro d’aconseguir el que ells anomenaven la puresa 

absoluta del món. Per fer-ho havien d'eliminar totes les races inferiors, 

sobretot a la jueva, i així protegirien la seva pròpia raça ària, que 

consideraven superior, dels enemics presents i futurs que poguessin 

contaminar-la. Això va tenir com a resultat final més d’onze milions de 

persones exterminades, l'eliminació de persones més gran de la història 

de la humanitat.   

  

  

2.1.3. Construcció i transmissió: les matrius ideològiques  

Per matrius ideològiques entenem el conjunt de proposicions que expressen les 

creences (certes o falses) d’un grup humà (Colominas i Badia i Cardús, 2001). Agrupen 

costums, mites i símbols, que es van donant en les societats amb el pas del temps, és a 

dir, els fonaments epistemològics (Lander, 2001). Són construïdes per les persones que 

la formen, la informació de la qual disposen, els fets que li van passant. Així, les matrius 

ideològiques i les societats es retroalimenten constantment, cohesionant-se i 

                                                      
6 Loewe, J.W. (1995): The lies my teacher told me. Everything your american history testbook got wrong, Simon 
& Schuster Inc.  

7 Antón, J. i Torrens, X.; editors (2016): Ideologías y movimientos politicos contemporaneos; editorial Tecnos  
8 Arendt, H. (1963): Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal; Editorial Lumen  
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reforçantse. De fet, quan els éssers humans creuen de manera conjunta en un concepte, 

es converteix en veritat per a ells, independentment que sigui cert o fals. En això influeix 

la manera en què els mitjans d'informació comuniquen (Morin, 1987).  

Com més temps roman present una idea en una matriu ideològica més forta es fa, més 

tendeix a perdurar i més s'integra en el dia a dia de les persones. Així, els humans narren 

allò present en les seves matrius ideològiques, i al mateix temps narren nous fets que hi 

passaran a formar part, traduint els fets en paraules (Morin, 1960).  

  

  
Llavors, els éssers humans construeixen les idees racistes de les matrius ideològiques, 

que es transmeten d'uns a altres. Actualment el pes del racisme a les matrius 

ideològiques humanes encara és considerable, ja que és present des de les primeres 

civilitzacions. Per molt que s'hagi avançat, segueixen socialitzant-se en comunitats amb 

idees racistes presents.   

I aquestes idees ajudaran a construir la matriu ideològica de cada individu i/o societat, 

que és el conjunt de pensaments, valors i actituds amb les quals s’observa i es jutja el 

món i el que hi passa i, per tant, treure’n conclusions. La matriu ideològica determina en 

última instància la valoració que farà el mateix individu o a la seva societat, o als 

individus i societats que l’envolten de qualsevol propòsit, reflexió, objectiu, fet o 

activitat que succeeixi (Chátelet, 1978).  

  

Corol·lari  

1. El racisme és un sistema de discriminació basat en l'ètnia amb una 

ideologia i un discurs que el legitimen  

2. Té múltiples manifestacions, des de la xenofòbia al genocidi  

3. Habita a les matrius ideològiques, que condicionen la construcció de la 

realitat  

4. Els éssers humans retroalimenten i transmeten les idees racistes presents 

a les seves matrius ideològiques  
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2.2. Poble Gitano  

2.2.1. Definició y característiques  

Els gitanos són un poble d’uns dotze milions de membres originari de la zona del Punjab, 

a l’Índia, que van començar a emigrar al segle X. Tot i que actualment estan 

experimentant una forta sedentarització, són un poble de tradició nòmada (Gamboa y 

Paternina, 1999, pàg. 156-170).  

Parlen el seu propi idioma, el romaní, a part de les llengües pròpies dels llocs on viuen. 

Sobre això, s’ha de mencionar que la llengua i la literatura gitanes són de base àgrafa, i 

fa escassos anys que ha passat a tenir una base escrita. De la mateixa manera, la tradició 

de transmetre oralment les seves llegendes i mites és un pilar de la cultura gitana, que 

ara ha començat a recopilar-se per tal de preservar-los (Fundacion del Pueblo Gitano, 

2011).  

Tenen també una bandera pròpia, que representa el món per on circulen i el cel que els 

hi serveix de llar, i les seves ànsies de llibertat. Així mateix, posseeixen un himne propi, 

anomenat Gelem Gelem (Vaig caminar, vaig caminar), que fa referència al seu caràcter 

nòmada, la importància de la família i la persecució que històricament han sofert. En el 

vessant espiritual s’han convertit a les religions majoritàries de les zones on ara habiten, 

però a la seva filosofia espiritual subsisteix l’existencialisme oriental, que s’ha anat 

barrejant amb influxos musulmans, derivats de les tradicions àrabs, i cristians, derivats 

de les tradicions europees.   

Com la majoria de pobles estrangers, han patit persecució i marginació als llocs o s’ha 

establert, i això ha contribuït en la seva formació identitària (Fundacion del Pueblo 

Gitano, 2010). Tenen un sentiment de cohesió i valors propis que els hi ha permès 

mantenir-se com un mateix poble amb trets unitaris malgrat les distàncies de temps i 

espai que separen les seves comunitats. Alguns d’aquests trets són el valor de la paraula 

gitana, que no pot ser mai infringida, el respecte prominents als seus ancians o la funció 

cohesionadora de la dona entre les diverses comunitats (Flecha, Mircea i Sindé, 2011).  

Els gitanos són un dels únics pobles estesos per quasi tot el món que conserven les seves 

pròpies característiques, sense que els pobles on s’assenten els assimilen amb el pas del 

temps. Tot i que sí que incorporen elements de les cultures dels pobles amb els quals es 

mesclen, segueixen mantenint una certa homogeneïtat gitana.   
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El pes de la cultura gitana a Espanya és significatiu. Ha influït en la llengua i la literatura, 

la musica, la dansa i fins i tot en la filosofia. Van ser una influència fonamental per 

Federico García Lorca, un dels poetes més destacats de la història de l’estat espanyol, 

que el definia com: “El gitano es lo más elemental, lo más profundo, lo más aristocrático 

de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el 

alfabeto de la verdad andaluza universal."  

  

  

2.2.2. Història del racisme antigitano  

El poble gitano arriba a Europa entre finals del segle XIV i principis del segle XV, i després 

d’intents fracassats d’assimilació al segle XVI ja havien estat expulsats de la majoria dels 

seus països; fins i tot en alguns van ser esclavitzats. Se’ls hi ha atribuït totes les 

característiques negatives possibles; fins i tot que  van ser els forjadors dels claus amb 

els quals es va crucificar a Crist.9 I els mitjans han contribuït a difondre’ls.   

Al llarg dels segles els gitanos han estat expulsats, deportats, perseguits, esclavitzats, 

assassinats, sotmesos a esterilització forçosa i menyspreats.  

A Espanya, el poble gitano arriba a finals del segle XV i comença a assentar-se. Es va 

intentar assimilar-los, i pràcticament es va fer desaparèixer el romaní del país, que va 

acabar esdevenint el caló, una variant de l’idioma que es parla a la península Ibèrica. De 

fet, fins a l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978, als reglaments de la Guàrdia 

Civil figurava l’obligació de vigilar amb especial compte als gitanos, entre d’altres. 

(Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil, 1943)  

Però sens dubte, un dels episodis més durs de la història gitana és el Porraimos, 

Modarrimos o Samudaripén, termes utilitzats pel poble gitano per descriure el genocidi 

nazi vers ells durant el 1935 i el 1945. Es calcula que entre 500.000 i 1.500.00 gitanos 

van ser aniquilats durant el règim nazi per la seva política de la neteja de la raça ària.10 

Els nazis consideraven als gitanos éssers inferiors, una amenaça a la puresa ària, i per 

tant havien de ser exterminats.   

                                                      
9 Djurié , R., Down, S. i Hancock, I. (1998): The roads of the Roma: a pen anthology of gypsy Hatfield; 
University of Hertfordshire  

10 Caro Maya, P. (20 de maig de 2016): Resistencia romaní: no olvidamos; Pikara, Online Magazine:  
http://www.pikaramagazine.com/2016/05/resistencia-romani/  

http://www.pikaramagazine.com/2016/05/resistencia-romani/
http://www.pikaramagazine.com/2016/05/resistencia-romani/
http://www.pikaramagazine.com/2016/05/resistencia-romani/
http://www.pikaramagazine.com/2016/05/resistencia-romani/
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Cal destacar que el genocidi al poble gitano no va ser reconegut fins al 1982, malgrat les 

seves demandes. De fet, encara no tenen una resposta clara a la seva reclamació a ser 

inclosos en la llista de víctimes del règim nazi.   

A finals de segle XX es comencen a configurar agrupacions gitanes per defensar els seus 

drets, la seva cultura i tradicions i lluitar conta les discriminacions que pateixen 

diàriament, com la Unió del Poble Romaní el 1982 o la Društvo Ketani (Associació Ketaní) 

el 1998. El creixement de l’associacionisme gitano i la seva participació política ha 

afavorit l’assoliment de polítiques públiques beneficioses pel col·lectiu (Peña Garcia, 

2017).   

  

  

2.2.3. Les matrius ideològiques paies: compte amb els gitanos  

Com entre tots els grups socials, entre gitanos i paios (substantiu amb qui es designa 

qualsevol que no sigui gitano), existeixen diferències. Malgrat tot, no són diferències 

radicals; de fet, els gitanos tenen elements en comú amb totes les societats paies, fruit 

del seu caràcter nòmade i adaptatiu.   

Però segles de persecució i menyspreu de molts grups de paios cap als gitanos ha 

configurat les seves matrius ideològiques, de manera que entre els paios existeixen 

moltes idees preconcebudes sobre els gitanos. Idees no contrastades ni estudiades però 

cregudes amb fermesa.  

La matriu ideològica dels individus i les societats paies accepta un seguit d’atribucions i 

característiques sobre el poble gitano, i la gran majoria són concepcions negatives 

(Insituto Andaluz de la Juventud, Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, 2008). 

Això explica perquè els gitanos figuren entre els grups d’immigrants pitjors considerats 

per la societat espanyola paia (encara que en la majoria dels casos no ho siguin), o  

perquè només el 37’5% dels espanyols paios acceptaria viure en un barri on ja hi habiten 

gitanos. (Centro de Estudios Sociológicos, Actitudes hacia la Inmigración (VIII) Estudio nº 

3119, Noviembre-diciembre 2015).  

A les matrius ideològiques paies subsisteixen idees molt obscures sobre el poble gitano: 

que són tots delinqüents, lladres d’infants, venjatius i violents, corruptes, destructius.  
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Aquestes preconcepcions negatives tan arrelades determinen en certa mesura el rebuig 

que un gitano generarà en un paio de manera immediata. A més, calen moltes 

interaccions positives per millorar la visió paia dels gitanos, però únicament una 

interacció negativa condemna al col·lectiu (Caro Jiméneza y Sicilia Piñero, 2012). Per això 

resulta tan fàcil per la comunitat paia acceptar qualsevol informació negativa sobre els  

i tan difícil creure en informació positiva sobre ells.   

  

  

2.2.4. Antigitanisme a dia d’avui  

 Si bé s'ha avançat en matèria antiracista, encara trobem moltes actituds, idees 

derivades d'aquest pensament. Segons el CIS, el 49,1% dels immigrants residents a 

l'estat espanyol han patit discriminació, que el 63% dels espanyols considera que a 

Espanya hi ha massa immigrants i que el 29'6% la considera negativa o molt negativa 

(Centro de Estudios Sociológicos, Actitudes hacia la Inmigración (VIII) Estudio nº 3119, 

Noviembre-diciembre 2015).  

Pel que fa als europeus, el 60% creuen que les polítiques públiques d’integració del poble 

gitano són completament inefectives o poc efectives. Tres quartes parts dels europeus 

consideren que els gitanos pateixen constantment un sever risc d’exclusió social. De fet, 

l’origen ètnic segueix sent, a ulls dels europeus, el factor més determinant  

The Roma are a group of people ar risk of 
discrimination 

  Totally agree Torally disagree  Don't know 

per patir discriminació (un 56%), i també per estar a l’atur (un 47%); una creença 

augmentada per la crisi econòmica, que eleva aquest últim percentatge al 52%. 

33 % 

42 % 

12 % 
6 % 7 % 

Tend to agree Tend to disagree 
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(European Comision, Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012, 

November, Wave EB77.4 – TNS Opinion & Social).   

Evidentment, tots aquests prejudicis racistes afecten la qualitat de vida de les persones 

no blanques, siguin immigrants o nascudes al país. Els microracismes, les dificultats per 

trobar una feina o accedir a un habitatge, els insults, menyspreus, amenaces i, fins i tot, 

assetjament i agressions que pateixen la fan disminuir dràsticament, tant a nivell 

emocional com econòmic.    

  

2.2.4.1. Dades   

Tot i l'avenç aconseguit en matèria de drets humans i convivència, encara 

existeixen moltes barreres a superar. L'Agencia dels Drets Fonamentals de la 

Unió Europea informa que entre un 30% i un 50% dels membres del poble gitano 

habitants als països de la UE pateixen amenaces, insults i assetjament per motius 

racials.11 La passivitat de les institucions davant d'aquests fets i altres similars 

provoca que els gitanos no els denunciïn a les autoritats; de fet, només un 27% 

ho fa.12  

Els prejudicis que pesen sobre ells també els hi dificulten trobar feina o accedir a 

un habitatge digne, fet que provoca que el 80% dels gitanos de la UE estiguin en 

risc de pobresa, mentre que si parlem dels gitanos espanyols, aquesta xifra 

s'eleva al 98%.13  

Tampoc se'ls hi reconeixen les aportacions culturals ni artístiques, ni se'ls hi dóna 

la visibilitat que els correspon. Se'ls empeny a viure en guetos o barris empobrits 

i sovint són víctimes de la brutalitat policial. Un informe sobre Crims d'Odi de 

Human Rights First afirma que els gitanos pateixen habitualment atacs pel carrer 

i, en casos extrems, ataquen a les famílies a les seves pròpies residències.  

Per tant, malgrat la feina feta, els delictes d'odi i la discriminació contra el poble 

gitano no disminueixen: l'antigitanisme i la rumanofòbia segueixen existint.  

                                                      
11 , 12 i 13: Rodriguez Gomez, S. (30 de genr de 2015): La poblacion gitana y las cifras de la verguenza; Proyecto 

Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales (PROXI):  

http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-lascifras-de-la-

vergueenza  

http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
http://www.observatorioproxi.org/index.php/informate/infografias/item/185-la-poblacion-gitana-y-las-cifras-de-la-vergueenza
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Corol·lari  

1. Són un poble nòmade que arriba a Europa entre els segles XVI i XV  

2. Ha estat influenciat i han influenciat les cultures amb les quals han 

tingut contacte, proveint un gran intercanvi cultural  

3. Han estat històricament menyspreats: de la marginació al Porraimos  

4. L'antigitanisme encara existeix i redueix la qualitat de vida de la 

comunitat gitana  

  

  
2.3. Mitjans de comunicació  

2.3.1. Mitjans de comunicació de masses i societat de masses  

Els mitjans de comunicació són els transmissors últims dels discursos entre la societat. 

El discurs estructura les àrees de coneixement i estenen identitats i relacions, alhora que 

les construeixen i les configuren (Fairclough i Wodak, 1999).  És el discurs el què permet 

que les ideologies siguin adquirides, apreses, expressades, propagades i impugnades.    

Els mitjans de comunicació de masses són els que transmeten a una gran audiència, havent-hi 
més receptors que emissors (Marshall McLuhan, 1964). És una comunicació  pensada per a 
les societats de masses, on els individus i les seves característiques   

  

personals es desdibuixen per transformar-se en un tot. És una societat amb igualtat 

política formal i un ampli desenvolupament tecnològic, homogeneïtzada en gran part 

pels mitjans de comunicació. Ortega y Gasset afirma que “Las masas, por definición, no 

deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad,.” (Ortega y 

Gasset, 1930, pàg. 10- 14).  

L’existència de la societat de masses facilita als mitjans arribar a una audiència més 

amplia i que el seu missatge pugui penetrar. Són mitjans de comunicació de masses la 

ràdio, la televisió, la premsa (en paper o digital), i les xarxes socials.  

Els éssers humans són constantment exposats a la informació dels mitjans, i amb ella  

construeixen el món. La no comunicació és impossible. Les societats modernes ja no són 
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concebibles sense l'accés immediat a la informació; el desig de saber que passa arreu 

del món en el mateix moment en què està passant ha esdevingut una necessitat real.  

Els objectius dels mitjans de comunicació depenen de la seva naturalesa socioeconòmica, 

però la legislació espanyola afirma: “En concreto, se refiere a los objetivos generales que 

debe buscar este Servicio público  [els mitjans de comunicació] como son: difundir 

contenidos que fomenten los valores constitucionales, la formación de opinión pública 

plural, la diversidad lingüística y cultural y la difusión del conocimiento y las artes, así 

como la atención a las minories.” (Boletín Oficial del Estado, Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual, pàg. 3.).  

 Malgrat tot, els mitjans tenen més objectius que els que marca la llei. Entre d'altres, 

entretenir, influir, educar (o deseducar), crear debat, crear opinió, posar o treure temes 

de l’agenda social i política i en alguns casos adoctrinar al seu públic. La seva existència 

permet que la informació sigui accessible a la majoria de la població a qualsevol part del 

món i això els converteix en un pilar fonamental de les societats humanes actuals, i són 

garants del dret a la informació, és a dir, el dret de la ciutadania a ser informada. Un 

sistema democràtic acceptable ha de garantir i complir la llibertat d’informació dels seus 

ciutadans i amb la llibertat de premsa dels treballadors dels mitjans. Si això no succeeix, 

es parla de censura, un element propi d’un govern no democràtic.   

De fet, a les democràcies modernes es pot arribar a considerar als mitjans com el quart 

poder, juntament amb l’executiu, el legislatiu i el judicial. És un poder fàctic i informal, 

és a dir, no està recollit als codis legals com quelcom material. Això demostra el seu gran 

poder, ja que sense ser oficials en tenen tots els beneficis, autoritat i força, acceptat com 

un dels estàndards bàsics dels sistemes democràtics, ja que informen als ciutadans de 

les accions i decisions dels seus governs, partits polítics i institucions.  

Però per altra banda, aquesta informació és susceptible de ser manipulada, servint als 

interessos dels grups que emeten la informació. Això possibilita que certes creences 

siguin acceptades pel comú de la població, sobretot estereotips i preconcepcions.   

Els mitjans de comunicació són un dels agents de socialització humana més importants, 

juntament amb l’entorn acadèmic (sobretot l’escola) i/o laboral i la família, l’element 

més determinant. Els mitjans han passat a ser agents de socialització perquè també 

transmeten valors i opinions que configuren els judicis de valor. Presenten una gran 

importància com a constructors de la realitat (Berguer i Luckman, 2001). A més, el seu 

immens radi d’acció i la seva immediatesa li donen un poder molt gran a l’hora d’influir. 
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Malgrat tot, la família segueix sent l’agent de socialització més important per als éssers 

humans.   

  

  

  
 2.3.2. Axiomes destacables       

Tot seguit, es destacaran un seguit de característiques que s’han considerat més 

rellevants per aquest treball. Es parlarà dels mitjans com a productors últims de la 

veritat, com a creadors de valoracions i de l’espiral del silenci, per entendre el seu poder 

per escampar estereotips.  

  

2.3.2.1. Productors de la veritat  

Segons el que Noam Chomsky afirma en el seu sistema de filtres (Chosmky, 

2012), els mitjans cada cop depenen més de la informació proporcionada pels 

cercles de poder econòmic i polític, que van augmentant paulatinament la seva 

capacitat de filtrar les notícies que els hi interessen. Això provoca que la 

informació provinent d’aquests cercles es doni per certa, informació que 

acostuma a ser beneficiosa per ells, ja que n’augmenta el prestigi i la imatge.   

De fet, les grans empreses s’estan convertint en les grans propietàries dels 

mitjans de comunicació, disparant les seves oportunitats d’introduir contingut 

en ells. Aquest fenomen el coneixem com a la concentració de la propietat dels 

mitjans (Chomsky, 1992).  

Així doncs, a les societats actuals els mitjans s'han convertit en els màxims 

posseïdors de la veritat. Això provoca la creació d'un pacte tàcit entre els mitjans 

i les societats on transmeten la informació en el qual les societats accepten la 

realitat que els mitjans els hi configuren. La informació transmesa és creguda, 

inclosos els estereotips i els prejudicis, sobretot, com diu Chomsky, si la 

informació prové dels poderosos cercles politicoeconòmics.   

Al seguir el plantejament de Chomsky, s’observa que La Vanguardia pertany al 

Grup Godó, que factura 362 milions d’euros a Espanya procedents dels mitjans 
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de comunicació, El Periódico al Grupo Zeta, que en factura 332, i El Mundo al RCS 

MediaGroup SpA, que en factura 629 (Almirón Roig, 2009).  

  
El primer, d’una línia editorial pròxima al liberalisme i al catalanisme, factura en 

l’àmbit de la comunicació el 94’1% dels ingressos de la companyia. Popularment 

se’l coneixia com el diari del que era Convergència i Unió. El segon factura el 80% 

dels ingressos de l’empresa a l’àrea de la comunicació, i és proper a una ideologia 

més propera al centre-esquerra. Popularment es coneix El Periódico com el diari 

del Partit Socialista de Catalunya. L’últim és un dels grups mediàtics més 

importants d’Itàlia, facturant el 23% dels seus ingressos en la branca de la 

comunicació. Comparteix vincles amb la dreta liberal espanyola, sent molt critica 

amb els governs del PSOE, els moviments nacionalistes dins de l’estat espanyol i 

la deriva conservadora d’Aznar. Popularment se’l reconeix com el diari de l’ala 

liberal del PP i, més recentment, de Ciutadans.   

Són observables, doncs, els interessos polítics i econòmics ocults darrere 

d’aquests diaris i, per tant, d’aquests grups empresarials.   

  

  

   2.3.2.2. Creadors i transmissors  d’idees  

Els mitjans de comunicació presenten una capacitat destacable a l’hora 

d‘influenciar als individus i a les societats sobre cada tema. Els mitjans de 

comunicació influencien amb el seu discurs mediàtic la formació de marcs 

col·lectius de percepcions (Meyer, 2003), és a dir, de matrius ideològiques amb 

les quals configurar la realitat.  

Això succeeix perquè, com s’ha vist en l’anterior apartat, són dels creadors 

d’opinions més importants que existeixen actualment a la civilització humana. 

Els mitjans són capaços de determinar quins temes tenen importància 

informativa, i en quin grau (Chomsky, 1992). A més a més, com que es troben 

vastament escampats per les societats humanes, quan creen una opinió la poden 

transmetre de manera increïblement rapida, escampant-la per arreu.   

Així, la reiteració continua d'un  determinat discurs (en aquest cas la relació entre 

poble gitano i pobresa i delinqüència) aconsegueix la generació d'una realitat 
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social acceptada per molts. De l'acte de la repetició per a configurar realitat en 

diem performativitat (Austin, 1962).  

La performativitat és capaç d’establir els temes que sorgiran, es mantindran o 

seran expulsats de l’agenda política, l’arena on es debaten els assumptes als 

quals els actors polítics han de prestar atenció (D’Adamo, García Beaudoux y 

Freidenberg, 2000); això representa una de les formes d’influència més grans 

que posseeixen els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació 

determinen els límits del discurs, permetent que es focalitzin o, al contrari, es 

descentrin, els diferents temes d’interès sociopolític.   

Llavors, l’important no és decidir que s’ha de pensar, sinó determinar quins són 

els temes sobre els quals pensar. Chomsky explica que a les democràcies 

capitalistes actuals el poder polític i econòmic exerceix una funció 

propagandística de la informació que priva d’una completa llibertat 

d’informació. (Chomsky i Herman, 1990). És un control no conscient, molt 

diferent del control que exerceixen les dictadures, i això dificulta la seva 

observació.   

  

   2.3.2.3. L’Espiral del Silenci  

L’espiral del silenci és una teoria encunyada per Elisabeth Noelle-Neumann, 

politòloga alemanya, que afirma que els individus, per por a ser aïllats de la 

societat, tendeixen a no expressar les seves opinions si la majoria social pensa 

d’una manera considerablement diferent.15 Fins i tot aquesta por els impulsarà 

a pensar que l’opinió de la majoria és la correcta i a adoptar-la. L’Espiral del 

silenci aplica sobre l’individu que pensa diferent una pressió implacable i 

incessant de manera constant, sense que l’individu en sigui conscient.   

  

  

  

15 Noelle-Neumann, E. (1977): La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Editorial Paidós  

Ibérica  
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La conclusió natural d’aquesta pressió el conduirà a què es sumi al corrent 

d’opinió majoritària, cohesionant així la societat en la qual viu, pensant com 

pensen els demés.   

  

    
El pes de l’espiral del silenci no és gens menyspreable a l’hora d’estendre una 

opinió generalitzada entre diferents grups d’individus. Generalment, per evitar 

ser apartat, l’individu cedirà a la pressió. Segons la pròpia autora: “el resultat [de 

la influència dels mitjans de comunicació] és un procés en espiral que incita a 

altres individus a percebre els canvis d’opinió i a seguir-los fins que una opinió 

s’estableix com l’actitud dominant, mentre que l’altre opinió l’aportaran i 

rebutjaran tots, a excepció dels forts d’esperit, que encara mantenen aquesta 

opinió.”16.  

  

  

  
 

  

16 Velasco, I. (6 de febrer de 2018): La teoría de la espiral del silencio: por qué no dices lo que piensas .  
Manifiesto Magazine: http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio  
2.3.3. El poble gitano als mitjans de comunicació  

Catalunya és la tercera comunitat on més població gitana habita, i la quarta en volum de 

notícies sobre ells, i destaca per l’enfocament negatiu vers als gitanos a les notícies on 

http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio
http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio
http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio
http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio
http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio
http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio
http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio
http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio
http://manifiesto.net/la-espiral-del-silencio
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apareixen (el 32’06% de les notícies són negatives), malgrat que només el 33’59% de les 

notícies es contrasta amb la pròpia comunitat17.   

Sovint quan els gitanos apareixen als mitjans de comunicació a Catalunya és sobre temes 

relacionats amb l'estigma que tenen imposat: assassinats i homicidis (quart tema), 

conflictes (cinquè) o policia (vuitè).  En total 3l 34’01% dels temes on apareixen gitanos 

són pròpiament negatius, sense tenir en compte temes neutres o positius on es faci una 

cobertura negativa. Tot i així, només el 0’76% dels articles són d’opinió18.  

Quan els mitjans parlen del poble gitano, conscient o inconscientment, estableixen una 

clara distinció entre un "nosaltres" i un "ells" (Van Dijk, 2001, pàg 146). Quan parlen 

d'aquest nosaltres, o com a mínim d'un grup no gitano mai trobem referencies com la 

nostra ètnia o grup d'origen, mentre que quan es parla d’ells sí. I no només això, sinó 

que els sinònims que s'utilitzen per parlar del ells tenen sovint connotacions racistes, i 

sempre amb aquesta diferenciació.   

Quan apareixen notícies amb participació de gitanos, són plenes d'idees preconcebudes 

que fomenten elements negatius, i en molts casos s'expliquen elements puntuals, 

anecdòtics, com a elements comuns. Cal destacar també la tendència al sensacionalisme 

que tenen aquestes notícies.  A més, les imatges d'aquests tipus de notícies són 

arbitràries i, majoritàriament, negatives.   

Així veiem que als mitjans de comunicació els gitanos surten malament retratats, 

normalment per l'ús d'estereotips i l'associació que pateixen a notícies de tipus delictiu, 

però també pel paternalisme amb què s'informa d'ells i la idealització de certs aspectes 

de la seva cultura, que es transforma en una caricatura.   

  
 

  

17 i 18 Ramirez-Heredia, J. de Dios; director (2016): ¿Periodistas contra el racismo? 2016. La prensa espanyola ante 

el Pueblo Gitano; Unión Romaní. Unión del Pueblo Gitano  

2.3.4. Recomanacions per a la cobertura de notícies on aparegui el poble gitano*  

1. Si no és rellevant i/o necessari, no mencionar l’ètnia o l’origen de les persones de la 

notícia.  

2. Aconseguir que els mitjans considerin les associacions gitanes com interlocutores 

vàlides.  
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3. Elaboració d’un glossari de termes i conceptes sobre immigració i ètnia, així com el 

seu ús, i incrementar la formació dels periodistes per tractar aquests temes.  

4. Fomentar el contacte entre periodistes i articulistes amb figures representatives de 

les comunitats i minories quan hagin d’escriure sobre ells; importància de contrastar 

sempre les fonts.  

5. Fomentar el tractament positiu de les notícies on es mencioni al poble gitano i 

contrastar amb ells la informació.  

6. Donar veu a les minories per tal de normalitzar-les; fomentar la inclusió de membres 

de la comunicació pertanyents a minories ètniques o migrades; millorar el 

component ètnic entre els professionals de la informació.  

7. Defugir del sensacionalisme (compliment acurat del codi deontològic).  

8. Evitar sempre tota valoració, comentari o reflexió que pugui ser racista; cal fugir de 

les generalitzacions.  

  

Corol·lari  

1. Els mitjans de comunicació són emissors de discursos que promouen les 

ideologies; produeixen i transmeten idees i concepcions  

2. La societat de masses moderna comparteix la idea de que és important 

ser informat de manera immediata   

3. Es consideren el quart poder en democràcia i es presenten com un dels 

garants (dret a la informació i llibertat de premsa)  

4. S'han convertit en un dels majors agents de socialització existents  

  

* Elaboració a partir de les recomanacions extretes de ¿Periodistas contra el racismo?, Lestras Gitanas para 

Periodistas,  Manual para Medios de Comunicación .   

2.4. Anàlisis Crítica del Discurs  

L’anàlisi crítica del discurs (ACD) és una disciplina d’estudi que neix originàriament de la 

lingüística a principis dels anys noranta, partint de la premissa què els éssers humans, 

que són els qui elaborem discurs, som éssers socials i lingüístics; depenen del llenguatge 

per comunicar-se. Es centra principalment en la relació entre el llenguatge i el poder, i 

persegueix descobrir i exposar les relacions de poder i dominació existents dins dels 

conflictes (Van Dijk, 2016). És a dir, estudiar el poder i la ideologia dels grups dominants 
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de les diferents societats, i com utilitzen el llenguatge per mantenir el poder i legitimarlo.  

Els pares d’aquesta anàlisi són van Dijk, Fairclough, Kress, van Leeuwen, Wodak i Jäger, 

que eren crítics amb l’anàlisi del discurs  simplement lingüístic.    

Van Dijk defineix l’ACD com “un tipus d’investigació analítica sobre el discurs que estudia 

la  manera en què l’abús del poder social, el domini i la desigualtat són duts a terme, es 

reprodueixen i ocasionalment es combaten, pels textos i la parla al context social i polític. 

L’anàlisi crítica del discurs, amb tan peculiar investigació, pren explícitament partit, i 

espera contribuir de manera efectiva a la resistència contra la desigualtat social.” (Van 

Dijk 1999: 23).  

Més endavant altres disciplines s’uniran a aquest estudi, com la psicologia o la sociologia. 

L’anàlisi pretén transcendir del que es diu per arribar al que realment es pretén dir, 

relacionant les paraules amb context històric, social, polític, que envolta el discurs. Per 

dur a terme un ACD correcte es requereix que els investigadors posseeixin un gran 

coneixement sobre els elements que envolten al discurs, el seu context. Per Wodak 

l’ACD té tres elements d’estudi sobre els discursos a destacar: el poder, la ideologia i la 

història.   

S'entén per discurs la recopilació dels significats que transmet, ja sigui com a unitat 

concreta o com a unitat amplia. Van Dijk, en una aproximació més sociològica, l'explica 

com una emissió comunicativa de múltiples modalitats feta com una pràctica social. 

S'observa llavors que els discursos no són només les paraules que el conformen, sinó els 

seus emissors i receptors, la cultura de la qual es troba imbuïda, les regles socials i legals 

als que es veu sotmès, entre moltes altres coses. Estableixen relacions entre individus, 

entre institucions i entre estructures socials, i també entre elles (Wodak i Meyer, 2003).  

Els investigadors que apliquen l’ACD busquen saber com el missatge expressa les 

desigualtats socials.   

Així, l’ACD estudia el paper dels seus interlocutors, com està construït el text, la 

comunicació verbal i no verbal, l’ús que fa de la llengua, quines inferències exigeix; en 

resum, estudia el discurs i tot allò que l’envolta. Sobretot es fixa en el context històric, 

perquè l’ACD postula que hi ha una relació directa entre el discurs i el context social, en 

gran part fruit de la història. Entendre aquest context permet també entendre les 

relacions entre la societat i la seva llengua. També és important descobrir les connexions 

que es donen entre les diferents vies de comunicació (Kress i van Leeuwen, 1998)  per 

profunditzar en l'anàlisi.   
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Pel que fa al seu poder a l’hora de configurar o modificar les matrius ideològiques dels 

receptors del discurs, Van Dijk parla de la importància de dos tipus d’elements; els 

individuals, propis de cada persona (el context i el model), i els col·lectius, compartits 

pels grups d’individus (el coneixement, les creences del grup i les seves actituds). El 

context consisteix a procurar que la situació comunicativa sigui socialment apropiada 

pel públic al qual va dirigit, i el model són les percepcions subjectives que els receptors 

entendran, permetent-los-hi construir realitat al voltant del discurs. El coneixement, en 

aquest àmbit, consisteix en les idees compartides per un grup, independentment de què 

siguin certes o falses. Les creences de grup deriven del seu coneixement, definint-ne 

valors i judicis, que alhora configuraran les actituds, enteses com les opinions 

compatides grupalment (Wodak i Meyer, 2003).  

Tanmateix, l’ACD no només pretén estudiar això, sinó que emfatitzen el seu estudi en 

com el discurs s'utilitza per manipular i legitimar el poder i la dominació, a nivell polític, 

social, històric i econòmic. Llavors, el que pretén és descobrir aquestes relacions de 

dominació fruit d’interessos ocults, i divulgar-los, per eliminar-los. L’anàlisi crítica del 

discurs el postula com la representació, la materialització, dels valors, és a dir, de les 

matrius ideòlogues. Defensa que el poder és emprat per legitimar la seva hegemonia. 

Considera el discurs una forma d’acció social, i intenta combatre la justificació de l’abús 

de poder que causen les paraules.   

L'ACD és emprat en estudis relacionats amb moviments socials, i s’utilitza sobretot per 

investigar sobre temes de desigualtat com l’homofòbia, el classisme o, justament, el 

racisme.   

Sobre les preconcepcions racistes existents en la matriu ideològica dominant, Van Dijk 

afirma que constitueixen: “les representacions mentals compartides per àmplies capes 

de la població dominant, com creences errònies, estereotips, prejudicis i ideologies 

racistes i etnocentristes (i eurocentristes). ... les accions discriminatòries estan 

(intencionalment o no) basades en representacions negatives dels altres i la seva posició 

a la societat” (Van Dijk, 1999). En aquest cas concret, la població dominant seria la paia 

i la dominada la gitana. Així, segons Van Dijk, la discriminació dels segons parteix de les 

representacions negatives existents a la matriu ideològica dels primers.  

Amb l’ACD es pretén l’aproximació a l’estratègia ideològica del discurs dels articles 

seleccionats en aquest treball sobre el conflicte entre Baltasares i Pelúos. Amb ell, es 

procurarà investigar les valoracions que es fan en ells, a nivell social i polític, des d’una 
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perspectiva crítica. S’arribarà a  extreure les desigualtats socials existents a la realitat, 

que es tradueixen als actes comunicatius.   

Per tant, serà l’anàlisi que s’emprarà en aquest treball per tal de contrastar les hipòtesis 

anteriorment exposades.  

  

Corol·lari  

1. L'ACD estudia la relació entre llenguatge i poder; com el poder l’utilitza 

per legitimar-se   

2. L’estudi del discurs ha de basar-se principalment del context històric, 

social i polític  

3. Lluita contra la manipulació i l'abús de poder que pot produir el 

llenguatge en mans dels grups hegemònics  

4. El context, el model, el coneixement, les creences del grup i les seves 

actituds condicionen les matrius ideològiques   

  
3. Metodologia  

3.1. Objecte d'investigació  

L’objecte és el discurs mediàtic sobre el conflicte protagonitzat per un membre del clan 

dels Pelúos i un membre del clan dels Baltasares, arrel de l'homicidi ocorregut la 

matinada del 3 al 4 de gener del 2016 d'un membre dels primers a un membre dels 

segons, i les seves conseqüències.   

  

3.2. Corpus de la investigació   

El corpus consistirà en els articles publicats als diaris El Periódico, La Vanguardia i El 

Mundo des de l’inici del conflicte (3 de gener del 2016) fins a la sentencia del cas (14 de 

febrer del 2018). La mostra analitzada és la totalitat de publicacions en aquests diaris 

sobre el conflicte, és a dir, tot el corpus.  
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3.2.1. Justificació del corpus  

S’han escollit aquests tres diaris per la seva importància en la premsa escrita del 

país, tant a Espanya com a Catalunya. El Periódico és el diari més venut de 

Catalunya, La Vanguardia és el diari català més venut a Espanya i El Mundo és un 

diari espanyol amb edició especial tant per Catalunya com per les Illes Balears 

per tal de cobrir les notícies d’ambdós llocs.  

Tot i ser 9 textos de caràcter informatiu –és a dir, textos on el periodista no dóna 

la seva opinió-  i 4 editorials –on el periodista la dóna de manera conscient- és 

cert que qualsevol text periodístic té una funció comentarista, (Giró, 1999) així 

que a l’analitzar-los podrem extreure’n la matriu ideològica subjacent.   

  

  

  

  
3.3. Objectius  

3.3.1. Objectiu principal  

L’objectiu principal d’aquesta investigació és analitzar la cobertura mediàtica que 

va rebre el conflicte als barris de La Mina (Sant Adrià del Besòs) i Sant Roc 

(Badalona) entre el clan dels Baltasares i el clan dels Pelúos, iniciat la matinada 

del 3 al 4 de gener del 2016, així com la cobertura de les conseqüències que 

aquest fet va ocasionar.  

  

3.3.2. Objectius específics   

Aquest treball presenta els següents objectius específics:  

a. Fer una reconstrucció del conflicte i analitzar-lo.  

b. Identificar els encerts i les mancances de la cobertura duta a terme per 

tal d'elaborar recomanacions, en pro de poder millorar la cobertura que 

els mitjans fan de les notícies on participen membres del poble gitano.  

c. Identificar la matriu ideològica que es transmet en la cobertura del 

conflicte realitzada pels mitjans de comunicació.  
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3.4. Hipòtesis   

3.4.1. Hipòtesi principal  

La  hipòtesi principal d’aquest treball és que la cobertura del conflicte ocorregut 

als barris de La Mina i Sant Roc que han realitzat els mitjans de comunicació és 

esbiaixada. No aprofundeix en els motius del conflicte, ni el rerefons sociopolític, 

històric ni econòmic, bàsic per entendre realment els fets. Això provoca que 

s’escampin i es reforcin els prejudicis existents a les societats paies sobre les 

comunitats gitanes, fet que empitjora la discriminació i el menyspreu que 

aquestes pateixen.   

3.4.2. Hipòtesis específiques  

Juntament amb la hipòtesi principal, es pretén verificar les següents hipòtesis 

específiques:   

a. La cobertura que els mitjans de comunicació han realitzat sobre el 

conflicte entre Baltasares i Pelúos és racista; tot ha succeït per l’ètnia dels 

participants.   

b. La cobertura que els mitjans de comunicació han realitzat sobre el 

conflicte entre Baltasares i Pelúos és paiocentrista. Això succeeix perquè 

la cobertura l’han realitzat paios, i no afavoreix a l’acceptació del poble 

gitano.   

c. La cobertura que els mitjans de comunicació han realitzat sobre el 

conflicte entre Baltasares i Pelúos és paternalista, i retrata a les 

comunitats gitanes com a persones que no sabem gestionar els seus 

propis problemes.   

  

3.5. Procediment d'anàlisi   

Ara que ja s’han explicat i definit els paràmetres metodològics i teòrics desenvoluparem 

el procediment d’anàlisi dels articles de premsa digital seleccionats. Aquesta anàlisi 

respon a l’objecte d’estudi proposat, a la consecució dels objectius i a la cerca de la 

verificació de la hipòtesi principal i les hipòtesis específiques.   
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Per realitzar-lo, estudiarem els significats explícits i, sobretot, els implícits, basant-nos 

en tres inferències: pressuposicions, implicacions i implicatures. Per la primera entenem 

les sentències que s’accepten a l’enunciat per endavant. Poden ser certes o falses, però 

introdueixen proposicions ideològiques de “veritat” controvertida. Les pressuposicions 

són necessàries per entendre els enunciats, ja que com que el que afirmen forma part 

de les creences humanes permet crear-ne una representació mental. (Giró, 1999). Per la 

segona comprenem la informació que es dedueix del significat del text, de l’enunciat. 

Les implicacions poden arribar a descobrir els valors que l’emissor ha utilitzat com a 

criteris (Giró, 1999). I per la tercera entenem aquella informació que s’infereix d’un 

enunciat mitjançant la pragmàtica, relacionant-lo amb el context del discurs. El valor 

d’aquesta informació és la seva certesa, ja que és independent a la veritat del mateix 

enunciat. Pot ser tant explícit com implícit. Per entendre una implicatura cal conèixer el 

context històric, social i polític que envolta el discurs  (Giró, 1999).   

  

Tot seguit es mostrarà un exemple:  

“El President de la República no ha enviat els tancs per sufocar la insurrecció catalana”  

     Pressuposició: dóna per fet l’existència d’una república   

-L’oració dóna per certa que existeix una República, i un President 

de la República, però no aporta informació sobre això, ni manera 

de comprovar-ho. Això succeeix perquè se suposa que aquesta 

informació forma part del nostre coneixement.   

     Implicació: el president hauria d’enviar els tancs  

-La feina del President és defensar la república i actuar davant les 

amenaces. Com que estem davant d’una amenaça, el President ha 

d’actuar (enviant els tancs en aquest cas).  

     Implicatura: la república s’enfonsa   

-Implícitament, l’oració diu que, com que el president no està fent 

la seva feina correctament, que en aquest cas seria enviar els tancs 

a Catalunya per sufocar-ne la revolta, la república s’enfonsa, està 

condemnada.   
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3.6. Creació d'una fitxa tècnica d'anàlisi  

Es crearà una fitxa tècnica d’anàlisi dividida en dues parts, en què constaran les dades 

tècniques de l’article, primerament, i després es seleccionaran fragments rellevants dels 

articles d’on s’extrauran proposicions que ajudin a verificar les hipòtesis. Finalment es 

realitzarà un comentari general sobre l'article.  

  

Primera part:  

   Diari on es publica la notícia:  

   Títol de la noticia:  

   Data de publicació de la notícia:   

   Autor de la notícia:  

   Text original:  

  

Segona part:   
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició   Verificació  

        

Explicació de l’extracció:    

Explicació de la verificació:    

  

Explicació de la primera part: serveix per elaborar un context de la notícia  

Explicació de la segona part: mitjançant la lectura de les notícies, seleccionem fragments 

que puguin ser útil per verificar les hipòtesis. Dels fragments s'extrauran proposicions i 

es classificaran segons el tipus. Tot seguit es procedirà a una explicació del fragment 

extret, justificant-ne els motius, i a una explicació de la verificació, sobre si les hipòtesis 

es ratifiquen o es refuten, i per què.  
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3.7. Procediment d'anàlisi en relació amb els objectius de la investigació  

3.7.1. Objectiu 1  

Amb la finalitat de poder parlar amb precisió del conflicte ocorregut, se’n farà 

una reconstrucció en aquest treball. Per realitzar-ho, s’utilitzaran els articles a 

analitzar, per dos motius: la data en la que estan publicats i les dates que els 

propis articles enumeren.   

La data de publicació serveix en alguns casos, ja que la immediatesa amb què els 

mitjans de comunicació publiquen la informació permet que fets i notícies 

coincideixin en el temps.. Ajuntant tota aquesta informació podrem reconstruir 

el conflicte.   

Un cop reconstruït procedirem a analitzar-lo més en profunditat, per tal de poder 

entendre realment el que va passar.   

  

  

3.7.2. Objectiu 2  

Mitjançant una lectura i un estudi acurats sobre els articles seleccionats, es 

pretén poder reconèixer i detallar els encerts i les mancances de la cobertura 

dels mitjans de comunicació sobre el conflicte entre Baltasares i Pelúos.   

Això resultarà útil per verificar les hipòtesis plantejades en aquest treball, però 

també podria ser d’ajuda alhora descriure notícies on aparegui gent de la 

comunitat gitana, o la comunitat en si. Identificar els punts forts i els punts dèbils 

de la cobertura permetria donar a conèixer quins aspectes han de ser 

completament evitats, i també quins elements ajuden a fer que la notícia sigui 

objectiva i correcte vers el poble gitano.   

Millorar la manera en què es tracta al poble gitano als mitjans de comunicació 

seria un gran pas per normalitzar-los, i col·laboraria en l’eliminació dels prejudicis 

existents a la matriu ideològica paia.   
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3.7.3. Objectiu 3  

Finalment, amb l’últim objectiu del treball es cerca determinar la matriu 

ideològica que els mitjans han estat transmetent a les notícies destinades a 

cobrir aquest conflicte  

Aquest és un objectiu cabdal per al present treball, per la seva importància. La 

imatge que les societats paies tenen dels gitanos i la marginació a la qual els 

sotmeten és un fet històric, que comença ja entre els segles XIV i XV. Si bé des de 

llavors s’han suavitzat els prejudicis existents cap al poble gitano, i les 

conseqüències que comportaven, no podem dir que les idees negatives hagin 

desaparegut de la nostra matriu ideològica.  

Part de la responsabilitat d’aquest fet recau sobre els mitjans de comunicació. 

Malgrat els esforços realitzats, també pels mateixos periodistes, a les notícies 

amb gitanos implicats s’escolen prejudicis sobre ells, a vegades inclús de manera 

inconscient. Això provoca que les idees negatives segueixin ben presents a la 

nostra matriu ideològica.  

Per tant, cal identificar la matriu que s’està transmetent, i, depenent del resultat, 

reforçar-la o combatre-la.   

  

  

4. Resultats de la investigació   

4.1. Resultats per l’Objectiu 1  

A) Cronologia del conflicte  

1. Matinada del 23 al 24 de gener del 2016: assassinat d’un membre del clan 

Baltasar per un membre del clan dels Pelúos a la discoteca Nirvana del Port 

Olímpic   

2. 25 de gener del 2016: les famílies dels clans Pelúos, Zorros, Cascabeles i 

Manueles inicien l’exili dels barris de La Mina de Sant Adrià del Besòs i Sant Roc 

de Badalona per por a la venjança del clan dels Baltasares   

3. 29 de gener de 2016: detenció del presumpte assassí a Bilbao per l'Ertzaintza 

després de la seva fugida  
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4. 3 de febrer del 2016: les autoritats s’adonen que les famílies dels clans Pelúos, 

Zorros, Cascabeles i Manueles s’han exiliat fora dels barris de La Mina de Sant 

Adrià del Besòs i Sant Roc de Badalona  

5. 19 de març de 2016: les famílies dels clans Manueles i Cascabeles comencen a 

tornar a les seves cases. Els membres dels Pelúos i Zorros que no tenien relació 

familiar fins a cosins quarts també comencen a tornar.  

6. 27 de març de 2016: la majoria de famílies dels clans exiliats ja han retornat als 

seus habitatges, menys els que tenen una relació familiar directa fins a cosins 

germans  

7. 13 de febrer del 2018: inici del judici per l’assassinat del Port Olímpic   

8. 14 de febrer del 2018: es condemna a l’assassí (pertanyent al clan dels Pelúos) a 

17 anys de presó i al pagament d’una indemnització de 340.000 euros a la família 

del difunt.   

  

B) Anàlisi del conflicte  

Tot seguit s’analitzaran els principals actors participants en el conflicte: el clan dels 

Baltasares i el clan dels Pelúos. Quin és el seu problema, com reaccionen a ell i com 

legitimen la seva actuació.   

El problema del primer actor és que un dels seus membres ha estat assassinat a mans 

d'un individu del clan els Pelúos, i la seva reacció és amenaçar no només al clan dels 

Pelós, sinó també al dels Zorros (la mare de l'homicida pertanyia a aquest clan), el dels 

Manolos i el dels Cascabeles, que s'exilien dels seus domicilis. Més endavant, per 

solucionar el problema, proposen als membres dels anomenats clans que no tinguin una 

relació directa de consanguinitat la possibilitat de tornar sense que duguin a terme les 

seves amenaces, però a canvi de compensacions materials i/o econòmiques. Els parents 

directes no podran tornar o l'amenaça es farà efectiva. Legitimen el seu comportament 

i les seves exigències d'acord amb la Llei Gitana, que afirma que "la sangre se paga con 

sangre".  

El problema del segon actor és l'amenaça feta pels Baltasares de venjança i represàlia 

arran de l'homicidi d'un dels seus membres per part d'un dels Pelúos. A causa de 

l'amenaça, van haver d'exiliar-se dels seus barris per protegir-se, i els que tenen relació 

familiar directe (pares, tiets, avis, descendents i cosins de l'homicida), no podran 
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retornar, o l'amenaça es complirà. Tot i que volen estar a les seves cases, també 

respecten la Llei Gitana, i comprenen les intencions dels Baltasares. Demandaven que 

els que no tinguessin relació directa (com els pares, tiets, avis, descendents i cosins de 

l'homicida) no fossin objecte de venjança, i això ja es va aconseguit. Els familiars directes 

creuen que no podran reaparèixer mai als barris on vivien.                                                                                     

  

  

4.2. Resultats per l’Objectiu 2    

Malgrat que la cobertura és en general correcta, no hi ha encerts destacables.   

Tot i això, sí que presenta certes mancances. Un exemple d’extracció de mancances és:  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.2:  

“Pertenecientes a la 
estirpe de los 
Pelúos, los 
retornados 
reclamaron 
protección a los 
Mossos 
d'Esquadra”  

P1: els gitanos 

s’organitzen en 

clans i nissagues   

  

P1: és una 
implicació    

Ratifica la H1.2. 
S’assoleix una 
mancança per  
l’objectiu 2  

Explicació de l’extracció: a la cultura paia la paraula nissaga reforça una connotació 
tribal, una preconcepció negativa de la cultura gitana per part de la paia  

Explicació de la verificació: la H1.2 queda ratificada per l’ús de paraules que 
influeixen negativament les matrius ideològiques paies   

  

  
De la mateixa manera, el com es refereixen a l'exili forçós de gran part dels veïns de La 

Mina i Sant Roc, que van haver de fugir tant per les seves tradicions com per la seva 

autopreservació, no és gens apropiada. A vegades és referit com a exili o èxode, però 

sempre es posa entre cometes o s’engloba en un context que desmereix la situació, o 

n’és condescendent. En un article s’anomenen desterrament, paraula que tampoc és 

acurada per la situació i que a més conté connotacions tribals a les matrius ideològiques 

antigitanes.   



40  
  

També és incorrecte parlar de ravals i confinaments per referir-se al poble gitano o als 

seus llocs de residència, ja que n'alimenta els prejudicis existents, que els situa vivint en 

llocs insalubres, deixats i bruts o en campaments a la vora dels rius o a els afores de les 

ciutats, o sinó els imagina directament confinats a presons o correccionals.   

Anomenar-los fugitius resulta igualment incorrecte, a part d’inexacte, ja que no serien 

fugitius, serien exiliats. Categoritzar-los com a fugitius els atribueix connotacions 

criminals que no posseeixen.   

De la mateixa manera, tot i que en català la paraula nissaga té connotacions positives, 

d'alt llinatge, la paraula equivalent en castellà (estirpe), té les connotacions contràries.  

S'associa a elements primitius, involucionats.   

Tot seguit es mostren mancances trobades als articles analitzats.   

  
Mancances  assolides  per  la  

consecució de l’Objectiu 2  

1. Nissaga  

2. Fugitius  

3. Ravals  

4. Confinats  

5. Paraules  entre 
 cometes  

(exili o èxode)  

6. Detalls truculents  

7. Informació innecessària  

8. To condescendent  

9. Superioritat moral  
4.3. Resultats per la hipòtesi 1   

La cobertura mediàtica del conflicte entre Baltasares i Pelúos presenta elements 

tendenciosos i parcials, sobretot a El Periódico i La Vanguardia.  

Un d’extracció de fragments esbiaixats és el següent:  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de 
proposició  

Verificació  
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Per la H1: “Más de 

500 personas huyeron 

aterrorizadas de la 

Mina y de Sant  

Roc”  

P1: el conflicte va 

provocar l’èxode de  

500 persones  

  

P1: és explícita i 
una implicació   

Ratifica la H1   

  

Així mateix, es troben articles on apareix informació no contrastada i subjectiva, amb 

idees negatives preconcebudes. Als articles s’observa, de manera freqüent, informació 

que no és exacta, com per exemple quan s’accepten informacions negatives sobre la 

comunitat gitana sense comprovar-la, es donen detalls truculents del crim que no són 

necessaris.  

S’és condescendent amb els problemes dels gitanos, tant en aquest conflicte com en 

general, no s’expliquen les seves dificultats reals, com la dificultat de trobar una feina o 

un habitatge dignes, poder sortir d'entorns marginals i violents o aconseguir ser 

desestigmatitzats. Tampoc es fa una cobertura en profunditat dels fets.   

Per tant, la hipòtesi principal queda ratificada.   

Tot seguit es mostren les proposicions extretes dels articles, ordenades en implícites i 

explícites:   

  
Proposicions extretes   

Implícites  Explícites  

1. Existeixen clans gitanos  

2. Hi ha una tensió preexistent entre 
els clans  

1. Alguns menors no van a classe per 
por a represàlies  
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3. Els clans gitanos estan en pugna  

4. Els clans gitanos participants en el 

conflicte són violents   

5. Hi ha por a represàlies violentes 

entre clans  

6. Els gitanos es relacionen amb  

activitats il·legals   

7. És necessària una compensació 

monetària per acabar amb un  

conflicte entre clans   

8. És habitual que els conflictes 

entre clans es solucionin amb 

compensacions monetàries   

9. Solucionar conflictes amb 

compensacions monetàries és  

propi dels gitanos, mai dels paios  

10. Hi ha violència entre gitanos   

11. Hi ha gitanos violents  

12. La mort d’un gitano d’un clan 

representa una amenaça per la 

integritat dels gitanos dels clans 

rivals per la possibilitat de 

venjança  

13. Els gitanos s’organitzen en clans i 

nissagues  

14. Hi ha gitanos que s’han hagut  

d’exiliar per seguretat   

15. Els que han marxat no poden  

tornar, o corren perill si ho fan   

16. Els que han marxat es troben en 
la disjuntiva de si tornar o no  

2. Els gitanos exiliats poden optar per 

quedar-se als nous municipis  

3. Hi ha un tracte diferent entre nens 

i dones, i homes  

4. Els ravals on els clans gitanos 

participants en el conflicte han 

patit una fugida massiva  

5. Els Baltasares han redactat una 

llista de la gent permesa i la que no  

6. El Consell Gitano no pot intervenir 

en aquest conflicte  

7. Els Baltasar aplicaran la seva 

venjança indiscriminadament   

8. Per salvar la vida Zorros i Pelúos 

havien de marxar  

9. La gent de La Mina viu amb por  

per la possibilitat de patir un atac  

10. Si els Baltasares atrapen a un 

gitano rival no hi haurà pietat  

11. Si els Baltasares atrapen un gitano 

d’un altre clan, el castigaran al 

complet   

12. El conflicte va provocar l’èxode de 

500 persones  

13. Els valors entre gitanos i paios són 

diferents  

14. Existeixen  dues  justícies 

separades  

15. Els clans gitanos del conflicte 
tenen conflictes tribals entre ells  
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17. L’exili dels gitanos del conflicte 

representa un problema pels 

municipis on han marxat  

18. La policia local d’aquests municipis 

s’ha hagut de posar a treballar 

sobre el cas  

19. Els problemes interns dels gitanos 

afecten i destorben als paios  

20. Els  clans  gitanos  prenen 

represàlies  

21. L’exili dels gitanos participants en 

el conflicte està justificada perquè 

efectivament es prendran  

represàlies  

22. Els parents del mort duran a terme 

una venjança   

23. Realment no va ser un exili, no va 

ser tan seriós  

24. La justícia gitana no es pot aturar  

25. Encara no s’ha aplicat la venjança, 

però es farà  

26. Els gitanos seran més durs i cruels 

que la policia  

27. La justícia gitana és inacceptable i 

evolutivament desfasada   

28. Les societats paies són més 

evolucionada que la gitana i per 

això no pot acceptar la seva 

justicia  

29. Existeixen una raça gitana i una 
paia  

16. Només els clans gitanos poden 
solucionar els seus conflictes  
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30. El conflicte entre Baltasares i 

Peluos s’ha solucionat amb 

l’expulsió de part dels implicats del 

seu lloc de residència  

31. El Codi Penal no és suficient per 

tractar temes de gitanos   

32. Els conflictes gitanos són tan crus 

que necessiten de gabinets 

especials  

33. Els gitanos es regeixen amb la seva 

pròpia justícia, a part de l’oficial  

34. La justícia paia i la gitana són 

diferents   

35. L’ordenament jurídic paio és millor 

que el gitano  

36. El poder permet als gitanos fer el 

que vulguin   

37. La llei gitana i la seva transmissió és 

arcaica  

38. La llei gitana és desproporcionada   

39. Les penes de la llei gitana són 

primitives  

40. L’organització de la societat gitana 

és antiquada  

41. Els conflictes gitanos posen en  

alerta a la policia  

42. La policia sap que els gitanos 
intentaran aplicar la seva venjança  
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43. Els policies saben que existeix la llei 

gitana i evitar-la els hi suposa més 

feina  

44. El conflicte gitano provoca una gran 

càrrega de feina als paios   

45. Malgrat la feina dels cossos de 

seguretat i l’ordenament jurídic paio, 

els gitanos no els utilitzen. Això 

complica la seva feina.   

46. Seguir els passos de l’ordenament 

jurídic paio facilitar les coses  

47. La justícia paia no pot protegir els 

gitanos de la seva pròpia justícia  

48. Els gitanos no confien en què la justícia 

paia els pugui protegir  

49. Els  gitanos  tenen  por  dels  

Baltasares  

50. Tants agents dins la sala com hi havia 

 el  dia  del  judici  de 

l’homicida és una anomalia   

51. La violència dels gitanos justifica 

aquesta anomalia  

52. Hi ha alguna cosa superior a la justícia 

paia  

53. Malgrat la sentència (sigui quina sigui) 

el problema no es  

solucionarà   

54. La justícia gitana seguirà el seu curs 

independentment de tot  

55. Que fossin gitanos i de clans  

diferents va influir en el desenllaç   
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56. El crim va destorbar la vida 

quotidiana de tots els habitants del 

barri  

57. Abans del conflicte hi havia pau 

social, i ara torna a haver-hi  

58. Els  gitanos  reaccionen 
 amb  

violència als insults  

59. Els paios han d’intervenir als 

conflictes gitanos perquè es 

solucionin  

60. Els Baltasares s’han quedat amb el 

control del tràfic de drogues 

després de l’exili dels Pelúos  

61. Els gitanos no faciliten la mediació 

dels paios  

62. La llei gitana està activa  

63. La llei gitana exigeix venjança  

64. Els gitanos estan disposats a 

complir la venjança  

65. Els crims entre clans gitanos no són 

quelcom destacable  

66. La venjança s’estén als familiars 

dels agressors  

67. Els gitanos s’aprofiten de la por per 

fer la seva voluntat  

68. Els gitanos han aprofitat la mort 
d’un dels seus per fer-se amb el 
control del tràfic de droga  

 

Total: 68 proposicions implícites  Total: 16 proposicions explícites  
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4.4. Resultats per la hipòtesi específica 1   

Durant la cobertura mediàtica del conflicte entre Baltasares i Pelúos són observables 

molts comportaments de tipus racista, especialment a El Mundo i a El Periódico.  

Un d’extraccio de fragments racistes és el següent:  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per a la H1.1: “Su 
hijo asume que ya 
nunca podrán 
volver "porque esto 
no se arregla con 
una sentencia””  

P1: hi ha alguna 
cosa superior a la 
justícia paia P2: 
malgrat la 
sentencia (sigui 
quina sigui) el 
problema no es 
solucionarà  P3: la 
justícia gitana 
seguirà el seu 
curs 
independentment 
de tot  

P1: és una 
implicatura  
P2: és una 
implicació  P3: 
és una 
implicatura  

Ratifica la H1.1  

Explicació de l’extracció: es transmet que la justícia paia no pot posar aturador a la 
violència dels gitanos, que irremeiablement aplicaran la seva venjança. Per ells, 
aquesta és l’única manera veritable d’arreglar el problema.  

Explicació de la verificació: la H1.1 ha estat ratificada per l’atribució d’elements 
negatius als gitanos.  

  

Sistemàticament s’aporten elements que estigmatitzen a la comunitat gitana, se’ls hi 

atribueixen elements i característiques no contrastades que les matrius ideològiques 

paies no consideren respectables. A més se’ls associa amb activitats il·legals, reforçant 

les idees paies preconcebudes.   

També s’estableix una relació directa entre el conflicte i l’ètnia dels participants. Es 

carrega tota la culpa d’això a ells, provocant la por entre els paios, que fa que sigui 

necessari activar determinats protocols per tractar amb elles, donant molta feina als 

paios. En algun article es fa inclús una separació de races, parlant de la raça gitana, que 

com s’ha dit no existeix. No existeix la distinció de races entre éssers humans.   

Per tant, la primera hipòtesi específica queda ratificada.   
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Tot seguit es mostren exemples de valors racistes transmesos, ordenats per valors:   
Recopilació de proposicions  

Valors  Proposicions  

1. Violència   1.  Hi ha clans gitanos que són violents   

 2.  Hi ha por a represàlies violentes entre clans  

 3.  Hi ha gitanos violents  

 4.  La mort d’un gitano d’un clan representa una amenaça 
per la integritat dels gitanos dels clans rivals   

 5.  Els gitanos prenen venjança  

 6.  Hi ha gitanos que s’han hagut d’exiliar per seguretat   

 7.  Els gitanos que han marxat no poden tornar  

 8.  La fugida està justificada perquè es prendran 
represàlies  

 9.  Els parents del mort duran a terme una venjança  

2. Delinqüència   1.  Els clans gitanos es relacionen amb activitats il·legals   

 2.  Els Baltasares aprofiten la mort d’un dels seus per ferse 
amb el control del mercat del tràfic de drogues   

 3.  Els gitanos viuen econòmicament de la droga   

3. Creences paies sobre 
els gitanos  

1.  

2.  

L’educació no és un valor cabdal pels gitanos  

Els problemes interns dels gitanos afecten i destorben 
als paios  

 3.  Els gitanos seran més durs i cruels que la policia amb 
els homicides  

 4.  La justícia gitana és inacceptable   

 5.  La justícia gitana està evolutivament desfasada   

 6.  Els gitanos no poden solucionar els seus problemes 
sense la ajuda dels paios  

 7.  Els conflictes gitanos necessiten un numero inusual de 
membres dels cossos de seguretat  

4. Valors gitanos  1.  És habitual que els conflictes entre clans es solucionin 
amb compensacions  
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 2.  Després d’un assassinat, la família del mort té dret a 
venjar-se  

  

  

  

4.5. Resultats per la hipòtesi específica 2   

Durant la cobertura mediàtica del conflicte entre Baltasares i Pelúos són observables 

molts comportaments de tipus paiocentrista, sobretot a El Periódico.  

Un d’extracció de fragments paioecentristes és el següent:  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de 

proposició  
Verificació  

Per la H1.2: “La 

totalidad de los  

Pelúos y de los  

Zorros comprendieron 
que la cólera de los 
Baltasares no haría 
distincions”  

P1: els Baltasar 
aplicaran la seva 
venjança 
indiscriminadament 
P2: per salvar la 
vida Zorros i Pelúos 
havien de marxar   

P1: és explícita i 
una implicació P2: 
és explícita i una 
implicació   

Ratifica la H1.2  

  

 Es realitzen constants separacions i distincions entre la cultura paia i la gitana, donant a 

aquesta última unes connotacions tribals, arcaiques i desfasades i, per tant, fent a la paia 

la superior.  S’accepten un seguit d’elements sobre els gitanos – violents, venjatius, 

conflictius, salvatges – que mai s’associen als paios, com si estiguessin per sobre 

d’aquests elements.   

També s’assumeix de manera implícita que aquest conflicte mai hagués succeït entre 

paios, però està passant perquè els implicats són gitanos i, de fet, els seus problemes 

destorben la tranquil·la vida dels paios. Es dóna a entendre que els paios i els seus valors 

són millors que els dels gitanos, i que els propis gitanos. Igualment, es mencionen les 

diferències entre la justícia i l’ordenament jurídic paio i el gitano, sent el bo el primer, i 

el segon completament ineficaç.   

Per tant, la segona hipòtesi específica queda ratificada.   

  

Tot seguit es mostren exemples de valors paiocentristes transmesos, ordenats per 

valors:   
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Recopilació de proposicions  

Valors  Proposicions  

1. Violència   1.  Hi ha clans gitanos que són violents   

 2.  Hi ha por a represàlies violentes entre clans  

 3.  Hi ha gitanos violents  

 4.  La mort d’un gitano d’un clan representa una 
amenaça per la integritat dels gitanos dels clans 
rivals   

 5.  Els gitanos prenen venjança  

 6.  Hi ha gitanos que s’han hagut d’exiliar per 
seguretat   

2. Delinqüència   1.  Els Baltasares aprofiten la mort d’un dels seus per 
fer-se amb el control del mercat del tràfic de 
drogues   

 2.  Els gitanos viuen econòmicament de la droga   

3. Creences paies sobre 
els gitanos  

1.  

2.  

L’educació no és un valor cabdal pels gitanos  

Els problemes interns dels gitanos afecten i 
destorben als paios  

 3.  Els paios que habiten a les zones del conflicte viuen 
amb por  

 4.  La justícia gitana és inacceptable   

 5.  La justícia gitana està evolutivament desfasada   

 6. Les societats paies són més evolucionada que la 

gitana  

7. L’Ordenament Jurídic paio existent no és suficient 

per tractar temes de gitanos   

8. Els gitanos no poden solucionar els seus problemes 

sense la ajuda dels paios  

9. Els conflictes gitanos necessiten gabinets especials  

10. Els conflictes gitanos necessiten un numero inusual 
de membres dels cossos de seguretat  
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4. Valors gitanos  1.  És habitual que els conflictes entre clans es 
solucionin amb compensacions  

5. Funcionament gitano  1.  Els gitanos s’organitzen en clans i nissagues   

 2.  Tenen un Consell Gitano per mediar entre ells  

 3.  Posseeixen la seva pròpia llei, la Llei gitan  

 4.  Les seves tradicions són de transmissió oral  

  

  

  

4.6. Resultats per la hipòtesi específica 3  

Durant la cobertura mediàtica del conflicte entre Baltasares i Pelúos són observables 

molts comportaments de tipus paternalista, sobretot a El Periódico.  

Un d’extracció de fragments paternalista és el següent:  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.3:  

“policías locales les 
preguntan [als 
gitanos que s’han 
exiliat als seus 
municipis] en los 
últimos días si 
tienen decidido  

P1: hi ha un dilema 

entre els exiliats 

sobre si tornar o no  

P2: aquest exili 
representa un 
problema pels  

P1: és una 
implicació P2: 
és una 
implicació P3: 
és una 
implicació P4: 
és una 
implicatura  

Ratifica la H1.3   

quedarse a vivir 
donde se han 
escondido o 
planean volver a 
sus hogares”  

municipis on han 

marxat  

P3: la policia local 

d’aquests municipis 

s’ha hagut de posar 

a treballar sobre el 

cas  

P4: els problemes 
interns dels gitanos 
afecten i destorben 
als paios  
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Explicació de l’extracció: es pot observar que es tracta el problema entre gitanos 
com quelcom no seriós, no important, com una cosa que els hi passa per la manera 
en què són i que afecta negativament als paios. A més no s’han contrastat les fonts.  

Explicació de la verificació: la H1.3 queda ratificada perquè novament l’autor té un to 
condescendent i desacredita la importància del conflicte.  

  

Sovint no se’ns presenta la informació de manera objectiva, el conflicte i les seves 

conseqüències són minimitzats, es dóna a entendre que és una cosa que no passaria 

entre dos grups paios, en part per les diferències de valors entre ambdós; és a dir, que 

és una cosa pròpia de gitanos. Es desacredita la importància del conflicte, i s’és 

condescendent. Es normalitza el conflicte, es menyspreen els valors gitanos i 

implícitament s’afirma que els paios han de solucionar els problemes dels gitanos 

perquè ells sols no poden, i que, a més necessiten una vigilància extra per a ser 

controlats.  

A més, s’assumeix que abans de l’homicidi tot anava bé, culpant als gitanos de ser el 

destorb del barri, únicament. Però s’està parlant d’un dels barris més empobrits i 

castigats de Catalunya, una anàlisi més acurat proporcionaria una altra resposta.  

Per tant, la tercera hipòtesi específica queda ratificada.   

Tot seguit es mostren exemples de valors paternalistes transmesos, ordenats per valors:   

  
  

Recopilació de proposicions  

Valors  Proposicions  

1. Violència   1.  Hi ha gitanos violents  

 2.  La mort d’un gitano d’un clan representa una 
amenaça per la integritat dels gitanos dels clans 
rivals   

 3.  Els gitanos prenen venjança  

 4.  Hi ha gitanos que s’han hagut d’exiliar per 
seguretat   

 5.  Els gitanos que han marxat no poden tornar  

2. Creences paies sobre 
els gitanos  

1.  

2.  

La justícia gitana és inacceptable   

La justícia gitana està evolutivament desfasada   
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 3.  Les societats paies són més evolucionada que la 
gitana  

 4.  Els gitanos no poden solucionar els seus problemes 
sense la ajuda dels paios  

 5.  Els conflictes gitanos necessiten gabinets especials  

 6.  Els conflictes gitanos necessiten un numero inusual 
de membres dels cossos de seguretat  

  

  

  

  

4.7. Resultats per l'Objectiu 3   

Després de l’anàlisi de les 13 notícies de La Vanguardia, El Mundo i El Periódico es pot afirmar 

que la matriu ideològica que aquestes notícies han estat transmetent ha estat identificada.   

Les proposicions que es difonen sobre aquest conflicte expressen creences racistes i  

paiocentristes fermament arrelades a les matrius ideològiques paies, i sovint són 

explicades des d’una perspectiva clarament paternalista. Aquestes idees són cregudes, 

independentment de què siguin certes o falses, ja que són acceptades per la majoria de 

les societats paies, de manera conscient o inconscient. Ja s’ha observat que la principal 

causa dels discursos durant l'any 2017 ha estat l'ètnia de les persones, sobretot si 

pertanyien a la comunitat gitana. Per tant, es pot afirmar que el racisme, en concret 

l’antigitanisme, segueix vigent a les societats humanes.   

 De fet, un dels elements determinats del conflicte pels mitjants ha estat l'ètnia dels 

participants. No s’ha d’oblidar que els mitjans de comunicació de masses (que són els 

que han estat transmetent les notícies) són un potent agent de socialització i ajuden a 

construir aquestes matrius, modificant els valors i els judicis de la ciutadania.   

Ara i sempre, les comunitats humanes han depengut de la informació i el coneixement, 

igual que el poder. Per això, controlar la informació atorga a qui la transmet el poder de 

condicionar les matrius ideològiques i, per tant, pot influir en la seva presa de decisions.  

Per tant, si els mitjans de comunicació transmeten proposicions racistes sobre la 

comunitat gitana, les comunitats paies assumiran idees racistes envers ells.   
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4.8. Síntesi dels resultats  

Al Treball Final de Màster present s'ha analitzat la cobertura mediàtica del conflicte 

ocorregut entre el clan dels Baltasares i el clan dels Pelúos, iniciat la matinada del 3 al 4 

de gener del 2016 arran de l’homicidi d’un membre dels Baltasares a mans d’un membre 

dels Pelúos, així com de les seves conseqüències (l’exili de famílies vinculades a 

l’homicida per graus de parentesc, coneixença o clan), fins que hi va haver una sentència 

en ferm sobre el cas, dos anys després.   

S'ha reconstruït el conflicte cronològicament i s’ha analitzat detalladament. Després, 

s’han  identificant els encerts i les mancances que han tingut lloc durant la cobertura 

mediàtica, així com les matrius ideològiques dels discursos que narraven. Així mateix 

s'ha ratificat que la cobertura ha estat esbiaixada, racista, paiocentrista i paternalista.   

Ha estat esbiaixada quan ha donat informació truculenta innecessària. Ha estat racista 

quan ha afirmat que els gitanos són violents. Ha estat paiocentrista quan ha situat les 

escales de valors paies per sobre de les gitanes. I ha estat paternalista quan ha assumit 

que els gitanos necessiten als paios per solucionar els seus conflictes. Entre d’altres 

exemples.   

Per tant, s'han dut a terme els objectius del treball i se n'han verificat les hipòtesis. 

Donats els resultats de la investigació, es recomana millorar la redacció dels articles, per 

tal de poder ajudar a reduir els elements negatius sobre els gitanos presents a les 

matrius ideològiques paies i gitanofòbiques.  

  

  

5. Reflexions dels resultats  

En aquest treball s’han verificat les hipòtesis, ratificant que la cobertura del conflicte 

entre el clan dels Baltasares i el clan dels Pelúos ha estat esbiaixada, racista, 

paiocentrista i paternalista.  Els resultats del treball demostra que, tot i la feina feta en 

matèria antiracista (l’aprovació i entrada en vigor de la Llei per la Igualtat del Tracte i de 

la No Discriminació de l'any 2017, la manifestació del 12 de novembre del mateix any 

contra el racisme, que va ser la primera gran manifestació antiracista organitzada a 

l’Estat Espanyol o les associacions per lluitar contra els Centres d’Internament 
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d'Estrangers, CIEs, com Tanquem els CIEs o la Campaña por el Cierre de los Centros de 

Internamiento de Extranjeros, Ser Immigrante no es un Delito), encara queda molta 

feina per fer. Les mancances en la cobertura del conflicte  en són una prova.   

Sobre el poble gitano encara existeix un gran desconeixement entre les societats paies, 

que és suplert en gran mesura per prejudicis i estigmes. Això provoca molts malentesos, 

però poden arribar a esdevenir veritables conflictes socials, susceptibles d’incloure 

violència. Existeixen desacords socials entre gairebé tots els grups ètnics o socials 

diferents que practiquen la convivència, però sembla que aquests desacords són 

especialment freqüents quan es tracta de gitanos i paios que es relacionen. 

Evidentment, no tots els paios són antigitanos, ni tots els antigitanos són paios, però a 

l’estructura social de les comunitats actuals la supremacia pertany als paios. Aquesta 

manera de funcionar socialment es manté en part pel poder dels mitjans de 

comunicació, que el legitimen.   

Novament, cal destacar que els resultats no són massa encoratjadors, però és possible 

millorar-los, tan a nivell mediàtic com a nivell social. Seguint els consells de la Fundación 

del Pueblo Gitano o les recomanacions de l’Associació de Periodistes Gitanos és possible 

enriquir els articles i eliminar-ne les mancances.   

Sobre els periodistes recau la responsabilitat d’explicar al món com és i que està passant, 

i depenen de les seves explicacions es configurarà la realitat de cada individu i les 

realitats de les societats, així com reforçar o debilitar elements presents a les matrius 

ideològiques.   

Per tant, la manera en com fan la seva feina pot incidir en l’evolució de les societats i els 

individus. Aconseguint que realitzin una cobertura dels conflictes on apareixen temes 

ètnics (en aquest cas el poble gitano) més acuradament, sense que apareguin prejudicis 

i estereotips i es doni a conèixer només la informació rellevant i necessària les idees 

negatives sobre ells es suavitzaran, tendint a desaparèixer. Per això mateix cal vigilar 

estrictament aquest tipus de notícies el discurs periodístic alhora de tractar de conflictes 

gitanos ha de canviar i ha de ser vigilat, garantitzant que els estàndards de qualitat es 

compleixin.   

Canviant el com es transmeten les notícies la societat aconseguirà avançar cap a un 

panorama més favorable per tots els éssers humans.   
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7. Annex  

Annex 1. Fitxes d’anàlisi  Llista 
d’abreviacions:   

Hipòtesis   Objectius  
1  Cobertura esbiaixada  1  Analitzar la cobertura mediàtica  
1.1  Cobertura racista  1.1  Reconstruir el conflicte  
1.2  Cobertura paiocentrista  1.2  Contrastar la informació amb membres de la comunitat  
1.3  Cobertura paternalista  1.3  Identificar encerts i mancances en la cobertura  

  

Article 1  

Diari: El Mundo  

Títol: El barrio del Besòs, aún en vela contra las ocupaciones y la droga  

Data de publicació: 14 de febrer del 2016  

Autor: Jordi Ribalayge Text 

original:   

El barrio del Besòs, aún en vela contra las ocupaciones y la droga  

 

Manifestación de vecinos de Sant Adriá de Besos por la muerte de un vecino del 

barrio, el pasado noviembre ANTONIO MORENO  

  En La Mina, el crimen del Port Olímpic causa tensión entre clanes  
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Tras cuatro meses, las caceroladas diarias y las marchas semanales siguen en 

el Besòs  

  

JORDI RIBALAYGUE  

SANT ADRIÀ  

14/02/2016 11:38  

Bernardo recuperó hace un par de semanas su piso, en el barrio del Besòs de 

Sant Adrià. Fue entonces cuando quienes se apoderaron de la vivienda se 

marcharon, sin esperar una orden de expulsión.  

«Se han ido gracias al barrio, no por la Justicia», precisa el dueño, a quien la 

suerte le ha esquivado: a Bernardo le costó cuatro años que un juzgado echase 

al anterior usurpador del domicilio que abandonó para alquilarlo, con la 

pretensión de ayudar a su hijo con la hipoteca; cuatro meses después de 

conseguirlo, unos desconocidos le arrebataron otra vez el piso. «Llevamos cinco 

años sin cobrar un duro», contrasta.  

El problema de Bernando no es insólito en el Besòs. El vecindario comenzó a 

manifestarse en octubre, harto de los asaltos a viviendas vacías de 

habitantes del barrio, agravado por el comercio de estupefacientes que se 

asoció a esos habitáculos aprehendidos. El malestar se elevó con el asesinato 

de un joven padre de familia, apuñalado presuntamente por dos okupas; 

dos semanas más tarde, los Mossos penetraron durante una gran batida 

antidroga en el bajo que los presuntos homicidas habían tomado. El habitáculo 

permanece tapiado.  

Al acceder de nuevo a su casa, Bernardo dio con un hallazgo: los moradores se 

habían dejado una petición de asilo. En ella, se confesaba que uno de ellos 

estaba reclamado por el estado de Georgia, en Estados Unidos.  

«Era traficante, lo iban a deportar. La primera denuncia que puse me la 

archivaron porque no se había probado la usurparción. Cerraron sin enterarse 

quién estaba aquí dentro», se queja el hombre, al que no le ha resultado barato 

volver a disponer del domicilio: dice que ha pagado unos 900 euros por cambiar 

la puerta y la cerradura y calcula que desembolsará «de 12.000 a 15.000 euros» 

para arreglar los desperfectos y acondicionar el habitáculo para arrendarlo. Otros 

pequeños propietarios optaron por poner alarmas hasta que hallaron inquilinos, 

o se turnaron con familiares y vecinos para custodiar la casa; en al menos una 

escalera han instalado dos cámaras en el rellano.  

«Desde octubre no ha habido más intentos de ocupación. Han visto que el 

Besòs no se ha dormido», tercia José Paredes, de la Asociación de Vecinos. 
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«Con las movilizaciones pusimos nerviosos a la Administración y los 

delincuentes», opina.  

Entre varios manifestantes crearon un grupo de whatsapp para avisarse ante 

posibles sospechas. La falsa alarma ha saltado por alguna presencia juzgada 

extraña. «Ahora ya no se atreven. Con un telefonazo, nos ponemos en alerta», 

aplaude Ricardo, que subraya que no rechazan otras ocupaciones mucho más 

frecuentes en el área metropolitana, las de quienes han perdido el techo e 

irrumpen en viviendas en manos de bancos.  

Cuando el descontento afloró, se habló de unas siete viviendas tomadas. Se 
acusó a una familia de reventar puertas y hacer negocio cobrando entre 

300 y 500 euros. «Se fueron antes de que llegaran del juzgado y la policía para 

sacarlos», asegura Paredes.  

La asociación cifra ahora en cinco los pisos ocupados, aparte de una vivienda 

social en que se realojó una familia a la que se atribuyen incidentes. Hay un 

desalojo pendiente de sentencia; en el juicio del pasado martes, el fiscal pidió 

multar a los ocupantes para resarcir a la comunidad. Además, el lunes 

comparecieron una decena de testigos en el juzgado por el homicidio de 

noviembre.  

«La situación se ha recuperado bastante. Ahora se puede coger a los niños y 

bajar a la plaza», aprecia el presidente del colectivo vecinal, Eduardo Araujo, que 

cree que la presencia policial sigue siendo necesaria: «A la buena gente nunca 

les molesta». El refuerzo de agentes que hubo en el Besòs se ha rebajado. 

Fuentes municipales apuntan que los Mossos d'Esquadra siguen vigilantes y se 

ha implantado la unidad de proximidad de la policía local.  

La asociación achaca ruidos, incivismo, impagos y algunas amenazas a los 

okupas. Tras cuatro meses, las caceroladas diarias y las marchas 

semanales siguen en el Besòs.  

A cuatro pasos, en La Mina, la tensión ha escalado tras la muerte de un joven de 

un clan en el Port Olímpic en enero a manos de un integrante de otra familia, 

detenido tras huir a Bilbao. El suceso extendió el temor a una represalia entre 

clanes. Se desconocen las cifras, pero varias personas han abandonado la zona 

o, como mínimo, se han encerrado en casa. Se ha palpado, por ejemplo, en que 

algunos menores no acuden a clase.  

Quienes han desaparecido están vinculados a los Pelúos, la familia del presunto 

homicida. La víctima es de los Baltasares, apoyada por otros clanes, como los 

Manolos (con detenidos en la última redada antidroga) y los Jodorovich. 

Testimonios de La Mina hablan de que es al menos la cuarta vez que se larva 
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un enfrentamiento igual en las últimas décadas. La hostilidad suele cerrarse con 

un pacto, con el que los parientes del agresor compensan de algún modo a los 

agraviados.  

  

  

Extracció de proposicions:   

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1:  P1: existeixen clans 
gitanos  

P1: És una imlicació  

P2: És una imlicació  

Ratifica la H1.1  

“La tensión ha 

escalado tras la 

muerte de un joven 

de un clan en el Port 

Olímpic en enero a 

manos de un 

integrante de otra  

família”  

P2: hi ha una tensió 

preexistent que ara 

ha augmentat  

P3: els clans 
gitanos estan en 
pugna  

P3: És una imlicació   

Explicació de l’extracció: s’observa que existeixen clans gitanos que estan en  pugna 
entre ells per l’assassinat d’un membre d’un dels clans i ha fet que la tensió entre ells 
augmenti exponencialment; això vol dir que ja hi havia tensió abans del fet.   

Expilació de la verificació: la H1.1 queda ratificada perquè l’ús de la paraula clan té una 
connotació negativa en les matrius ideològiques paia  

  

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  
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Per la H1.1: “El 

suceso extendió el 

temor a una 

represalia entre  

clanes”  

P1:  els  clans  

gitanos  

participants en el 

conflicte són  

violents   

P2: hi ha por a  

represàlies  

violentes  entre  

clans  

P1:  És  una  

implicatura  

P2:  És  una  

implicació    

Ratifica la H1.1  

Explicació de l’extracció: es veu que existeix una por a un conflicte més dur (una 
represalia), ja que s’assumeix que és una acció que duen a terme els clans gitanos  

Explicació de la verificació: la H1.1 queda ratificada perquè es fa una assumpció de què 
els clans gitanos són violents   

  

  
 

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1: “Se ha 
palpado, por 
ejemplo, en que 
algunos menores no 
acuden a classe”  

P1: alguns menors 
gitanos no van a 
classe per por a les 
represàlies de les 
guerres entre clans   

P1:  és  una   

pressuposició   

Ratifica la H1.1  

Explicació de l’extracció: es pot observar que els menors d’edat han deixat d’assistir a 
classe. Es suposa que és per por que ja no van a classe, ja que també poden ser objecte 
de la represàlia violenta del clan gitano.  A més es dóna a entendre que l’educació no 
és un  valor tan important per als gitanos; implícitament els paios són el contrari.  

Explicació de la verificació: la H1.1 es ratifica perquè, novament, es fa una assumpció 
de què els clans gitanos són violents i a més s’aprecia una visió paiocentrista   

  

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  
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Per la H1.1: “La 

víctima es de los 

Baltasares,apoyados 

por ptros clanes, 

como los Manolos 

(con detenidos en la 

última redada  

antidroga)”  

P1: els clans 
gitanos es 
relacionen sovint 
amb activitats 
il·legals.    

P1:  és  una  

implicatura  

Ratifica la H1 i la  

H1.1   

Explicació de l’extracció: es pot veure l’esbiaixada cobertura de la notícia, ja que dóna 
informació no rellevant. A més, naturalment s’associa els clans gitanos amb activitats 
il·legals com el tràfic de drogues i dóna informació irrellevant  per l’article  

Explicació de la verificació: la H1 i la H1.1 queden ratificades per la informació que 
se’ns dona del clan dels Manolos, informació que genera percepcions negatives a les 
matrius ideològiques paies  

  

  
 

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1 i les H1.1 
i H1.2: “La hostilidad 
suele cerrarse con un 
pacto, con el que los 
parientes del 
agressor compensan 
de algún modo a los 
agraviados.”  

P1: és necessària 

una compensació 

monetària per 

acabar amb un 

conflicte entre  

clans   

P2: és habitual que 

els conflictes entre 

clans es solucionin 

amb 

compensacions  

P3:  aquesta 
manera de fer és 
pròpia dels gitanos, 
mai dels paios.   

P1:  és  una  

implicació   

P2:  és  una  

implicació   

P3:  és  una  

implicatura   

Ratifica la H1 i les  

H1.1 i H1.2  
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Explicació de l’extracció: s’afirma que la manera en què es solucionen els conflictes 
violents entre clans és mitjançant una compensació, probablement de caràcter 
material i/o econòmic. El com s’explica aquest fet, considerant-lo rutinari, també 
indica que el conflicte entre clans gitanos és relativament habitual.  Dóna informació  
innecessària.  

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.1 i H1.2 queden ratificades perquè la manera 
en què es presenta la informació remou concepcions negatives de les matrius 
ideològiques paia, que al fragment es especialment dominant.  

  

  

Observacions de l’article:   

En aquest article s’ofereix una imatge negativa de la comunitat gitana, que habita a La 

Mina i a Sant Roc. La manera en què es transmet la notícia alimenta idees arrelades en 

les matrius ideològiques gitanofòbiques, tant de manera superficial com profunda. Idees 

com per exemple que els gitanos són un poble violent, que no s’adapta, que viu en la 

il·legalitat o que les seves accions perjudiquen la vida quotidiana dels paios. L’article, a 

més, conté unes quantes pressuposicions, de les quals l’autor de l’article no ha aportat 

proves. Encara que no estiguin comprovades, aquestes idees seran cregudes, perquè 

formen part de les matrius ideològiques paies. Així mateix, observem una 

preponderància de les idees paies.   

Caldria millorar la redacció de l’article perquè no fos discriminatori.   

  

  

Article 2  

Diari: El Mundo  

Títol: Regreso tenso a Sant Roc  

Data de publicació: 19 de març de 2016  

Autor: Jordi Ribalaygue  

Text original:   
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Regreso tenso a Sant Roc  

 

Pisos de La Mina, en Sant Adrià del Besòs. MARGA CRUZ  

  

70 amenazados por la muerte de un miembro del clan de 'los Baltasares' vuelven 

a Badalona y los antidisturbios se despliegan para evitar incidentes  

• JORDI RIBALAYGUE  

• Badalona  

19/03/2016 13:44  

Entre 60 y 70 personas que habían huido tras el asesinato de un chico del clan de 

los Baltasares en enero volvieron entre la tarde y la noche de ayer a sus pisos en 

el barrio de Sant Roc, en Badalona. Lo hicieron sin contar con el beneplácito de 

los parientes de la víctima, que los mantienen bajo amenaza de muerte, lo 

que ha provocado la diáspora de unos 400 vecinos de Sant Roc y La Mina, con 

parentesco -en muchos casos, lejano- con los supuestos homicidas.  

Pertenecientes a la estirpe de los Pelúos, los retornados reclamaron protección a 

los Mossos d'Esquadra, dado que no han sellado un pacto con los Baltasares para 

regresar sin riesgo. Anoche, un dispositivo de antidisturbios custodiaba Sant Roc 

para evitar incidentes. Se prevé que el despliegue se prolongue. El incremento 

policial no se imita de momento en La Mina, donde no se repitió ayer un 

desembarco similar.  

La tarde fue tensa en el límite entre Badalona y Sant Adrià. Miembros de los 

Pelúos que se han refugiado en el Maresme se concentraron a media tarde 

en el garaje del hipermercado Alcampo, a un kilómetro de Sant Roc. Su pretensión 
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era dejarse ver y forzar una negociación con los Baltasares. Reacios a poner fin al 

castigo, éstos se aglomeraron en el centro del barrio para impedir el regreso de 

los rivales. Una docena de furgones de Mossos se apostaron durante la tarde en 

la calle Simancas y las plazas adyacentes.  

Pese a no fructificar un acuerdo, los Pelúos se arriesgaron a una vuelta a casa que 

las administraciones han juzgado insegura en los últimos días. En el ánimo de 

precipitar el fin del destierro puede haber influido que los Baltasares sí han 

tolerado que personas pertenecientes a la familia de los Chatos -con 

vínculos remotos con los presuntos asesinos- se reinstalaran en La Mina hace 

apenas dos semanas.  

«Están hartos, llevan dos meses fuera. Quieren volver a su rutina, a sus 

quehaceres, y ahora ya se sabía dónde estaban. Se han liado la manta a la cabeza», 

comentó un vecino de la zona.  

  

  

Extracció de proposicions:   
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1: “70 

amenazados por la 

muerte de un 

miembro del clan 

de 'los Baltasares' 

vuelven  a  

Badalona”  

P1: hi ha violència 

entre gitanos   

P2: hi ha gitanos 

violents  

P3: la mort d’un 
gitano d’un clan 
representa una 
amenaça per la 
integritat dels 
gitanos dels clans 
rivals per la  

P1:  és 

implicació   

P2:  és 

implicació   

P3:  és  

implicatura   

una  

una  

una  

Ratifica la H1.1  

 possibilitat  de 
venjança  

  

Explicació de l’extracció: es dóna a entendre que els gitanos del clan dels Baltasares 
són venjatius i violents les amenaces a la integritat  física o a la vida dels demés no són 
quelcom remarcable. Tot això no fa més que reforçar la idea que el poble gitano és 
perillós.   
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Explicació de la verificació: la H1.1 queda ratificada perquè la informació reforça 
estereotips negatius existents a les matrius ideològiques paies sobre els gitanos  

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per  la  H1.2:  

“Pertenecientes a la 

estirpe de los  

Pelúos,  los  

retornados 
reclamaron 
protección  a 
 los Mossos 
d'Esquadra”  

P1: els gitanos 

s’organitzen en  

clans i nissagues   

  

P1:  és  una  

implicació    

Ratifica la H1.2.  

S’assoleix una 

mancança per   

l’objectiu 2  

Explicació de l’extracció: a la cultura paia la paraula nissaga reforça una connotació 
tribal, una preconcepció negativa de la cultura gitana per part de la paia  

Explicació de la verificació: la H1.2 queda ratificada per l’ús de paraules que influeixen 
negativament les matrius ideològiques paies   

  

  

Observacions de l’article:   

En aquest article hi ha idees subjacents racistes i paiocentristes transmeses. Es pot 

observar el pes i el poder de les matrius ideològiques profundes, que sense que la gent 

en sigui conscient condicionen la manera de pensar, actuar i transmetre informació. Per 

exemple, parlar de “estirpe” en l’actualitat és quelcom que grinyola a les societats paies, 

sobretot quan la paraula s’associa amb el col·lectiu gitano.  

Caldria millorar la redacció de l’article per que no fos discriminatori.   

  

  

Article 3  

Diari: El Mundo  
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Títol: El dilema entre el 'exilio' o el riesgo de volver  

Data de publicació: 27 de març de 2016  

Autor: Jordi Ribalaygue  

Text original:   

El dilema entre el 'exilio' o el riesgo de volver  

  
Una calle del barrio de Sant Roc, en Badalona, en una imagen de archivo SANTI  

COGOLLUDO  

  
Los ayuntamientos contactan con los huidos de La Mina y Sant Roc para 

escolarizar a los niños  

"Soy un gitano que ha perdido Cataluña"  

  

• JORDI RIBALAYGUE  

• Badalona  

• @jribalaygue  

27/03/2016 12:52  

Las familias que han emigrado ante el riesgo de una represalia en La Mina y Sant 

Roc están siendo interpeladas sobre su futuro. Los servicios sociales de los 

municipios donde se han cobijado y policías locales les preguntan en los últimos 

días si tienen decidido quedarse a vivir donde se han escondido o planean volver 

a sus hogares, en sendos barrios de Sant Adrià de Besòs y Badalona.  

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/02/21/56c9e42146163f0a398b45a6.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/02/21/56c9e42146163f0a398b45a6.html
https://twitter.com/jribalaygue
https://twitter.com/jribalaygue
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/25/56a60d04268e3e2b098b4667.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/25/56a60d04268e3e2b098b4667.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/25/56a60d04268e3e2b098b4667.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/25/56a60d04268e3e2b098b4667.html
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Decenas de personas -menores incluidos- abandonaron sus viviendas en enero 

por temor a que la familia de los Baltasares se venguen a su costa, a causa del 

asesinato de uno de sus miembros a manos de supuestamente varios integrantes 

de otras estirpes, como los Pelúos, los Cascabeles o los Zorro. Según una fuente 

presente en las sesiones en las que la Generalitat y diversos ayuntamientos se 

coordinan ante lo que se cataloga como una diáspora sin precedentes por 

una disputa entre clanes gitanos, el trasfondo de inquerir por las intenciones 

de los exiliados es ser «proactivo» en la escolarización de los niños que han 

escapado con sus familias y llevan dos meses sin ir a clase.  

Salvo contadas excepciones, los pequeños no asisten al colegio en las localidades 

donde se hallan con sus progenitores. Según el mismo participante en las 

reuniones donde las administraciones intercambian información sobre los 

desplazados, el fin es activar el protocolo para empadronarlos si optan 

por no regresar a Sant Adrià o Badalona y fomentar la inscripción de 

los menores en escuelas de su nueva ubicación.  

Municipios en los que los fugitivos han tomado domicilios reconocen que han 

empezado a consultarles sobre sus pretensiones de poner fin al destierro. No 

obstante, uno de los consistorios desliga los controles a la posibilidad de censar a 

las familias y escolarizar a sus hijos.  

En otra población de la provincia de Barcelona, un portavoz municipal cuenta que 

la familia que se ha asentado informó a la policía local el lunes pasado que los 

niños y las mujeres volverán en unos días a uno de los dos arrabales 

sacudidos por la masiva deserción (algunos recuentos cifran los huidos en 

unos 400 y otros, en un millar). Sólo los hombres seguirán confinados de 

momento en esa misma localidad.  

De todos modos, un viraje inesperado se produjo el 18 de marzo, cuando decenas 

de fugados retomaron sus pisos en Sant Roc pese a perdurar la oposición de los 

Baltasares. Fuentes oficiales hablaron de 60 a 70 retornados; entre los 

afectados, de 300. Lo hicieron reclamando protección a los Mossos d'Esquadra. 

El agotamiento tras ocho semanas de subsistencia precaria superaba el temor a 

una posible revancha.  

«No pueden más. Imagina que tienes que irte a un lugar desconocido y teniendo 

que darle una patada a una casa para vivir. Están agotados. Hay un momento 

en que piensas que, para morirte por ahí, mejor te mueres en casa». 

La opinión es de un exiliado, uno de los que habita con los suyos una casa ocupada 

(«como la mayoría»); está convencido de que no pondrá pie de nuevo en su 

barrio. Pese a que cree que en los próximos días va «ir entrando más gente» 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/02/27/56d09c8522601db6078b461d.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/02/27/56d09c8522601db6078b461d.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/02/27/56d09c8522601db6078b461d.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/02/27/56d09c8522601db6078b461d.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/02/27/56d09c8522601db6078b461d.html
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imitando a los retornados de Sant Roc -con parentesco lejano con los supuestos 

homicidas- juzga aún arriesgada la vuelta.  

«Seguro no es. Esa familia aún no dice ni sí ni no, no hay nada 

arreglado», testa. «Tendrían que haber dicho ya algo, pero están callados», 

añade. En el particular código que sobrevuela en este caso, los Baltasares tienen 

en su poder quiénes pueden reemprender sus vidas tranquilos y quienes deben 

rehacerlas lejos.  

El mismo testimonio comenta que los parientes de la víctima 

entregaron una lista con los nombres de los vetados. Entre ellos, se 

supone que figuran los familiares directos del primer arrestado, que residían en 

La Mina. Ese escrito debía ser un inicio para dejar en paz al resto de señalados, 

pero el mismo desplazado afirma que la vuelta unilateral de una persona allegada 

a los sospechosos truncó la mediación: «Entró un primo o una prima. A los pocos 

días, dijeron que ya no podía hacerlo ninguno. Como si fuéramos críos...».  

De todo modos, sí se sabe de un pacto que ha permitido a Los Chatos 

afincarse otra vez en La Mina. Son unas pocas personas con escaso vínculo 

con los agresores. También se cuenta que un puñado de gente se ha reinstalado 

sin apenas dejarse ver. El mismo desterrado asegura que le han hablado de 

solicitar una vivienda de alquiler social; por su parte, intenta deshacerse del piso 

y el negocio que regentaba.  

Por otro lado, el dispositivo policial que sigue vigilando Sant Roc 

contempla la posibilidad de escoltar a los retornados que deban 

desplazarse, como acudir al hospital o a hacer trámites. Los 

acompañamientos apenas se han requerido, pero el Ayuntamiento de Badalona 

apunta que alguno se efectuó antes de que parte de los damnificados regresaran. 

Algunos testimonios afirman que hubo quienes prefirieron una visita relámpago 

de incógnito: aparcaron, echaron un vistazo a que todo estuviera en orden y se 

marcharon, aprisa.  

  

  

Extracció de proposicions:   
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  
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Per la H1, la H1.3: 
“El dilema entre el 
'exilio' o el riesgo de 
volver”  

P1: hi ha gitanos 

que s’han hagut 

d’exiliar per  

seguretat   

P2: els que han 

marxat no poden 

tornar, o corren  

perill si ho fan   

P3: els que han 

marxat es troben 

en la disjuntiva de 

si tornar o no  

  

P1:  és  

implicació  

P2:  és  

implicació  

P3:  és  

implicació  

  

una  

una  

una  

Ratifica la H1 i la 

H1.3.   

S’assoleix una 

mancança per   

l’objectiu 2  

Explicació de l’extracció: dóna a entendre que realment no hi ha un problema seriós, 
més aviat una criaturada. A més, posar la paraula exili entre cometes desacredita la  

situació. Reforça la idea present a les matrius ideològiques paies que no és importants, 
sinó problemes que els hi succeeixen per ser gitanos i organitzar-se com s’organitzen. 
Implícitament reforça la idea de què la manera en què els paios s’organitzen i es 
relacionen és millor.  

Explicació de la verificació: la H1 i la H1.3 queden ratificades perquè  no es presenta la 
informació de manera objectiva. A més, dóna a entendre que el problema no és 
rellevant ni motiu de preocupació sinó una ximpleria entre gitanos que els paios 
solucionarien d’una manera més evolucionada.  

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  
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Per  la  H1.3:  

“policías locales les 
preguntan [als 
gitanos que s’han 
exiliat als seus 
municipis] en los 
últimos días si 
tienen decidido 
quedarse a vivir 
donde se han 
escondido o 
planean volver a 
sus hogares”  

P1: hi ha un dilema 

entre els exiliats 

sobre si tornar o no 

P2:  aquest 

 exili 

representa  un 

problema  pels 

municipis on han 

marxat  

P3: la policia local 

d’aquests  

municipis s’ha 

hagut de posar a 

treballar sobre el 

cas  

P4: els problemes 
interns dels gitanos 
afecten i destorben 
als paios  

P1:  és  una  

implicació  

P2:  és  una  

implicació  

P3:  és  una  

implicació  

P4:  és  una  

implicatura  

   

Ratifica la H1.3   

Explicació de l’extracció: es pot observar que es tracta el problema entre gitanos com 
quelcom no seriós, no important, com una cosa que els hi passa per la manera en què 
són i que afecta negativament als paios. A més no s’han contrastat les fonts.  

Explicació de la verificació: la H1.3 queda ratificada perquè novament l’autor té un to 
condescendent i desacredita la importància del conflicte.  

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació   
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Per  la  H1.1:  

“Municipios en los 

que los fugitivos 

han tomado  

domicilios 

reconocen que han 

empezado  a 

consultarles sobre 

sus pretensiones de 

poner  fin  al  

destierro”  

P1: els gitanos 

exiliats poden 

optar per quedar- 

se  als  nous  

municipis  

P1: és explícita i una 
implicació   

Ratifica 

 les H1.3.  

S’assoleix  

mancança 
l’objectiu 2.  

H1.1  

una 
per   

        

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per les H1.1 i H1.2: 
“los niños y las 
mujeres volverán 
en unos días a uno 
de los dos arrabales 
sacudidos por la 
masiva deserción. 
Sólo los hombres  

P1: hi ha un tracte 

diferent entre nens 

i dones, i homes P2: 

els rabals han patit 

una fugida massiva  

  

P1: és explícita i 
una implicació  P2: 
és explícita i una 
implicació   

Ratifica les H1.1 i 

H1.2  

S’assoleix  una 
mancança  per  
l’objectiu 2.  

seguirán 
confinados”.  

   

        

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  



76  
  

Per les H1.1 i H1.2:  

“El  mismo  

testimonio 
comenta que los 
parientes de la 
víctima entregaron 
una lista con los 
nombres de los 
vetados”.  

P1: els Baltasares 

han redactat una 

llista de la gent 

permesa i la que no  

  

  

P1: és explícita una 
pressuposició  

Ratifica la H1.1 i 
H1.2.  

  

  

Observacions de l’article:   

L’article és bastant discriminatori. No només és racista i paiocentrista, sinó que també 

és paternalista. Basteix molts prejudicis sobre els gitanos, i en desprèn molts altres. No 

contrasta les fonts, incomplint amb el codi ontològic periodístic. Així mateix, comet 

moltes mancances en la cobertura del conflicte, mancances que resulten pernicioses pel 

col·lectiu gitano. La més greu, la que desestima l’exili al què les famílies es van veure 

abocades, com si no fos un problema real. Menysprea la gravetat del problema. Així 

mateix, l’acceptació d’un testimoni sobre un sistema  de funcionament que els paios en 

general no considerarien apropiat demostra idees preconcebudes negatives.  

Denominar-los fugitius estigmatitza a la comunitat i juntament amb la presa de domicilis 

els associa amb activitat il·legal  

Caldria millorar la redacció de l’article, així com els coneixements del seu autor sobre el 

poble gitano i les seves tradicions.   

  

  

Article 4  

Diari: El Mundo  

Títol: El jurado declara culpable de asesinato a un acusado de matar a un hombre en el 

Port Olímpic  

Data de publicació: 22 de febrer de 2018  
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Autor: Editorial  

Text original:   

El jurado declara culpable de asesinato a un acusado de matar a un hombre en el Port 

Olímpic  

  22 FEB. 2018 17:08  

El crimen provocó un enfrentamiento de clanes gitanos en La Mina  

El jurado ha declarado por unanimidad culpable de asesinato al acusado de matar 

a un joven de un navajazo en un bar del Port Olímpic de Barcelona. Este crimen 

enfrentó a dos clanes gitanos rivales del barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs, 

los Peluós y los Baltasares, lo que provocó que el primero tuviera que 

abandonar sus viviendas por temor a represalias, ya que la víctima era de 

los segundos. El veredicto ha establecido que el acusado asestó una puñalada en 

el torso a su rival, aprovechándose de su indefensión, la madrugada del 24 de 

enero de 2016, por lo que considera que es responsable de un delito de asesinato 

con alevosía.  

También fueron declarados culpables de un delito de lesiones dos primos del otro 

procesado que previamente agredieron reiteradamente a la víctima en el bar del 

Puerto de Barcelona en el que se encontraban. Los tres acusados son primos y 

miembros del clan familiar "Los Pelúos" de la Mina, que tras el crimen tuvo que 

abandonar este barrio de Sant Adrià de Besòs por temor a las represalias del clan 

de "Los Baltasares", al que pertenecía el fallecido.  

Tras el veredicto, la Fiscalía pide a la Audiencia de Barcelona que condene al 

acusado del asesinato, Luis C., a 22 años de cárcel, mientras que reclama 5 años 

de prisión para su primo Juan Manuel V. por un delito de lesión con instrumento 

peligroso, y para el otro procesado una multa de 1.350 euros para Gabriel R.F. El 

crimen sucedió después de que el presunto asesino y sus primos se enfrentasen 

con la víctima en un bar del Port Olímpic. Tras recibir varios golpes, algunos con 

un vaso del bar, el agredido quedó en el suelo de lo que se aprovechó Luis C. para 

clavarle una navaja en el torso, según el veredicto. En el juicio los acusados 

reconocieron que estaban en el local y los dos acusados de lesiones 

explicaron que se enfrentaron a la víctima pero que se fueron después mientras 

se desarrollaba la pelea, ya que hubo "una lluvia de cristales". Afirmaron que 

desconocían que había un fallecido aunque el jurado no les ha creído.  
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Extracció de proposicions:  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per les H1.1 i H1.2:  

“Este crimen 

enfrentó a dos 

clanes gitanos 

rivales del barrio de  

La Mina de Sant  

Adrià de Besòs, los  

Peluós  y  los  

Baltasares, lo que 
provocó que el 
primero tuviera que 
abandonar sus 
viviendas por temor 
a represalias, ya  

P1: els clans gitanos 

participants al 

conflicte són  

violents  

P2: els clans gitanos 
prenen represàlies 
P3: la por a les 
represàlies va 
provocar una 
fugida de famílies 
d’altres clans    

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicatura  

P3:  és  una  

implicació   

  

Ratifica les H1.1 i  

H1.2  

que la víctima era 
de los segundos.”  

   

Explicació de l’extracció: afirma que els clans gitanos són generalment violents i, per 
tant, prendran represàlies violentes. Això reforça les preconcepcions negatives en les 
matrius ideològiques paies.   

Explicació de la verificació: les H1.1 i H1.2 queden ratificades pel tractament que rep 
el poble gitano a l’article.   

   

  

Observacions de l’article:   

Aquest article, malgrat tenir menys elements a ressaltar en l’àmbit de matrius 

ideològiques, sí que en presenta. Implícitament afirma que els gitanos són un poble 

violent i que fan ús de la venjança violenta per esborrar els seus deutes. D’aquesta 

manera, l’article segueix tenint elements racistes i paiocentristes.  

Tot i que té aspectes a millorar, no és un article massa discriminatori comparat amb els 

anteriors.   
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Article 5  

Diari: El Mundo  

Títol: Prisión para dos de los tres acusados del crimen que causó el 'éxodo' en La Mina  

Data de publicació: 14 de març de 2018  

Autor:  Editorial  

Text original:   

Prisión para dos de los tres acusados del crimen que causó el 'éxodo' en La Mina  

Condena a 17 años y a pagar más de medio millón de euros al autor material del 

crimen, por el que huyó medio millar de personas  

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de prisión a dos de los tres 

acusados por la muerte de un hombre de 28 años en una discoteca del 

Port Olímpic de Barcelona en enero de 2016. El crimen provocó la huida 

de medio millar de personas en los barrios de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, y 

Sant Roc, en Badalona, por temor a que los parientes de la víctima 

consumaran la venganza que anunciaron.  

Después de que un jurado popular concluyera por unanimidad que los procesados 

eran culpables en distinto grado del homicidio, la sentencia dicta una pena de 

cárcel de 17 años para Luis C. F., como autor de un delito de lesiones y otro de 

asesinato con alevosía al matar a Daniel U., al clavarle "un cuchillo en el torso que 

le perforó la arteria torácica". La jueza afirma que cometió una agresión 

"totalmente gratuita motivada por un incidente nimio" con otro 

acusado, al que se libra de prisión, y que abandonó el local "sin la mínima 

preocupación por la víctima". A su vez, resalta que "llevaba injustificadamente un 

arma con la que causó la muerte" a su rival.  

A su vez, impone cuatro años de prisión a Juan Manuel V. F., por haber herido 

junto a Luis C. F. a la víctima. El tribunal sostiene que los dos acusados atacaron 

con "objetos cortantes" a su oponente "de común acuerdo y con intención de 

causarle un detrimento físico", aprovechándose de su "indefensión", dado el 

"precario estado físico en el que se encontraba debido al previo consumo de 

alcohol" y a que arremetieron contra él cuando estaba de espaldas y solo. A su vez, 

Luis C. F. deberá indemnizar a los dos hijos del fallecido pagando 200.000 euros 

a cada uno, 100.000 euros a su viuda y 40.000 más a su madre. En total, más de 

medio millón de euros. El autor del homicidio y Juan Manuel V. F. tendrán 
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que abonar otros 3.500 euros por las lesiones que ocasionaron a la víctima en la 

pelea. Ambos no podrán acercarse a menos de un kilómetro de la viuda, los hijos 

y la madre del fallecido durante los próximos años.  

El tercer acusado, Gabriel R. F., no ingresará en un centro 

penitenciario al ser declarado responsable de un delito leve de 

maltrato. Se considera que agredió sin lesionar a Daniel U. y no se ha probado 

que se confabulara con los otros agresores para embestirlo. Se deduce que Gabriel 

R. F. fue quien inició la discusión con la víctima "por motivos que se ignoran" y 

no lo auxilió tras ser malherido. Le impone una multa de seis euros diarios 

durante dos meses.  

La resolución rebaja las peticiones de pena de Fiscalía y la acusación particular, 

que solicitaban cinco años para Juan Manuel V. F. mientras que reclamaban para 

Luis C. F. 22 y 24 años de encarcelamiento, respectivamente. La jueza rechaza 

aplicar la pena máxima al no apreciar que concurran más supuestos de especial 

gravedad contemplados en el Código Penal que la alevosía.  

El crimen originó un grave conflicto social en La Mina y Sant Roc. La víctima era 

miembro del clan de los Baltasares, que lanzó una amenaza indiscriminada de 

venganza contra los Pelúos y otras familias de etnia gitana con las que los 

incriminados están emparentados. Decenas de familias -incluidos menores- 

dejaron sus viviendas y sus quehaceres durante semanas, malviviendo en algunos 

casos en vehículos o casas ocupadas. Algunos de los parientes más próximos a los 

implicados no han vuelto a su hogar. En La Mina, 68 familias emprendieron el 

'éxodo'; una veintena seguía fuera del barrio un año más tarde del suceso.  

  

  

Extracció de proposicions:   
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la hipòtesi, la 

H1.3  i l’objectiu 3: 

“Prisión para dos 

de los tres acusados 

del crimen que 

causó el 'éxodo' en  

La Mina”  

P1: el crim va 

causar una 

desbandada de  

població   

  

  

P1:  és  una  

implicació   

Ratifica la H1 i la 

H1.3.  

S’assoleix  una 
mancança  per  
l’objectiu 2.  
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Explicació de l’extracció: es veu un tractament no objectiu de la notícia. A més, una 
paraula entre cometes dona a entendre que realment no hi va haver un problema 
seriós, que realment no hi va haver un èxode. Així, tornem a estar davant d’una 
situació en la què els problemes dels gitanos són minimitzats i menystinguts comuna 
cosa pròpia seva, que no passaria als paios.   

Explicació de la verificació: la H1 i la H1.3 queden ratificades per una cobertura no 
imparcial i paternalista de la notícia.  

 
  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per H1.1 i H1.2: “El 

crimen provocó la 

huida de medio 

millar de personas 

en los barrios de La 

Mina, en Sant Adrià 

de Besòs, y Sant 

Roc, en Badalona, 

por temor a que los 

parientes de la  

víctima  

consumaran la 

venganza que  

anunciaron.”  

P1: els gitanos del 

conflicte  són 

violents i prenen 

represàlies  

P2: el temor a 

represàlies va  

provocar 

l’abandonament 

massiu d’habitatges  

P3: la fugida està 

justificada perquè 

efectivament es 

prendran 

represàlies  

P4: els parents del 
mort duran a terme 
una venjança  

P1:  és  una  

implicació   

P2:  és  una  

implicació   

P3:  és  una  

implicació   

P4:  és  una  

implicació   

  

Ratifica H1.1 i H1.2  

Explicació de l’extracció: dóna per fet l’existència d’una futura venjança contra els 
clans dels agressors i justifica el seu exili l’exili com a una cosa normal en el 
comportament del poble gitano. Novament, s’accepta que els gitanos són violents.  

Explicació de la verificació: les H1.1 i H1.2 queden ratificades, ja que reforcen les 
matrius ideològiques paia que veu els gitanos com a violents i perillosos.  
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Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1: “El 

crimen originó un 

grave conflicto 

social en La Mina y  

Sant Roc.”  

P1: l’assassinat ha 

creat un conflicte 

greu  

P2: abans del crim 

no hi havia  

problemes   

P1:  es  una  

implicació   

P2:  és  una  

implicatura  

Ratifica les H1.1 i  

H1.3  

Explicació de l’extracció: implícitament accepta que el conflicte es va originar perquè 
eren gitanos. Afirmar que abans del conflicte no hi havia problemes és incorrecte.  

Explicació de la verificació: la H1.1 i H1.3 queden ratificades en tant que es justifica el 
conflicte per l’ètnia dels participants.  

  

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1: “La 
víctima  era 
miembro del clan de 
los Baltasares, que 
 lanzó  una 
amenaza 
indiscriminada 
 de venganza 
 contra los 
Pelúos y otras 
familias de etnia 
gitana”  

P1: els gitanos del 

conflicte són  

violents   

P2: els Baltasares  
venjaran 
violentament i de 
manera 
indiscriminada   

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicatura  

  

Ratifica la H1.1  

Explicació de l’extracció: afirma que els gitanos són violents i es venjaran. A més, 
implícitament accepta que el conflicte i les seves conseqüències vénen donades per 
l’ètnia dels participants.  

Explicació de la ratificació: l a H1.1 queda ratificada per la justificació del conflicte 
mitjançant el component ètnic i per reforçar estereotips negatius presents en les 
matrius ideològiques paies.   
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Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1 : “68 

familias  

emprendieron  el  

'éxodo'”  

P1: les famílies van 

fugir  

P2: realment no va 
ser un exili, no va 
ser tant seriós   

P1:  és  una  

implicació   

P2:  és  una  

implicatura   

  

Rratifica la H1 i la 

H1.3.   

S’assoleix  una 
mancança  per  
l’objectiu 2.  

Explicació de l’extracció: s’observa que el problema no es pren seriosament, ja que 
posar entre cometes dóna a entendre que no hi va haver un problema verdader i 
desmereix la situació.  

Explicació de la verificació: la H1 i la H1.3 queden ratificades ja què la informació 
proporcionada no és completa i, a més, es fa una cobertura paternalista de la noticia.   

  

  

Observacions de larticle:   

L’article remarca l’ètnia dels participants en la baralla del Port Olímpic, com també la 

seva pertinença a diferents clans gitanos. De fet, fa una justificació del crim per aquest 

punt, tot i que probablement no sigui intencional, sinó un ressò de les concepcions 

presents en la seva matriu ideològica més profunda. També es dóna a entendre que 

realment no hi va haver un problema seriós. Més aviat una criaturada, i desacredita la 

situació. Cal destacar que l’article és especialment paternalista, i novament es desmereix 

el problema i és minimitza la necessitat d’exiliar-se d’alguns membres dels clans gitanos.   

És necessari millorar la redacció de l’article, així com certs plantejaments que s’hi poden 

observar per a què no sigui discriminatori.   

  

  

Article 6  

Diari: El Periódico   

Títol: Lucha de clanes gitanos en la Mina por el asesinato de un baltasar  

Data de publicació: 3 de febrer de 2016   
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Autor: Guillem Sánchez  Text 

original:   

Lucha de clanes gitanos en la Mina por el asesinato de un baltasar  

El Consejo Gitano no puede intervenir para evitar la venganza de una de las familias 

más temidas de la comunidad  

Entre 300 y 500 personas relacionadas con el autor del crimen han abandonado sus 

casas  

GUILLEM SÀNCHEZ / BARCELONA  

Miércoles, 03/02/2016 | Actualizado el 28/12/2016 a las 21:08 CET 246  

  
El edificio Venus, donde vivían buena parte de los Peluos, en la Mina. / RICARD  

CUGAT  

La madrugada del sábado 23 de enero fue asesinado un hombre de 28 años en una 

discoteca del Port Olímpic. Le clavaron una botella rota en la sala Nirvana. Cayó al suelo 

y no tardó en fallecer, desangrado. Era un gitano baltasar. Este clan desde entonces se 

retuerce de dolor y de ira.  

El presunto asesino es hijo de una madre del clan de los Pelúos (parece que los llamaban 

‘peludos’ por el abrigo de piel que lució uno de sus patriarcas, aunque ahora la 'd' "no 

debe pronunciarse") y de un padre del clan de los Zorros (un apelativo ganado por la 

astucia de un antepasado). La noticia de que un gitano (mitad pelúo y mitad zorro) había 

dado muerte a un baltasar voló esa misma noche hasta todos los domicilios de ambos 
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clanes. Centenares de pelúos y de zorros saltaron de la cama sin dudarlo, se montaron en 

el coche y huyeron.  

El domingo 24, cuando amaneció, ya se habían esfumado de la Mina (Sant Adrià de 

Besòs) y de San Roque (Badalona) todos los pelúos y los zorros más cercanos al 

sospechoso. Pero aquella primera espantada fue solo el capítulo inicial de su retirada de 

Catalunya. La totalidad de los Pelúos y de los Zorros comprendieron que la cólera de los 

Baltasares no haría distinciones y el miércoles, cuando terminaron los festejos fúnebres 

durante los que se intenta contener cualquier venganza-, la cifra de fugitivos ya estaba 

entre las 300 y las 500 personas. ¿Por qué huyeron sin dudarlo?  

RESPETADOS  

El clan de los Baltasares es uno de los más respetados y temidos de la comunidad gitana.  

Sus integrantes tienen fama de “bravos” y sobre varios de ellos pesan historias violentas. 

Se cree que reciben este nombre porque unos de sus ancianos más ilustres se llamó  

Baltasar. Viven distribuidos entre los barrios barceloneses del Baró de Viver y del Bon 

Pastor, y los edificios de Santa Coloma de Gramenet más próximos a estos conjuntos de 

casas baratas levantados durante la década de 1920.   

Algunos se casaron con miembros de los Manolos y de los Mulatos (sobrenombre que 

reciben los Jodorovich), dos familias que han sufrido incontables operaciones policiales 

antidroga -la más reciente, este lunes-. Estas bodas sellaron una entente entre los tres 

clanes más poderosos que les ha conferido una autoridad, sencillamente, incontestable.  

Si no hay quien les tosa, ¿qué puede ocurrir si matan a uno de los suyos?   

"Nos hemos ido por respeto a la familia"  
Una mujer, que se ha identificado como un miembro del clan pelúo que ha tenido 

que salir huyendo de la Mina, ha contactado telefónicamente con EL  

PERIÓDICO este miércoles por la tarde para dejar claro que “se han ido por 

respeto al dolor de la familia de los Baltasares”, que ha perdido a uno de sus 

miembros, el hombre de 28 años asesinado en la discoteca Nirvana del Port 

Olímpic. Esta persona ha pedido que se respete la presunción de inocencia del 

detenido, de quien ha subrayado que por línea descendiente directa es “un zorro” 

a todos los efectos puesto que los hijos pertenecen “siempre a la familia del 

padre, no a la de la madre”. La mujer ha explicado también que la masiva 

movilización de “Pelúos y Zorros" pero también "Manueles", ha subrayado, 

responde únicamente a su voluntad de “vivir en paz”. “No queremos nada más” 

ha añadido antes de finalizar su llamada.  
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Hasta aquí los hechos. A partir de ahora, el peso de su leyenda. Desde el crimen del Port 

Olímpic, la Mina duerme cada noche con un ojo abierto por si llegan los Baltasares. 

Aunque no se habla de otra cosa, oficialmente nadie quiere airear el tema. Ni el Consejo 

Gitano, ni las asociaciones de vecinos, ni los Mossos d’Esquadra. Un terreno abonado 

para los rumores, que circulan aseverando que se han cobrado una primera víctima -un 

apuñalado de gravedad- o han quemado el interior de los domicilios abandonados. A la 

policía catalana no le consta que la venganza de los Baltasares haya comenzado. No existe 

ni una sola represalia confirmada.  

LOS CAFELETES   

Entre los gitanos que llegaron a la Mina procedentes de barrios de chabolas regados por 

las aguas negras de Barcelona y pisoteados a menudo por la policía franquista, abundan 

dos apellidos: Amaya y Flores. Son muchísimos, tienen fama de reposados y se 

autodenominan Cafeletes (posiblemente porque lo que más les gusta “es reunirse para 

tomar café y charlar”). Esta mayoría silenciosa, sin las credenciales fogosas de Baltasares 

o Pelúos, sufren este estado de alarma subyacente, que ha cerrado comercios y ha 

provocado que algunos padres mantengan a sus hijos lejos de las clases.  

Pisan la calle “tratando de recobrar la normalidad”, actuando “como si todo anduviera 

bien”, describen algunos de los profesionales que prestan servicios sociales en la 

comunidad. Estos trabajadores notan “la calma tensa” pero topan contra un "hermetismo" 

que hace difícil saber exactamente qué les preocupa.     

JUSTICIA GITANA  

Los Mossos tejieron un dispositivo que protegiera el barrio de la furia de los Baltasares y 

sus investigadores se emplearon a fondo para capturar al presunto asesino antes que los 

familiares del muerto. Lo lograron el viernes pasado en Bilbao. Pero que el sospechoso 

ya esté encarcelado “no significa absolutamente nada”. La justicia gitana seguirá su 

curso.  

“Un muerto se paga con otro muerto, así de sencillo”, cuenta un gitano sin dejar de 

enjuagar jabón acumulado sobre el parabrisas de su coche. Las normas de este pueblo, 

“de transmisión oral”, no admiten ningún tipo de mediación cuando hay “un cadáver sobre 

la mesa”. El Consejo Gitano, que cuenta con un representante de los Baltasares, de 

momento no puede abordar el caso, solo esperar y dejar “que se enfríe”. Si eso sucede, el 

diálogo de los patriarcas sí servirá para negociar una fecha de regreso para los pelúos y 

los zorros que no guarden parentesco directo con el asesino. Pero ni los padres, ni los 
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hermanos, ni los hijos, ni los primos hermanos podrán recuperar su antigua vida. “Jamás”. 

Difícilmente los irán a buscar adonde se han refugiado, pero si vuelven los estarán 

esperando.    

Mientras baja la temperatura, y aunque los Cafeletes no tengan otra cosa en su cabeza 

cuando se reúnen para tomar café, en la Mina se maldice en silencio una riña de discoteca 

que dejó un muerto, centenares de desterrados y un barrio con las piernas temblando.   

  

Extracció de proposicions:   

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus  de  

proposició  

Verificació  

Pper la H1 i la H1.2: “El  

Consejo Gitano no 
puede intervenir para  

P1:  el  Consell  

Gitano  no  pot  

P1: és explícita 
una implicació   

Ratifica la H1 i la  

H1.2   

evitar la venganza de 
una de las familias 
más temidas de la 
comunidad”  

intervenir  en  

aquest conflicte  

  

  

  

        

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus  de  

proposició  

Verificació  

Per la H1.2: “La 

totalidad de los Pelúos 

y de los  

Zorros comprendieron 
que la cólera de los 
Baltasares no haría 
distincions”  

P1: els Baltasar 
aplicaran la seva 
venjança 
indiscriminadament 
P2: per salvar la 
vida Zorros i Pelúos 
havien de marxar   

P1: és explícita i 
una implicació P2: 
és explícita i una 
implicació   

Ratifica la H1.2  

        

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus  de  

proposició  

Verificació  
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Per la H1 i la H1.1:  

“Desde el crimen del 

Port Olímpic, la Mina 

duerme cada noche 

con un ojo abierto por 

si llegan los  

Baltasares”  

P1: la gent de La 
Mina viu amb por 
per la possibilitat de 
patir un atac  

P1: és explícita 
una implicació  

Ratifica la H1 i la  

H1.1  

        

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus 
proposició  

de  Verificació  

Per la H1 i les H1.1 i 

H1.3: “La justicia 

gitana seguirá su  

curso.”  

P1: els Baltasar 

aplicaran la seva 

venjança  

P2: la justicia gitana 
no es pot aturar  

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicatura  

Ratifica la H1 i les  

H1.1 i H1.3  

Explicació de l’extracció: s’afirma que els gitanos compliran la seva llei, no pas la paia, 
que és més assenyada. Dóna per fet que res podrà aturar aquest fet, ja que són gent 
violenta que no atén a raons, sinó a unes normes primitives que reclamen sang.   

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.1 i H1.3 són ratificades per l’atribució 
d’elements que reforcen els estereotips negatius sobre els gitanos presents a les 
matrius ideològiques paia.   

  

  

Observacions de l’article:  

A l’article es pot observar clarament com es traspuen determinades idees negatives 

sobre els gitanos. Aquestes idees romanen ocultes dins les matrius ideològiques dels 

paios, però surten a la superfície quan es tracten temes relacionats amb ells. Així mateix, 

l’article presenta una visió paiocentrista dels fets especialment forta, sobretot quan es 

parla del Consell Gitano que, tot i que es l’’encarregat de mediar entre els conflictes de 

la comunitat gitana, davant la venjança dels Baltasar no poden intervenir.  

Cal millorar els fonaments i la redacció de l’article per tal que no sigui discriminatori.  
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Article 7  

Diari: El Periódico  

Títol: "Si cogemos a los que mataron a mi hijo, tendrán la pena de muerte"  

Data de publicació: 7 de febrer de 2016  

Autor:  Guillem Sánchez   

Text original:   

"Si cogemos a los que mataron a mi hijo, tendrán la pena de muerte"  

La Mina vive con el corazón encogido por temor a que se desate una guerra de 

venganzas entre clanes gitanos  

Guillem Sànchez  

Domingo, 07/02/2016 | Actualizado el 08/02/2016 a las 17:16 CET  

  
Entrevista con Ramona, madre del baltasar fallecido / MÒNICA TUDELA  

Desde que el 23 de enero un hombre del clan de los Baltasares fue asesinado en el Port 

Olímpic de Barcelona en un enfrentamiento con varios individuos de otros clanes 

gitanos, la Mina vive con el corazón encogido. Hay miedo a que se desate una guerra de 

consecuencias imprevisibles entre familias.   

Los Baltasares han jurado venganza. El temor que infunde esta familia en la Mina y en 

otras barriadas metropolitanas ha forzado el destierro de cientos de gitanos, entre 300 y 
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500, del citado barrio de Sant Adrià de Besòs y del de Sant Roc, en Badalona, miembros 

todos ellos de los clanes de los Pelúos, los Zorros, los Manuel y los Cascabeles.  

La madre del muerto ha declarado en una entrevista en exclusiva con EL PERIÓDICO 

que el clan de los Baltasares considera que el crimen fue obra de "ocho personas contra 

una", su hijo, a quien el grupo rival habría preparado una encerrona.  

Aún no hemos movido ni un dedo, no hemos roto ninguna casa. Mejor que los coja 

la policía que lo hagamos nosotros  

¿Por qué quiere hablar, señora Ramona? Para que me puedan ver y para que me 

puedan oír [las familias gitanas que han huido]. A mi hijo lo mataron sin que él hiciera 

nada a nadie, entre un grupo de siete u ocho. Solo quiero que los [mossos] los cojan antes 

de que lo hagamos nosotros. Si los cogen, con justicia cumplirán la máxima pena posible.  

Si los cogemos nosotros, tienen la pena de muerte.  

Pero el presunto asesino ya ha sido detenido… Han cogido solo uno y son ocho. 

Nosotros aún no hemos movido ni un solo dedo, no hemos roto ninguna casa. Pero mejor 

que los coja la policía que lo hagamos nosotros.  

¿A los ocho? Sí. Tengo mi alma vendida al diablo. No voy a tener piedad. La batalla la 

empezaron ellos, nosotros no sabemos cuándo la terminaremos. Entre clanes gitanos se 

sabe que si se mata a un miembro no hay alternativa. Si los detienen antes los Mossos, 

que cumplan condena y después que se vayan donde tengan que irse sin pisar Catalunya. 

No iremos a buscarlos.  

¿La amenaza también afecta a sus familias? A los familiares les digo que vendan su 

vivienda y se mantengan también fuera de Catalunya. Porque si cogemos a uno solo de 

ellos vamos a hacer una masacre. Los vamos a exterminar.  

No voy a tener piedad. La batalla la empezaron ellos, nosotros no sabemos cuándo 

la terminaremos  

¿A qué familias se refiere? A los Pelúos, los Cascabeles, los Zorros y los Manuel. No 

iremos a buscar a ningún familiar siempre y cuando vendan sus posesiones y se marchen 

de Catalunya.  

¿Y cuándo podrán volver? Jamás. Porque nosotros no nos iremos. Moriremos aquí.   
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El barrio de la Mina está asustado… Y también el de San Roque y Badalona. Los que 

no han hecho nada, no tienen que temer. Pero los asesinos y sus familiares, sí. Ha sido un 

abuso muy grande. Mi hijo estaba bebiendo en la barra del bar y ellos fueron los agresores.  

Uno le dio una puñalada en el cuello, otro un botellazo, otro le pinchó por el costado y mi 

hijo ya llegó muerto al hospital.  

¿Los Baltasares son muy temidos? Pues sí, hace años hubo miembros que hicieron cosas 

por las que ya pagaron. Pero también llevamos muchos años que no nos hemos metido 

con nadie, que no hemos matado a nadie, no hemos hecho nada. Somos respetados por lo 

que somos.  

Este tipo de justicia no la entiende ni puede aceptarla la sociedad... La raza gitana sí la 

entiende.   

  

Extracció de proposicions:  
Fragment rellevant   Proposició extreta  Explicació  Verificació  

Per la H1 i la H1.1: 

“La Mina vive con 

el corazón 

encogido por temor 

a que se desate una 

guerra de 

venganzas entre 

clanes gitanos”  

   

P1: els veïns de la 

Mina tenen por de 

què comenci una 

massacre entre  

clans  

P1: és explícita una 
implicació   

Ratifica la H1 i la  

H1.1   

        

  

Fragment rellevant   Proposició extreta  Explicació   Verificació  

Per H1.1 : “Aún no 
hemos movido ni 
un dedo, no hemos 
roto ninguna casa. 
Mejor que los coja  

P1: els gitanos són 

violents  

P2: encara no han 
aplicat la venjança 
però ho faran  

P1:  és 

implicació   

P2:  és 

implicació   

P3:  és  

implicatura   

una  

una  

una  

Ratifica H1.1   
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la policía que lo 

hagamos nosotros”  

  

P3: els gitanos seran 
més durs i cruels que 
la policia  

  

Explicació de l’extracció: es fonamenta la idea de què els gitanos són violents i 
implacables. Per això es més segur pels criminals que els detingui la policia.   

Explicació de la verificació: la H1.1 queda ratificada per reforçar estereotips negatius 
dels gitanos presents en la matriu ideològica paia.  

  

Fragment rellevant   Proposició extreta  Explicació  Verificació  

Per  a  la  H1.2:  

“Porque si cogemos 

a uno solo de ellos 

vamos a hacer una 

masacre. Los 

vamos  a  

exterminar.”  

P1: els Baltasares 

duran a terme la 

seva venjança  

P2: si els Baltasares 

atrapan a un gitano 

rival no hi haurà 

pietat  

P3: si n’atrapen a 
un castigaran a tot 
el seu clan  

P1: és explícita i 
una implicació P2: 
és explícita i una 
implicació  P3: és 
explicita i una 
implicació   

Ratifica la H1.2  

        

  
Fragment rellevant   Proposició extreta  Explicació   Verificació  

Per la H1 i H1.1, 
H1.2 i H1.3: “Este 
tipo de justicia no la 
entiende ni puede 
aceptarla la socied 
ad... La raza gitana 
sí la entiende.”  

P1: la justícia gitana 

és inacceptable i 

evolutivament 

desfasada   

P2: les societats 
paies són més 
evolucionada que 
la gitana i per això  

P1:  és  

implicatura  

P2:  és  

implicatura  

P3:  és 
implicació   

una  

una  

una  

Ratifica la H1 i H1.1,  

H1.2  i H1.3  
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 no pot acceptar la 

seva justicia  

P3: existeixen una 
raça gitana i una 
paia  

  

Explicació de l’extracció: s’observa la subjectivitat del fragment (l’articulista arriba a 
donar la seva opinió i en fa una sentència). Presenta incongruències científiques, com 
la raça gitana, quan està demostrat que la raça humana és una sola CITAR. Així mateix, 
dóna per fet que les societats paies són millor que la gitana.  

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.1, H1.2., H1.3. queden ratificades per la falta 
d’objectivitat i l’assumpció de creences molt negatives sobre el poble gitano.  

  

  

Observacions de l’article:   

L’article exposa moltes idees racistes, presents a les matrius ideològiques paies. Les 

preguntes són tendencioses, així com també ho és el fet d’entrevistar a la mare del finat. 

Les referències al Codi d’Hamurabi contribueixen també a què la visió paia dels gitanos 

sigui negativa, arcaica. Finalment, la sentencia amb què l’autor acaba l’article és racista 

i demostra la seva falta d’objectivitat, palpable en tota l’entrevista.   

L’entrevista i l’article que l’engloba s’haurien de refer senceres per tal de no ser 

discriminatòries.   

  

  

Article 8  

Diari: El Periódico  

Títol: Los Pelúos aceptan el destierro de la Mina para zanjar la guerra entre clanes  

Data de publicació: 27 de març de 2017  

Autor:  Guillem Sánchez   

Text original:   

Los Pelúos aceptan el destierro de la Mina para zanjar la guerra entre clanes  
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Un pacto no escrito retorna la calma al barrio tras una crisis que llegó a desplazar a 

500 personas  

Mossos y Generalitat crearon sendos gabinetes de emergencia para contener un 

conflicto para el que no bastaba el Código Penal  

GUILLEM SÀNCHEZ / BARCELONA  

Lunes, 27/03/2017 | Actualizado el 28/03/2017 a las 19:55 CEST  

  

 
Una imagen de la Mina, con el busto de Camarón. / RICARD CUGAT  

La lucha entre clanes gitanos ha finalizado con la expulsión de los Pelúos del barrio de la 

Mina (Sant Adrià de Besòs). Más de diez familias, que se criaron en pisos como los de 

los edificios de la calle de Venus o de Marte, han aceptado su destierro definitivo del 

vecindario como castigo suplementario por el asesinato que cometieron siete jóvenes el 

24 de enero del 2016 en la discoteca 'Nirvana' del Port Olímpic de Barcelona.   

Este crimen, del que ya se ha cumplido un año, sumió a la Mina en una crisis profunda. 

Y su resolución ha recordado que la ley gitana, encaje o no dentro del Código Penal, 

sigue vigente.   

SIN VALOR DE LEY  

Los Mossos d’Esquadra investigaron y resolvieron el 'caso Nirvana' en pocas semanas. 

El sello de 'cerrado' se incrustó en la carpeta del crimen del Port Olímpic con el arresto 

del autor material del homicidio y de un colaborador, así como con la imputación de los 

otros cinco implicados.  
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Pero la detención de los siete agresores no bastó para sofocar el conflicto. De hecho, no 

había hecho más que empezar. La víctima era un miembro del clan de los Baltasares, una 

familia  respetada  -y  temida-  que  juró  vengarse.  Los 

 autores  del apuñalamiento pertenecían  a  familias  de  los 

 grandes  clanes de los Pelúos, Zorros, Manuel y Cascabel, residentes  en 

 la  Mina  y  en Sant Roc (Badalona). Según la ley gitana, de transmisión oral, 

"un muerto se paga con otro muerto". Y la venganza de los Baltasares no iba dirigida 

solo contra los responsables del crimen sino también contra sus familias, sin importar el 

grado de parentesco, si no se marchaban de sus lugares de residencia. Una tradición 

vinculada a las raíces nómadas del pueblo gitano, que para facilitar la convivencia dicta 

que los parientes del asesino deben partir para no ofender a los de la víctima.  

LA HUIDA   

Más de 500 personas huyeron aterrorizadas de la Mina y de Sant Roc durante los tres 

días que duró el entierro del joven baltasar asesinado. La venganza, también según las 

mismas leyes gitanas, no podía comenzar a ejecutarse hasta que terminaran las 

ceremonias funerarias.  

Para entonces, en varias comisarías de los Mossos d'Esquadra ya habían saltado todas 

las alarmas, conscientes los policías de que los Baltasares estaban dispuestos a aplicar la 

ley gitana "con su máxima intensidad", reconoce el portavoz del cuerpo, el intendente 

Xavier Porcuna. Ramona, la madre del fallecido, lo dijo públicamente en una entrevista 

con este diario, en la que aseguró que a los siete agresores les "esperaba la pena de muerte" 

y que si sus familias no se iban "harían una masacre". La policía catalana dio traslado de 

estas declaraciones a la fiscalía, que decidió no actuar al interpretar estas palabras como 

el eco del dolor por la pérdida de su hijo y no como una amenaza consistente.   
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32 INCIDENTES REGISTRADOS   

Los Zorros y los Cascabel fueron indultados por los Baltasares a los tres meses. Los 

Manuel regresaron después del día de Todos los Santos del año pasado, en noviembre. 

Los Pelúos que han podido volver a la Mina en último lugar son los que no guardan un 

parentesco directo con los agresores. Es decir, los que no son ni padres, ni hermanos, ni 

tíos, ni primos hermanos. Sí han podido regresar todos a Sant Roc, un barrio en el que 

los Pelúos ya eran mayoría. El acuerdo, según fuentes de la familia de los Pelúos, "no se 

ha redactado" y ha terminado siendo algo más "tácito" que "verbalizado".  
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Los Baltasares, durante este año, no han llegado a culminar su venganza, según subraya 

el portavoz Porcuna. Hasta el mes de noviembre, cuando regresaron las últimas familias 

con permiso para volver a la Mina, se registraron 32 presuntos incidentes. Fueron "actos 

vandálicos, presencia de hombres con pistola en al vía pública, heridos por arma de 

fuego, robos, incendios, extorsiones y agresiones a policías", enumera Porcuna. "De 

ninguno de estos episodios -asegura el portavoz- puede afirmarse que guarde relación con 

una venganza de los Baltasares".  

Cuando los Manuel volvieron a entrar en sus casas, vacías desde hacía ocho meses, el 

dispositivo policial "se relajó". Pero se mantiene -todavía sigue- con un ojo abierto.  

CALMA FRÁGIL   

Estos días la paz, o algo parecido tras meses de máxima tensión, ha vuelto a Sant Roc y, 

en muchos sentidos, también a la Mina. En la escuela Mediterrani, donde acusaron el 

miedo de los primeros días, uno de sus maestros asegura que ahora sienten que "ha vuelto 

la calma". El alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, confirma esta sensación. Y 

tampoco duda en describir el episodio vivido como el "más grave" que han originado y 

sufrido las familias gitanas de la Mina. Tendrán que "cambiar cosas" para evitar esto en 

el futuro, pero estas modificaciones "deben producirse en el seno de esta comunidad", 

avisa el alcalde.   

Un vecino con más de 40 años de antigüedad en el barrio, que no quiere identificarse, 

asegura que el conflicto se ha cerrado "en falso" porque "no hay calma" en la calle  

"sino miedo": el que infunden los clanes más poderosos (Jodorovich, Manolos y  

Baltasares), "con mucho peso" en las negocaciones oficiales desde la Federación de 

Asociaciones Gitanas de Catalunya (FAGIC).   

DESPLIEGUE DE 24 HORAS   

Esta crisis ha obligado a los Mossos a tejer un dispositivo que protegiera los vecindarios 

amenazados durante las 24 horas y, al mismo tiempo, las casas que ocuparon las familias 

desplazadas. El Área de Mediación, en manos del inspector Xavi Pastor, se ha 

enfrentado sin descanso -durante muchos meses- a un desafío mayúsculo. Para comenzar 

la negociación incluso fue necesario buscar "interlocutores válidos".   

La preocupación de la Generalitat, que nunca ha querido valorar públicamente el asunto, 

llegó a tal extremo que, por orden del 'president', Carles Puigdemont, se montó una mesa 

de trabajo interdepartamental con el único propósito de gestionarlo. Paralelamente, 
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agentes de las distintas unidades policiales y demarcaciones afectadas se reunían 

prácticamente cada semana (24 veces en total) para estudiar día a día una situación que 

podía descontrolarse. Miles de horas de vigilancia y de negociación dentro de un plan de 

contención activado sin que "ni uno solo de los exiliados llegara a presentar una denuncia 

por amenazas en todo este tiempo", subraya Porcuna.   

  

Extracció de proposicions:   
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus 

proposició  
de  Verificació  

Per la H1.2: “Los 
Pelúos aceptan el 
destierro de la Mina 
para zanjar la guerra 
entre clanes”  

P1: hi ha hagut un 

conflicte violent  

entre clans gitanos  

P2: el conflicte s’ha 
solucionat amb 
l’expulsió de part dels 
implicats  

P1:  és  

implicació   

P2:  és  

implicació  

  

una  

una  

Ratifica la H1.2  

Explicació de l’extracció: s’observa una visió paiocentrista que presenta, que 
implícitament afirma que aquest conflicte no hagués succeït o no s’hagués 
desenvolupat així si hagués estat protagonitzat per paios.   

Explicació de la verificació: la H1.2 ha estat ratificada perquè reforça idees negatives 
de les matrius ideològiques paia.   

  

  
 

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus  de  

proposició  

Verificació  
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Per la H1 i H1.1 i H1.2: 

“Mossos y Generalitat 

crearon sendos 

gabinetes de 

emergencia para 

contener un conflicto 

para el que no bastaba 

el Código Penal”  

  

P1: el Codi Penal no 

és suficient per 

tractar temes de  

gitanos   

P2: els conflictes 

gitanos són tan crus 

que necessiten  

gabinets especials  

P1:  es  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicatura  

Ratifica la H1 i  

H1.1 i H1.2   

Explicació de l’extracció: es veu una cobertura parcial que reforça les idees 
preconcebudes paies sobre la violència gitana. Implícitament els afirma tan violents 
que és necessari que el govern i la policia activin protocols especials per tractar el 
tema.   

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.1 i H1.2 queden ratificades, ja que el Fragment 
rellevant  reforça les matrius ideològiques racista paia.  

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus 
proposició  

de  Verificació  

Per la H1 i la H1.1: “Y 

su resolución ha 

recordado que la ley 

gitana, encaje o no 

dentro del Código  

Penal, sigue vigente.”   

  

P1: els gitanos es 

regeixen amb la seva 

pròpia justícia, a part 

de l’oficial  

P2: la justícia paia i la 

gitana són diferents   

P3:  l’ordenament 
jurídic paio és millor 
que el gitano  

P1:  és  

implicació  

P2:  és  

implicació   

P3:  és  

implicatura  

P4:  és  

implicatura  

una  

una  

una  

una  

Ratifica la H1 i la  

H1.1   

 P4: el poder permet als 
gitanos fer el que 
vulguin  

  

Explicació de l’extracció: s’observa una cobertura que legitima i reforça la percepció de 
què les societats paies i la gitana són diferents, sent la gitana pitjor, i que el poder és 
permissiu amb ells i restrictiu amb els paios.   
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Explicació de la verificació: la H1 i la H1.1 són ratificades per les matrius ideològiques 
paies, que creuen en la diferència entre els dos ordenaments jurídics i quin és millor.  

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus  de  

proposició  

Verificació  

Per les H1.1 i H1.3: 
“Según la ley gitana, 
de transmisión oral, 
"un muerto se paga 
con otro muerto". Y la 
venganza de los 
Baltasares no iba 
dirigida solo contra los 
responsables del 
crimen sino también 
contra sus familias, sin 
importar el grado de 
parentesco, si no se 
marchaban de sus 
lugares de residencia.”  

P1: la llei gitana i la 

seva transmissió és 

arcaica  

P2: la llei gitana és 

desproporcionada   

P3: les penes de la llei 
gitana són primitives 
P4: l’organització de 
la societat gitana és 
antiquada   

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicatura  

P3:  és  una  

implicatura  

P4:  és  una  

implicatura  

Ratifica les H1.1 i 
H1.3   

Explicació de l’extracció: el fragment enforteix la idea de què els gitanos són violents 
i es regeixen per idees i normes violentes. La reminiscència al Codi d’Hamurabi 
consolida la idea del primitivisme de les lleis gitanes que posseeixen els paios.   

Explicació de la verificació: les H1.1 i H1.3 són ratificades perquè reforcen les preconcepcions 

negatives de les matrius ideològiques paies.  

  

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus  de  

proposició  

Verificació  
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Per la H1: “Más de 500 

personas  

huyeron aterrorizadas 

de la Mina y de Sant  

Roc”  

P1: el conflicte va 

provocar l’èxode de  

500 persones  

  

P1: és explícita i 
una implicació   

Ratifica la H1   

Per H1.1, H1.2 i H1.3: 
“en varias comisarías 
de los Mossos 
d'Esquadra ya habían 
saltado todas las 
alarmas, conscientes 
los policías de que los 
Baltasares estaban 
dispuestos a aplicar la 
ley gitana”  

P1: els conflictes 

gitanos posen en  

alerta a la policia  

P2: els gitanos són 
violents i intentaran 
aplicar la seva 
venjança, i la policia 
n’és conscient  P3: els 
policies saben que 
existeix la llei gitana i 
evitar-la els hi suposa 
més feina  

P1:  és  una  

implicació   

P2:  és  una  

implicatura  

P3:  és  una  

implicació   

  

Ratifica  H1.1,  

H1.2 i H1.3  

Explicació de l’extracció: el fragment conté la implicació de què els gitanos són 
persones violentes que viuen al marge de la legalitat paia, i multipliquen la feina dels 
cossos de seguretat paios.   

Explicació de la verificació:  H1.1., H1.2. i H1.3. queden ratificades pel reforç de les 
matrius ideològiques paia, novament diferenciant les dues societats i considerant 
millor la pròpia.   

  

  
 

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus 
proposició  

de  Verificació  
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Per la H1 i H1.2 i H1. 3:  

“Miles de horas de 

vigilancia y de 

negociación dentro de 

un plan de contención 

activado sin que "ni 

uno solo de los 

exiliados llegara a 

presentar una 

denuncia por  

amenazas  en  todo  

este tiempo”  

P1: el conflicte gitano 

provoca una gran 

carrega de feina als 

paios   

P2: malgrat la feina 

dels  cossos  de 

seguretat  i 

l’ordenament jurídic 

paio, els gitanos no 

els  utilitzen. 

 Això complica 

 la  seva 

feina.   

P3: seguir els passos 
de  l’ordenament 
jurídic paio facilitar 
les coses  

P1:  és  una  

implicació   

P2:  és  una  

implicatura  

P3:  és  una  

implicatura  

  

  

Ratifica la H1 i 
les H1.2 i H1.3  

Explicació de l’extracció: s’atribueixen tot un seguit d’elements negatius als gitanos i 
positius als paios, sense ratificar si són certs o no. A més, no se sap quantes són les 
“miles de horas” que s’hi ha dedicat, convertint-ho presumiblement en una 
exageració.  

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.2 i H1.3 queden ratificades per les 
pressuposicions que atribueixen en base a les seves matrius ideològiques.   

  

  

Observacions de l’article:   

L’article presenta mancances en la cobertura que probablement no hagin estat 

intencionals. Tanmateix, l’autor afirma l’existència de diferències insuperables entre la 

comunitat paia i la gitana, així com en el seu ordenament jurídic, els seus valors o les 

seves tradicions. Ho exemplifica amb la dada de què no hi ha cap denúncia presentada 

a la policia, però això no és un fet que justifiqui aquesta asseveració. Només reforça la 

idea de què els paios s’han d’encarregar de solucionar els problemes dels gitanos, ja que 

ells sols no poden perquè no estan capacitats.   
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Cal modificar la redacció de l’article i certes idees subjacents per tal d’eliminar-ne els 

elements  discriminatoris.   

  

  

Article 9  

Diari: El Periódico   

Títol: "Se cagó en mis muertos, y eso para un gitano es algo muy sagrado"  

Data de publicació: 13 de febrer de 2018  

Autor: Carlos Márquez Daniel Text 

original:   

"Se cagó en mis muertos, y eso para un gitano es algo muy sagrado"  

Los acusados del crimen mortal que enfrentó a distintos clanes de la Mina niegan los 

hechos  

"Seguimos durmiendo con un ojo abierto, por si acaso", relata un familiar de los 

procesados  

Carlos Márquez Daniel  

Barcelona - Martes, 13/02/2018 | Actualizado el 14/02/2018 a las 16:50 CET  
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Los tres acusados del juicio por la muerte de un joven en el Port Olímpic en el 2016.  / 

RICARD CUGAT  

Dice dormir “siempre con un ojo abierto”. Porque una cosa es la justicia ordinaria, y 

otra muy distinta, “la ley no escrita” entre familias gitanas. Este joven de 28 años, del 

clan de los Pelúos, tuvo que marcharse hace dos años de la Mina después de que uno de 

los suyos matara, presuntamente, a un miembro de los Baltasares en la madrugada del 

23 de enero del 2016 en el Port Olímpic. Como él, otras 500 personas se vieron 

obligadas a abandonar su hogar. La mayoría han regresado. Las familias directas, no; ni 

lo harán.  

“Si no se van, habrá una masacre”, advirtió la madre de la víctima en una entrevista 

concedida a este diario. Este martes ha empezado en la Audiencia de Barcelona el juicio 

con jurado de ese crimen. Entre grandes medidas de seguridad, con 10 agentes dentro 

de la sala. Por el momento, las dos justicias siguen sin aplicar su sentencia.  

En el estrado se sientan tres jóvenes que coinciden en que fueron a la discoteca Nirvana 

para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. A partir de ahí, lo niegan casi todo y solo 

uno de ellos se reconoce en las imágenes de vídeo captadas por las cámaras de seguridad. 

Dos de ellos están acusados de un delito de lesiones con instrumento peligroso y el 

fiscal solicita para ellos cinco años de cárcel. Sobre el tercero recae, además, el delito de 

asesinato con alevosía y se enfrenta a una pena de 22 años de prisión. Según el auto de 

la fiscala, tras una discusión, los acusados agredieron a la víctima con vasos del local. 

Después, L. C. "le clavó un cuchillo en el torso que perforó la arteria torácica y 

provocó su fallecimiento a causa de la perdida de sangre". La fiscalía considera que los 

acusados se aprovecharon del fallecido debido a su superioridad numérica y su estado 

de embriaguez: presentaba una tasa de alcohol muy elevada, de 2,88 gramos por litro en 

sangre.  

Guantazo admitido  

La sesión, gélida de temperatura y con una pésima audición que obligaba a repetir una 

y otra vez las preguntas, se ha alargado durante más de tres horas. En días venideros 

llegará el testimonio de testigos, policías y peritos que tratarán de poner todas las pruebas 

encima de la mesa para que los nueve jurados (cinco mujeres y cuatro hombres) deliberen 

el nivel de responsabilidad de los acusados. Este martes se trataba de escuchar el 

testimonio de los procesados, cuya defensa parece basarse en que las evidencias son 

“confusas, poco concluyentes y meros indicios”. Solo uno de los acusados de lesiones, 

G. R., ha admitido que esa noche propinó un puñetazo a la víctima, que entonces tenía 
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28 años. Durante la vista, este joven de 23 años ha explicado que el fallecido “estaba muy 

agresivo con la gente” cuando ellos llegaron a la discoteca Nirvana del Port Olímpic. “Se 

metió conmigo y con mi familia, me llamó maricón y se cagó en mis muertos, y eso para 

un gitano es una cosa muy sagrada”. Fue entonces cuando le golpeó. Un par de empujones 

después, según su relato, le perdió de vista, y no supo de su muerte hasta dos días más 

tarde. G. R. también ha admitido que seis años atrás ya habían tenido sus más y sus menos 

en una discusión en la que le propinó "un guantazo".  

El principal acusado, que se encuentra en prisión preventiva, ha explicado que conocía 

a la víctima "de vista" (G. R. sí ha dicho conocerle mientras que J. M. F. ha negado 

saber quién era) y ha asegurado que mientras se encontraba "bebiendo y festejando" vio 

"de repente una pelea". "Salí de la disco como pude". Preguntado por las heridas que 

presentaba en las manos, ha sostenido que se las hizo a consecuencia de la "lluvia de 

cristales" que impactó en sus dedos al taparse la cara.  

La misteriosa "cartuchera"  

No fue eso lo que declaró tras ser detenido, el 28 de enero del 2016, por agentes de la 

Ertzaintza, después de que los Mossos lo localizaran en Vizcaya. De hecho, L. C. ha 

reescrito buena parte de su historia. Entonces dijo que los rasguños se los produjo después 

de que la víctima le rompiera un vaso en la cara. También en su relato inicial aseguró 

reconocerse en una imagen captada por las cámaras en las que se le ve acomodándose una 

"cartuchera" en el pantalón que le habría servido, supuestamente, para esconder el 

cuchillo que nunca fue hallado. Este martes ha negado que el de la foto sea él. "Fue mi 

abogado [ahora le defiende otro letrado] el que me pidió que dijera eso", se ha excusado. 

"¿Y cómo podemos saber -ha respondido la fiscala- si lo que declara ahora no se lo ha 

dictado también su abogado?".  

    

Al juicio solo han acudido familiares de los acusados. Serían una quincena de personas 

y representan a ese reducido grupo de gitanos que todavía no han regresado a la Mina. Ni 

tienen ninguna intención. “Antes convivíamos en el barrio, pero sin ninguna relación 

entre nosotros. Ahora no hay nada que hacer, no podemos hablar con ellos, ni 

acercarnos”. Lo explica una mujer miembro de los Pelúos, familiar directo del principal 

acusado. Su hijo asume que ya nunca podrán volver "porque esto no se arregla con una 

sentencia". "Esto es para toda la vida". Lejos de casa, explica que viven de la venta 

ambulante. "Somos un pueblo que sabe adaptarse. Podemos vivir debajo de un puente o 
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en un coche". Terminada la sesión, montan corrillos con sus abogados en el paseo de Lluís 

Companys. El miércoles volverán.   

  

Extracció de proposicions:   

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.2: "Se 
cagó en mis 
muertos, y eso para 
un gitano es algo 
muy sagrado"  

P1: els valors entre 
gitanos i paios són 
diferents  

P1: és explícita i 
una implicació  

Ratifica la H1.2  

 
        

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per  a  la  H1.2:  

“"Seguimos 
durmiendo con un 
ojo abierto, por si 
acaso", relata un 
familiar  de 
 los 
procesados”  

P1: la justícia paia 

no pot protegir els 

gitanos de la seva 

pròpia justícia  

P2: els gitanos no 

confien en què la 

justícia paia els 

pugui protegir  

P3: els gitanos 

tenen por de les 

represàlies dels  

Baltasars  

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicatura  

P3:  és  una  

implicatura  

Ratifica la H1.2  

Explicació de l’extracció: es fa al·lusió novament a què els gitanos són violents i es 
venjaran violentament entre ells, ja que tenen el seu propi codi d’acció, que en ells és 
més fort que el codi paio. Els gitanos donen per fer que ni l’ordenament jurídic paio 
ni les seves forces de seguretat seran capaços de protegir-los.   

Explicació de la verificació: la H1.2 queda ratificada perquè el fragment reforça els 
estereotips negatius sobre els gitanos  
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Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per a la H1 i les H1.1 
i H1.3: “Porque una 
cosa es la justícia 
ordinaria, y otra 
muy distinta, “la ley 
no escrita”  

P1:  hi  ha  dues  

justícies diferents 
P2: la llei paia no 
pot fer res contra la 
gitana  

P1:  és  una  

implicació   

P2:  és  una  

implicatura  

Ratifica la H1 i les  

H1.1 i H1.3  

entre familias 
gitanas”  

   

Explicació de l’extracció: es dóna per fet que la societat gitana viu al marge de la paia, 
tenint fins i tot una justícia pròpia que no obeeix a la paia (que afecta a tots els 
individus). De fet, afirma la implacabilitat en l’aplicació de la llei gitana.   

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.1 i H1.3 queden ratificades perquè reforcen 
la idea de la completa divisió entre gitanos i paios i intensifiquen les preconcepcions 
negatives paies.  

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1 i les 

H1.1 i H1.3: “Entre 

grandes medidas 

de seguridad, con 

10 agentes dentro  

de la sala.”   

P1: tants agents 

dins la sala és una 

anomalia   

P2: la violència dels 
gitanos justifica 
aquesta anomalia  

P1:  és  una  

implicació   

P2:  és  una   

implicatura  

Ratifica la H1.1 i les  

H1.1 i H1.3  

Explicació de l’extracció: s’afirma la necessitat de proveir els jutjats de mesures de 

seguretat extraordinàries quan es tracta d’assumptes relacionats amb els gitanos.  

Això és per poder controlar-los mínimament, perquè són violents.    

Explicació de la verificació: la H1.1 i les H1.1 i H1.3 queden ratificades pel reforç d’idees 
negatives sobre els gitanos en l’imaginari col·lectiu paio.   
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Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.2: “Por el 
momento, las dos 
justicias siguen sin  

P1: existeixen dues 
justícies separades  

P1: és explícita i 
una implicació  

Ratifica la H1.2  

aplicar  su  

sentencia.”  

   

  

  

      

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per a la H1.1: “Su 
hijo asume que ya 
nunca podrán 
volver "porque esto 
no se arregla con 
una sentencia””  

P1: hi ha alguna 

cosa superior a la 

justícia paia  

P2: malgrat la 

sentencia (sigui 

quina sigui) el 

problema no es  

solucionarà   

P3: la justícia gitana 
seguirà el seu curs 
independentment 
de tot  

P1:  és  una  

implicatura   

P2:  és  una  

implicació   

P3:  és  una  

implicatura  

Ratifica la H1.1  

Explicació de l’extracció: es transmet que la justícia paia no pot posar aturador a la 
violència dels gitanos, que irremeiablement aplicaran la seva venjança. Per ells, 
aquesta és l’única manera veritable d’arreglar el problema.  

Explicació de la verificació: la H1.1 ha estat ratificada per l’atribució d’elements 
negatius als gitanos.  

  

  

Observacions de l’article:   

L’article presenta una visió paiocentrista, que l’autor fortificar fent valdre les diferències 

existents entre gitanos i paios. També fa menció a tot el desplegament policial paio que 
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el crim ha comportat, tant per capturar el presumpte assassí com durant el judici. 

Aquesta reiteració respon a les idees presents en les matrius ideològiques paies, que 

estan convençudes de què els gitanos són violents.  

Caldria millorar la redacció de l’article per que no fos discriminatori.   

  

  

Article 10  

Diari: El Periódico   

Títol: 17 años de prisión por el crimen que enfrentó a dos clanes de la Mina  

Data de publicació: 14 de març del 2018  

Autor: J. G. Albalat Text 

original:   

17 años de prisión por el crimen que enfrentó a dos clanes de la Mina  

La Audiencia de Barcelona condena a Luis Cortés, de la familia de los Pelúos, por la 

muerte de Daniel U., de los Batasares  

J. G. Albalat  

Barcelona - Miércoles, 14/03/2018 | Actualizado el 15/03/2018 a las 18:27 CET  
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https://www.elperiodico.com/es/autor/j-g-albalat
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Los tres acusados durante el juicio que se celebró en febrero en la Audiencia de Barcelona. 

/RICARD CUGAT  

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 17 años de prisión y al pago de una 

indemnización de 340.000 euros aLuis Cortés Fernández por el asesinato de Daniel  U. 

en una discoteca del Port Olímpic el 24 de enero del 2016. Le clavó un cuchillo, cayó al 

suelo y  no tardó en fallecer. Él era un gitano del clan de los Baltasares, y su agresor, de 

la familia de los Pelúos. El crimen puso patas arriba La Mina (Sant Adrià del Besós). Los 

Pelúos tuvieron que huir por miedo. Se calcula que unas 500 personas dejaron sus 

hogares durante varios meses. La paz tardó en llegar.  

La magistrada que presidió el juicio de jurado también impone cuatro años de prisión a 

Juan Manuel Vargas por un delito de lesiones con instrumento peligroso y una multa para 

el tercer acusado, Gabriel Reues, por un delito leve de maltrato de obra.  

No se conocen las causas que provocaron la pelea. Se inició por una discusión verbal 

entre Gabriel Reyes y Daniel U., de 28 años, casado y con dos hijos. Eran las 3.20 horas. 

En un principio fueron palabras malsonantes, pero el tono fue subiendo. La sentencia 

recoge que Reyes golpéo de frente al joven "con la intención de causarle un detrimento 

físico o, al menos, asumiendo las altas probabilidades de que su acción originase tal 

detrimiento".  

Al cabo de unos segundos, los otros dos acusados, Luis Cortés y Juan Manuel Vargas, 

empezaron también a agredir a Daniel U. con "objetos cortantes" que le impactaron en el 

cabeza, cuello y espalda de la víctima, produciéndole lesiones diversas. Pero fue el 

primero de ellos quien “con intención de acabar con su vida”, le clavó un cuchillo en el 

torso que le perforó la arteria torácica y provocó su fallecimiento esa misma noche a causa 

de la pérdida de sangre. La superioridad numérica le benefició para cometer su acto.  

La sentencia destaca que Cortés aprovechó que Daniel no podía defenderse "de manera 

eficaz" debido a que estaba siendo agredido por otrs personas y "por el aturdimiento de 

los golpes" que acababa de recibir, así como por el "precario estado físico" en que se 

encontraba debido al consumo previo de alcohol.   

Rechazada la versión de la defensa  
La hechos probados se corresponden con el veredicto que emitió el jurado el pasado 23 

de febrero. El tribunal popular rechazó la versión exculpatoria que mantuvo en el juicio 

Luis Cortés y estimó probado que asestó una puñalada en el torso a su rival, 
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aprovechándose de su indefensión, por lo que le atribuyó un delito de asesinato con 

alevosía.  

Los tres acusados se desvincularon de la agresión al declarar en el juicio y aseguraron que 

no intervinieron en la "lluvia de cristales" de la que fueron testigos. Solo uno de ellos, 

Gabriel Reyes, admitió haber dado un puñetazo a la víctima, pero explicó que después se 

apartó. Este joven de 23 años detalló que el fallecido "estaba muy agresivo con la gente” 

cuando ellos llegaron a la discoteca Nirvana del Port Olímpic. “Se metió conmigo y con 

mi familia, me llamó maricón y se cagó en mis muertos, y eso para un gitano es una cosa 

muy sagrada”. Fue entonces cuando le golpeó.  

El principal acusado, Luis Cortés, defendió durante su declaración que vio "de repente" 

una pelea,  pero que él no participó, sino que se apartó y salió del local como pudo, y que 

las heridas incisas que tenía en la mano se las causó precisamente la lluvia de cristales 

que le cayó. Este hombre fue detenido el 28 de enero del 2016, días después del crimen, 

por antetes de la Erzaintza, después de que los Mossos lo localizaran en Vizcaya. 

Entonces dijo que los rasguños se los produjo después de que la víctima le rompiera un 

vaso en la cara. Las cámaras de la discoteca captaron la agresión mortal.  

  

Extracció de proposicions:  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per a la H1 i les  

H1.1, H1.2 i H1.3: 

“Él era un gitano 

del clan de  

los Baltasares, y  

su agresor, de la 

familia de  

los Pelúos. El  

P1: el fet que fossin 

gitanos, i de clans 

diferents, va influir 

en el desenllaç   

P2: el crim va 
destorbar la vida 
quotidiana de tots  

P1:  és  una  

implicació   

P2:  és  una  

implicació   

P3:  és  una   

implicatura  

Ratifica la H1 i les   

H1.1, H1.2 i H1.3  

crimen puso patas 

arriba La  

Mina (Sant Adrià del 
Besós).”  

els habitants del  

barri  

P3:  les 
 activitats 
dels  gitanos 
destorben la vida 
dels demés   
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Explicació de l’extracció: es normalitzen les agressions entre gitanos com quelcom no 
destacable, i hi ha una atribució implícita de què el problema ve donat per l’ètnia dels 
participants.  A part, la informació que es dóna es troba incompleta.  

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.1, H1.2 i H1.3 han estat ratificades perquè 
reforcen els elements negatius presents a les matrius ideològiques paia  

  

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1 i les H1.2 i  

H1.3 “Los Pelúos 

tuvieron que huir 

por miedo. Se 

calcula que unes 

500 personas 

dejaron sus  

hogares durante 

varios meses. La 

paz tardó en  

llegar.”  

P1: els gitanos són 

violents i prenen 

venjança 

violentament  

P2: la por a això va 

provocar la fugida 

d’un dels clans 

implicat al conflicte 

del barri per  

protegir-se  

P3: abans del 
conflicte hi havia 
pau social, i ara 
torna a haver-hi   

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicació   

P3:  és  una  

implicatura   

  

Ratifica la H1 i H1.2 i 
H1.3  

Explicació de l’extracció: es dóna a entendre que els gitanos són normalment violents 
i es vengen violentament. Així el problema i l’èxode de les famílies ha vingut provocat 
directament per l’ètnia dels participants. Assumir que abans del conflicte tot anava  

bé (i que ara torna a ser així) a un dels barris més empobrits i castigats de Catalunya 
transmet la idea que els únics problemes del barri els provoquen els gitanos, mentre 
els paios viuen tranquil·lament. La visió de què això és així és paternalista.   

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.2 i H1.3 queden ratificades per la cobertura 
incompleta de la noticia i perquè aquesta reforça estereotips negatius sobre els 
gitanos presents a les matrius ideològiques paies.  

  

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  
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Per les H1.1 i H1.3: 
“Se metió conmigo 
y con mi familia, me 
llamó maricón y se 
cagó en mis 
muertos, y eso para 
un gitano es una 
cosa muy sagrada”.  

P1: quan insultes a 

un gitano reacciona 

violentament  

P2: l’esquema de 

valors d’un gitano i 

un paio són  

diferents  

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicació   

Ratifica les H1.1 i  

H1.3   

Explicació de l’extracció: s’assumeix que els gitanos són violents i per tant reaccionen 
violentament. Implícitament es dóna a entendre que si els participants haguessin 
estat paios res d’això hauria passat, ja que parteixen d’escales de valors diferents i la 
paia és més tolerant.   

Explicació de la ratificació: les H1.1 i H1.3 perquè es produeix una marcada 
diferenciació entre paios i gitanos, atribuint les qualitats negatives als segons. Aquest 
fet reforça la imatge negativa dels primers.   

  

  

Observacions de l’article:   

A l’article trobem una visió paiocentrista del conflicte, que posa l’accent en com les 

activitats dels gitanos suposen molèsties i feina per als paios. També trobem informació 

detallada sobre el crim que és completament innecessària. Així mateix, podem observar 

com del text es desprenen opinions implícites que presenten idees paternalistes sobre 

la societat gitana i el seu funcionament.  

Caldria millorar la redacció de l’article perquè no fos discriminatori.   

  

  

Article 11  

Diari: La Vanguardia  

Títol: Fiscalía pide 22 años por el crimen del Port Olímpic que enfrentó a los clanes de La 

Mina  

Data de publicació: 7 d’abril del 2017  
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Autor: Editorial  

Text original:   

Fiscalía pide 22 años por el crimen del Port Olímpic que enfrentó a los clanes de La Mina  

    
Un jurado popular juzgará al presunto autor del homicidio, del clan de 'Los Pelúos’, que 

acabó supuestamente con la vida de un miembro de ‘Los Baltasares’  

    
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para el presunto autor del homicidio de un hombre en 

una discusión ocurrida en enero del año pasado en el Port Olímpic de Barcelona, crimen 

que desembocó en un enfrentamientoentre dos clanes gitanos rivales del barrio La Mina  

 
de Sant Adrià de Besòs.  

En su escrito de calificación, el ministerio público pide también penas de cinco años de 

cárcel para dos acompañantes del presunto homicida que, en el transcurso de la discusión, 

golpearon e hirieron con objetos cortantes a la víctima, Daniel U., perteneciente al clan 

gitano de La Mina conocido como “Los Baltasares”.  

El crimen, perpetrado presuntamente por Luis Cortés, miembro de la familia “Los  

Pelúos” de La Mina, provocó que este clan gitano abandonara el barrio de Sant Adrià de 

Besòs por temor a represalias a raíz del enfrentamiento generado con “Los Baltasares”.  
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La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que uno de los procesados inició una 

discusión verbal con la víctima en el interior de un bar del puerto de Barcelona en el que 

ambos estaban de fiesta, la madrugada del 24 de enero de 2016.  

En el transcurso de la discusión, el presunto homicida. Luis C., y sus dos acompañantes, 

agredieron reiteradamente a la víctima, “haciendo uso de objetos cortantes”, con lo que 

le provocaron heridas en la cabeza, el cuello y la espalda.  

Según el ministerio público, ese momento fue aprovechado por el acusado Luis C. para,  

“con el propósito de acabar con la vida de Daniel o, al menos conociendo y aceptando las 

altas posibilidades de hacerlo con su conducta, clavarle un cuchillo en el torso que perforó 

la arteria torácica y provocó su fallecimiento a causa de la pérdida de sangre”.  

La Fiscalía cree que los acusados se aprovecharon de la “absoluta indefensión” del 

fallecido, debido a su superioridad numérica y al estado de ebriedad de la víctima, que 

presentaba un tasa de alcohol de 2,88 gramos por litro.  

El ministerio público pide también que al presunto homicida, que será juzgado por un 

jurado popular, se le prohíba aproximarse a menos de mil metros de los familiares de la 

víctima o comunicarse con ellos por un período de diez años.  

También solicita el fiscal que el supuesto homicida indemnice con 400.000 euros en total 

a la esposa, los dos hijos y la madre del fallecido.  

  

Extracció de proposicions:   
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  
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Per la H1 i la H1.1: 

“[La Fiscalía pide 22 

años para el autor 

de] el crimen  

que desembocó en 

un enfrentamiento  

entre  

dos clanes gitanos ri 
vales del barrio La 
Mina de Sant Adrià 
de Besòs.”  

P1: els gitanos són 

violents  

P2: el crim va provocar 

un enfrontament  

entre clans  

  

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  es  una 

implicació   

  

Ratifica la H1 i la  

H1.1   

Explicació de l’extracció: es legitima el dogma de què els gitanos són violents i ens 
vengen violentament, i qualsevol disputa pot provocar problemes entre ells, com en 
aquest cas, que un homicidi ha portat a una guerra entre clans.  

Explicació de la verificació: la H1 i la H1.1 queden ratificades per alimentar els elements 
negatius sobre els gitanos presents en les matrius ideològiques paies.  

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1 i la H1.2:  

“El  crimen,  

perpetrado 
presuntamente por 
Luis Cortés, miembro 
de la familia “Los 
Pelúos” de La Mina, 
provocó que este 
clan gitano 
abandonara el 
barrio de Sant Adrià 
de Besòs por temor a 
represalias”.  

P1: els clans gitanos 
del conflicte són 
violents i tenen 
conflictes tribals entre 
ells.  

P1: és explícita i 
una implicació  

Ratifica la H1 i la  

H1.2  
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Observacions de l’article:   

A l’article s’observa una cobertura molt esbiaixada dels fets que van ocórrer la matinada 

del crim. Així mateix, dóna masses especificitats sobre com es va cometre el crim i detalla 

innecessàriament la part més truculenta del cas. També veiem una atribució indirecta 

entre el crim en si i l’ètnia de l’agressor i de la víctima del crim, ja que eren de clans 

diferents.   

Caldria corregir la redacció de l’article per tal de millorar-lo i suprimir els elements 

discriminatoris.   

  
  

Article 12  

Diari: La Vanguardia   

Títol: Lucha por controlar la droga en la Mina  

Data de publicació: 7 de juliol de 2017  

Autor: Toni Muñoz  

Text original:   

Lucha por controlar la droga en la Mina  

    
Los esfuerzos en la mediación chocan con el nuevo reparto del tráfico, concentrado en 

manos de los Baltasares tras el éxodo de los Peludos  

El joven detenido por la Ertzaintza no sería el autor material del crimen y el móvil sigue 

sin esclarecerse  
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Sorprendido.Un vecino cruza la plaza de Camarón ante la fuerte presencia 

policial desplegada en el barrio por una operación contra el tráfico de droga 

(Colab.LVE)  

TONI MUÑOZ ,BARCELONA  

Actualizado a 07-07-2017 12:2El barrio de la Mina sigue conteniendo la respiración. 

La muerte de un joven de 28 años del clan de los Baltasares la madrugada del 23 de enero 

provocó un auténtico terremoto en la convivencia del barrio y ahora sus vecinos viven 

con el temor de que las réplicas vuelvan a reproducirse. La tensión y el miedo siguen 

latentes un mes después que un grupo de jóvenes del clan de los Peludos asestara una 

puñalada mortal con una botella rota a un chaval que estaba de fiesta en el bar Nirvana 

del Port Olímpic.  

El ojo por ojo que rige la ley gitana se activó pocas horas después del crimen, y familiares 

del fallecido iniciaron la persecución contra los Peludos en busca de venganza. Esa misma 

noche, decenas de personas de los Baltasares se dirigieron hacia el edificio Venus, donde 

residen la mayoría de miembros del clan, con la intención de quemar sus viviendas. Sin 

embargo, se toparon con un hecho que no esperaban: los Peludos habían desaparecido. 

Habían huido por miedo a las represalias del clan rival.  

  

http://www.lavanguardia.com/autores/toni-munoz.html
http://www.lavanguardia.com/autores/toni-munoz.html
http://www.lavanguardia.com/autores/toni-munoz.html
http://www.lavanguardia.com/autores/toni-munoz.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160124/301634823826/joven-muere-pelea-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160124/301634823826/joven-muere-pelea-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160124/301634823826/joven-muere-pelea-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160124/301634823826/joven-muere-pelea-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160124/301634823826/joven-muere-pelea-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20160124/301634823826/joven-muere-pelea-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160212/302114643445/exodo-familias-gitanas-mina-badalona-sant-roc.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160212/302114643445/exodo-familias-gitanas-mina-badalona-sant-roc.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160212/302114643445/exodo-familias-gitanas-mina-badalona-sant-roc.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160212/302114643445/exodo-familias-gitanas-mina-badalona-sant-roc.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160212/302114643445/exodo-familias-gitanas-mina-badalona-sant-roc.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160212/302114643445/exodo-familias-gitanas-mina-badalona-sant-roc.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160212/302114643445/exodo-familias-gitanas-mina-badalona-sant-roc.html
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Las sed de venganza entre las bandas enfrentadas embriaga un mes después el barrio de 

la Mina, cuyas plazoletas interiores, oscuras y sombrías, habitualmente tumultuosas, se 

han convertido en espacios silenciosos.  

“Desde la muerte del chaval que no hay nadie por la calle. Antes todas estas plazas estaban 

llenas de gente”, confiesa uno de los pocos vecinos que escucha sentado en un banco el 

silencio que se esparce por el agujero negro que separa el edificio Marte del de Saturno.  

Ante este panorama, las administraciones han decidido tomar cartas en el asunto e 

implicarse directamente para que la Mina vuelva a respirar. La Generalitat y los 

ayuntamientos de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona y Santa Coloma de 

Gramanet han creado una mesa de coordinación para buscar una solución al conflicto de 

convivencia que se vive en el barrio. La consellera de Treball, Acció Social i Família,  

Dolors Bassa, aseguró tras la primera reunión, que se celebró ayer en el Parlament, que 

trabajarán coordinadamente para “recuperar la normalidad en materia de seguridad, 

educación, convivencia y actividad económica”. Bassa anunció que hoy se reunirán los 

técnicos de cada administración para empezar a perfilar la estrategia para que las personas 

que “se han ido puedan volver y puedan vivir con las que se han quedado en el barrio”.  

 
Unos vecinos de la Mina observan las detenciones realizadas por los agentes de la brigada 

antidroga en el barrio (Colab.LVE)  

Sin embargo, los detalles del plan se quedaron en el tintero y las administraciones no las 

harán públicos. “Es un momento que requiere discreción porque la situación es muy 

complicada”, precisó la consellera.  

http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160217/302232201247/frente-comun-comunidad-gitana-la-mina-sant-roc.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160217/302232201247/frente-comun-comunidad-gitana-la-mina-sant-roc.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160217/302232201247/frente-comun-comunidad-gitana-la-mina-sant-roc.html
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Esta tesis concuerda con la sensación que tienen los vecinos. “Llevo más de cuarenta años 

viviendo en la Mina y nunca había visto un conflicto de esta gravedad”. Muchos de los 

residentes en el barrio se preguntan por qué esta situación se está perpetuando en el 

tiempo.  

En casos anteriores de crímenes entre clanes gitanos, los familiares con un parentesco 

lejano con el autor del crimen huían los primeros días, pero luego se les permitía volver 

a cambio de dinero o propiedades. Todo lo contrario que a los familiares directos. Lo 

relevante del caso es que la amenaza de muerte concierne a cualquier miembro de los 

Peludos con una mínima relación genealógica. Por eso, centenares de familias han 

preferido huir sin tener billete de vuelta. “Afecta a primos cuartos”, comentan con 

sorpresa en el barrio. Y añaden, atemorizados, que “las amenazas de los gitanos se 

cumplen. Son juramentos de sangre. La venganza no caduca”.  

Fuentes autorizadas han explicado a La Vanguardia que la gravedad y la perpetuación de 

este caso tiene la venta de droga como telón de fondo. La Mina es el principal mercado 

del menudeo de droga de Barcelona y alrededores. “Aquí se puede comprar droga sin 

tener dinero”. Sin embargo, existe un elemento que explicaría el porqué. Según fuentes 

policiales, los Baltasares han aprovechado la muerte de uno de sus miembros para 

extender la estrategia del miedo y así poder quedarse con la parte del mercado de la droga 

que hasta ahora controlaban los Peludos. “Se trata de muchísimo dinero que ganan unos 

y que pierden otros”. De hecho, esta estrategia del miedo permite que el clan de los 

Baltasares haya visto incrementado su poder y, en consecuencia, haya ganado terreno en 

detrimento de uno de sus clanes rivales.  

“Existe una sobreactuación para poder perpetuar el miedo y el control sobre el barrio”, 

explica un educador social.  

Al mismo tiempo, los Baltasares han hecho una gran demostración de fuerza para extender 

el terror entre los miles de habitantes del barrio. Una fuente próxima al caso explica que 

el clan “forma parte de una de las familias más poderosas de la Mina. Entre ellos, Los 

Manolos y los Jodorovich se comen todo el pastel de la droga”.  

Ante esta situación, los esfuerzos de las administraciones y las autoridades por trabar una 

mediación para rebajar la tensión del conflicto en la Mina ha sido en balde. “Se ha hablado 

con los patriarcas, con gente influyente, pero en este caso no han movido ni un dedo”.  

Al parecer, la única solución para que la Mina vuelva a la normalidad pasa por un acuerdo 

entre clanes. De hecho, fuentes policiales explican que “se podría estar fraguando un 
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acuerdo para repartirse el mercado a partir de las nuevas condiciones” que se han 

producido tras la muerte del joven.  

Un 

hombre sale detenido por la Policía Nacional en un registro en el marco de una operación 

contra el tráfico de cocaína en la Mina (Colab.LVE)  

Mientras tanto, la investigación por la muerte del joven de los Baltasares continúa abierta. 

La detención por parte de la Ertzaintza del presunto autor del crimen, cinco días después 

de los hechos, no ha permitido esclarecer el móvil de la agresión mortal. “Todavía no 

sabemos por qué lo mataron”, asegura un investigador. Además, las indagaciones han 

permitido determinar un elemento importante con el que todavía no contaban. El autor 

material no es el arrestado. Al joven se le atribuye la participación como cómplice en el 

asesinato pero no se le relaciona como responsable de la herida mortal con una botella de 

cristal rota, que dejó a la víctima retorciéndose en medio de la pista de baile. En las 

imágenes que obran en poder de la policía se ve cómo después de la agresión dos de los 

compañeros tapan al autor con una chaqueta para protegerlo de las cámaras de seguridad 

que grabaron lo ocurrido.  

De momento, los Mossos d’Esquadra le siguen buscando y creen que se ha marchado 

fuera de Catalunya, lejos de la mayoría de miembros de los Peludos, a quienes se ubica 

en una localidad situada a sólo una hora de Barcelona.  

Los Mossos d’Esquadra mantienen activado mañana, tarde y noche el dispositivo 

preventivo para evitar cualquier conato de violencia. Ayer, lo único que perturbó el 

silencio en el que se ha sumido el barrio fue un registro que la Policía Nacional desarrolló 
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en la plaza de Camarón en el marco de una operación contra el tráfico de cocaína que 

acabó con un detenido.  

Los vecinos y las entidades sociales que trabajan en el barrio esperan que las medidas que 

quieren aplicar las administraciones ataquen “el problema de raíz” y no sean un “simple 

parche”. Con los altos edificios del Fòrum que se alzan a lo lejos, las asociaciones de 

vecinos recuerdan que el modelo de ciudad les ha dado la espalda y “mientras Barcelona 

se transforma en una smart city”, la Mina queda arrinconada como “un suburbio en el que 

las mafias de la droga imponen su ley”.  

  

Extracció de proposicions:   

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1 i H1.1, 

H1.2 i H1.3: “Los 

esfuerzos en la 

mediación chocan 

con el nuevo 

reparto del tráfico, 

concentrado en 

manos de los  

Baltasares tras el 

éxodo de los  

Peludos”  

P1: els paios han 

d’intervenir als 

conflictes gitanos 

perquè es  

solucionin  

P2: els Baltasares 

s’han quedat amb 

el control del tràfic 

de drogues després 

de l’exili dels 

Pelúos  

P3: els gitanos no 

faciliten la 

mediació dels paios  

  

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicació   

P3:  és  una  

implicació   

Ratifica la H1 i les  

H1.1, H1.2 i H1.3  

Explicació de l’extracció: es situa als paios en una situació de superioritat envers als 
gitanos, perquè els primers han de solucionar els problemes dels segons.  A més, es  

fa una associació entre gitanos i tràfic de drogues sense proves ni fonaments que 
contribueixen a enfonsar la seva reputació.   
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Explicació de la verificació: la H1 i les H1.1, H1.2 i H1.3 queden ratificades per 
l’atribució d’idees negatives sobre els gitanos, com la seva relació amb activitats 
il·legals.   

  

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1: “ahora 
sus vecinos viven 
con el temor de que 
las réplicas vuelvan 
a reproducirse”  

P1: els veïns de la  

Mina temen les 

futures accions dels 

clans implicats al  

conflicte   

P1: és explícita i 
una implicació   

Ratifica la H1.1  

        

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

P per la H1 i les 

H1.1 i H1.3: “El ojo 

por ojo que rige la 

ley gitana se activó 

pocas horas 

después del crimen, 

y familiares del 

fallecido iniciaron 

la persecución 

contra los Peludos 

en busca de  

venganza”  

P1: la llei gitana està 

activa  

P2: la llei gitana 

exigeix venjança  

P3: els gitanos 
estan disposats a 
complir la venjança   

P1:  es  una  

implicació   

P2:  és  una  

implicatura  

P3:  és  una  

implicatura  

Ratifica la H1 i les  

H1.1 i H1.3  

Explicació de l’extracció: s’associen concepcions negatives presents a les matrius 
ideològiques paies amb el poble gitano. A més, la idea de l’ull per ull remet a la idea 
de “la sangre se lava con sangre”, que s’associa a una cultura sociopolítica antiquada.   

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.1 i H1.3 queden ratificades per ratificar idees 

negatives preconcebudes de les matrius ideològiques paia.  

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  
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Per la H1 i les H1.1 i  

H1.3: “En casos 

anteriores de  

crímenes entre 

clanes  

gitanos, los 
familiares con un 
parentesco lejano 
con el autor del 
crimen huían los 
primeros días, pero 
luego se les 
permitía volver a 
cambio de dinero o 
propiedades”  

P1: els crims entre 

clans gitanos no 

són quelcom  

destacable  

P2:  la 

 venjança 

s’estén als familiars 

dels agressors  

P3: els crims 

gitanos es poden 

netejar amb  

compensacions 

materials  

  

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicació   

P3:  és  una  

implicació   

  

  

Ratifica la H1 i les  

H1.1 i H1.3  

Explicació de l’extracció: es naturalitzen les agressions i crims entre gitanos i comesos 
per gitanos. Implícitament se’ls deixa en una posició reprovable per acceptar 
compensacions materials i/o econòmiques per compensar morts.  

Explicació de la verificació: la H1 i les H1.1 i H1.3 queden ratificades perquè alimenten 
estereotips negatius sobre els gitanos.  

  

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1.1 : “las 
amenazas de los  

P1: els Baltasares  
duran a terme la  

P1: és explícita i una 
implicació  

Ratifica la H1.1   

gitanos  
cumplen. S  
juramentos sangr  
venganza caduca   

de 
La 
no  

seva  venjança  

invariablement   

  

  

  

      

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  
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Per la H1 i la H1.1: 

“los Baltasares han 

aprovechado la 

muerte de uno de 

sus miembros para 

extender la 

estrategia del 

miedo y así poder 

quedarse con la 

parte del mercado 

de la droga que 

hasta ahora 

controlaban los  

Peludos”  

P1: els gitanos 

s’aprofiten de la 

por per fer la seva 

voluntat  

P2: els gitanos han 

aprofitat la mort 

d’un dels seus per 

fer-se amb el 

control del mercat 

de la droga   

  

P1:  és  una  

impicatura   

P2:  és  una  

implicació   

Ratifica la H1 i la  

H1.1   

Explicació de l’extracció: es col·loca als gitanos en una situació molt baixa en l’escala 
de valors paia. A més, fa una relació entre drogues i gitanos que no sembla tenir 
fonament.   

Explicació de la verificació: la H1 i la H1.1 queden ratificades per plantejar elements 
que enforteixen els prejudicis paios.  

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per la H1 i la H1.2: 

“Al parecer, la 

única solución para 

que la Mina vuelva 

a la normalidad 

pasa por un 

acuerdo entre  

clanes.”  

P1: només els clans 
gitanos 
 poden 
solucionar els seus 
conflictes  

P1: és explícita i una 
pressuposició   

Ratifica la H1 i la  

H1.2  

  

  

  

Observacions de l’article:   
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A l’article s’estableix una relació directa entre els gitanos i el tràfic de drogues, sense 

aportar cap dada o fonamentació en cap punt del text. Per tant, respon a unes 

associacions fetes prèviament en la seva matriu ideològica. L’article també basteix la llei 

gitana d’idees negatives, però ho fa basant-se únicament en el punt de vista de l’autor 

de l’article i agafant només una de les normes. De fet, no explica que diu la resta de la 

llei.   

Caldria millorar la redacció de l’article perquè no fos discriminatori.   

  

  

Article 13  

Diari: La Vanguardia  

Títol: El acusado del crimen del Port Olímpic: "Solo vi una lluvia de cristales"  

Data de publicació: 3 de febrer del 2018  

Autor: Editorial  

Text original:   

El acusado del crimen del Port Olímpic: "Solo vi una lluvia de cristales"  

    
Un integrante del clan de los ‘pelúos’ niega ante la Audiencia de Barcelona que apuñalara 

al joven ‘baltasar’ fallecido hace dos años  
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Los tres acusados por el crimen del Port Olímpic, sentados en el banquillo de los 

acusados este martes (Pol Solà / ACN)  

Actualizado a 13-02-2018 19:12  

El acusado de asesinar a un joven del clan de los Baltasares clavándole una cuchillada en 

el torso en una discoteca del Port Olímpic ha negado los hechos en el juicio, celebrado 

este martes en la Audiencia de Barcelona. "Hubo una pelea, solo vi una lluvia de cristales, 

me aparte y salí como pude", ha sostenido.  

En la primera sesión del enjuiciamiento con tribunal popular, Luis C.F. ha negado las 

acusaciones que pesan sobre él pero ha contestado con evasivas muchas preguntas sobre 

lo ocurrido esa noche y asegurando no recordar la mayoría de detalles. El chico asesinado 

la noche del 24 de enero de 2016, Daniel U., era miembro del clan de los Baltasares. Esta 

familia extensa vive principalmente en Santa Coloma de Gramenet aunque también en el 

barrio de La Mina (Sant Adrià del Besòs).  

A consecuencia de su muerte se produjo un éxodo en la Mina de unas 500 personas del 

clan del acusado. La familia de la víctima "quería matar al clan de los 'Pelúos", han 

asegurado los tres acusados en el juicio. Una parte de los vecinos que huyó a toda prisa 

aquella noche todavía no se ha atrevido a regresar al barrio.  

Sala de vistas del jurado popular de la Audiència de Barcelona que juzga el crimen del  
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Port Olímpic (Pol Solà / ACN)  

La noche de los hechos, Luis C.F. acudió a una discoteca del puerto para festejar el 

cumpleaños de otro acusado junto a familiares, todos del clan de los 'Pelúos'. Hubo una 

pelea en la que la víctima, del clan de los Baltasares, sufrió heridas incisas de las que 

murió posteriormente.  

Según el relato de este principal acusado, estuvo en la discoteca tomando un par de copas 

y de repente hubo una pelea –de la que no ha dado ningún detalle– y él se fue del lugar, 

encontrándose con los otros dos acusados en el parking para volver a casa. Según su 

versión, no supieron de la muerte del Baltasar hasta el día siguiente.  

Respecto a varias contradicciones en las que ha incurrido Luis C.F. en relación a su 

declaración previa, en 2016 ante el juez que instruyó los hechos, se ha justificado 

asegurando que todo ello lo dijo entonces se lo recomendó su abogado pero era falso. En 

la fase de instrucción sí se reconoció en las imágenes grabadas del local.  

Los otros dos acusados por este caso, Gabriel R.F. y Juan Manuel V.F., a los que atribuyen 

lesiones, han explicado que estuvieron presentes en la discoteca pero que no vieron quien 

hirió a la víctima con vasos rotos ni si alguien le apuñaló. Gabriel R.F. sí que ha explicado 

el origen de la pelea: según su versión la víctima se metió con él y lo llamó maricón 

porque llevaba una trenza. "Se cagó en mis muertos y eso para un gitano es una cosa muy 

sagrada", ha argumentado. Ante la ofensa, le propinó un puñetazo en la cara.  
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Según este acusado, la víctima "iba buscando bronca por el local", robando copas a la 

gente y muy ebrio. Ya se conocían de antes y habían tenido un incidente previo por el que 

él ya le había dado un tortazo, en sus palabras. Sin embargo, ha negado haberle herido 

con vasos y solamente ha admitido el primer puñetazo, que derivó en "un jaleo y una 

estampida".  

En cambio, el acusado Juan Manuel V.F. Ha asegurado que estuvo toda la noche bailando 

con una chica y que no vio nada de la pelea. Decidió marcharse cuando vio a toda la gente 

saliendo del local, ha defendido.  

  

La Fiscalía pide 22 años de prisión para Luis C.F. como autor de un asesinato con alevosía 

al clavarle un cuchillo en el torso a la víctima, que perforó una arteria torácica y provocó 

su muerte a causa de la pérdida de sangre. Según el fiscal, los tres acusados hirieron a la 

víctima con objetos cortantes causándole heridas en la cabeza, cuello y espalda, tras las 

que Luis C.F. le propinó la puñalada mortal.  

Según el fiscal, los imputados se aprovecharon "de la absoluta indefensión" de su víctima 

por la superioridad numérica y su precario estado físico. Estaba ebrio –con una tasa de 

alcohol de 2,88 miligramos por litro– y había sido golpeado. Para los otros dos acusados, 

a los que les atribuye un delito de lesiones con instrumento peligroso, el fiscal pide cinco 

años de prisión.  

Para la familia de la víctima, que tenía esposa, dos hijos y su madre, reclama a Luis C.F. 

que les indemnice con 600.000 euros. Asimismo, solicita que los tres acusados no puedan 

aproximarse a una distancia inferior a 1.000 metros a la mujer, hijos y madre de la víctima 

en un plazo de 10 años para Luis C.F., y de ocho para los otros dos.  

  

Extraccio de proposicions:   

  
Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  
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Per la H1 i la H1.1: 

“Una parte de los 

vecinos que huyó a 

toda prisa aquella 

noche todavía no se 

ha atrevido a  

regresar al barrio.”  

P1: els gitanos són 

violents  

P2: els veïns han de 

fugir per no patir la 

violència dels  

gitanos  

P3: la por els hi 
impedeix tornar a 
les seves cases  

P1:  és  

implicatura  

P2:  és  

implicatura  

P3:  és 

implicació   

  

una  

una  

una  

Ratifica la H1 i la  

H1.1   

Explicació de l’extracció: es dóna per fet que els gitanos són gent violenta amb la qual 
s’ha d’anar amb compte, justificant així l’exili de part dels barris afectats pel conflicte.   

Explicació de la verificació: la H1 i la H1.1 queden ratificades perquè reforcen les 
preconcepcions negatives paies sobre els gitanos.   

  

  

Fragment rellevant  Proposició extreta  Tipus de proposició  Verificació  

Per les H1.1 i H1.3: 
“Se cagó en mis 
muertos y eso para 
un gitano es una 
cosa muy sagrada", 
ha argumentado. 
Ante la ofensa, le 
propinó un  

P1: gitanos i paios 

tenen una escala de 

valors diferents  

P2: els gitanos 

reaccionen 

violentament quan  

se’ls ofèn  

P1:  és  una  

implicatura  

P2:  és  una  

implicatura  

Ratifica les H1.1 i  

H1.3  

puñetazo  en 

 la cara.”  

  

   

Verificació de l’extracció: s’afirma que els gitanos són gent violenta i alimenta la idea 
de què paios i gitanos són diferents.   

Explicació de la verificació: les H1.1 i H1.3 són ratificades per la consolidació d’idees 
negatives dels paios sobre els gitanos.  
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Observacions de l’article:   

L’article posa especial èmfasi en la separació entre les creences paies i les creences 

gitanes (exemple de l’insult sobre els morts), reforçant la idea de què ambdós són 

diferents. L’autor justifica la por dels que no han tornat, manifestant les idees presents 

en la seva matriu ideològica sobre els gitanos, que creu que els gitanos són un poble 

violent. Novament, l’article especifica massa sobre els detalls físics del crim, és a dir, 

l’agressió pròpiament dita.  

Malgrat no ser escandalós, caldria reescriure parts de l’article per fer-ne desaparèixer 

les parts discriminatòries.   

  

  

Annex 2. Recopilació de proposicions   
Recopilació de proposicions  

Valors  Proposicions  

1. Violència   1. Hi ha clans gitanos són violents   

2. Hi ha por a represàlies violentes entre clans  

3. Hi ha gitanos violents  

 
 4.  La mort d’un gitano d’un clan representa una 

amenaça per la integritat dels gitanos dels clans 
rivals   

 5.  Els gitanos prenen venjança  

 6.  Hi ha gitanos que s’han hagut d’exiliar per 
seguretat   

 7.  Els gitanos que han marxat no poden tornar  

 8.  La fugida està justificada perquè es prendran 
represàlies  

 9.  Els parents del mort duran a terme una venjança  

2. Delinqüència   1.  Els clans gitanos es relacionen amb activitats 
il·legals   
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 2.  Els Baltasares aprofiten la mort d’un dels seus per 
fer-se amb el control del mercat del tràfic de 
drogues   

 3.  Els gitanos viuen econòmicament de la droga   

3. Creences paies sobre 
els gitanos  

1.  

2.  

L’educació no és un valor cabdal pels gitanos  

Els problemes interns dels gitanos afecten i 
destorben als paios  

 3.  Els paios que habiten a les zones del conflicte viuen 
amb por  

 4.  Els gitanos seran més durs i cruels que la policia 
amb els homicides  

 5.  La justícia gitana és inacceptable   

 6.  La justícia gitana està evolutivament desfasada   

 7.  Les societats paies són més evolucionada que la 
gitana  

 8.  L’Ordenament Jurídic paio existent no és suficient 
per tractar temes de gitanos   

 9.  Els gitanos no poden solucionar els seus problemes 
sense la ajuda dels paios  

 10. Els conflictes gitanos necessiten gabinets especials  

11. Els conflictes gitanos necessiten un numero inusual 
de membres dels cossos de seguretat  

4. Valors gitanos  1.  És necessària una compensació de tipus econòmic 
per acabar amb un conflicte entre clans   

 2.  És habitual que els conflictes entre clans es 
solucionin amb compensacions  

 3.  Després d’un assassinat, la família del mort té dret 
a venjar-se  

5. Funcionament gitano  1.  Els gitanos s’organitzen en clans i nissagues   

 2.  Tenen un Consell Gitano per mediar entre ells  

 3.  Posseeixen la seva pròpia llei, la Llei gitana  

 4.  Les seves tradicions són de transmissió oral  
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Annex 3. Mancances assolides per la consecució de l’Objectiu 2  
Mancances  assolides  per  la  

consecució de l’objectiu 2  

1. Nissaga  

2. Fugitius  

3. Ravals  

4. Confinats  

5. Paraules  entre 
 cometes  

(exili o èxode)  

6. Detalls truculents  

7. Informació innecessària  

8. To condescendent  

9. Superioritat moral  
  

  
Annex 4: Proposicions implícites i proposicions explícites         

Proposicions extretes  

Implícites   Explícites   
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

Existeixen clans gitanos  

Hi ha una tensió preexistent 

entre els clans  

Els clans gitanos estan en 

pugna  

Els clans gitanos participants en 

el conflicte són violents   

Hi  ha  por  a  represàlies  

violentes entre clans  

Els gitanos es relacionen amb 

activitats il·legals   

És  necessària  una 

compensació monetària per 

acabar amb un conflicte entre 

clans   

És habitual que els conflictes 

entre clans es solucionin amb 

compensacions monetàries   

Solucionar conflictes amb 

compensacions monetàries és 

propi dels gitanos, mai dels 

paios  

Hi ha violència entre gitanos   

Hi ha gitanos violents  

La mort d’un gitano d’un clan 
representa una amenaça per 
la integritat dels gitanos dels  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

Alguns menors no van a classe 

per por a represàlies  

Els gitanos exiliats poden 

optar per quedar-se als nous 

municipis  

Hi ha un tracte diferent entre 

nens i dones, i homes  

Els ravals on els clans gitanos 

participants en el conflicte han 

patit una fugida massiva Els 

Baltasares han redactat una 

llista de la gent permesa i la 

que no  

El Consell Gitano no pot  

intervenir en aquest conflicte 

Els Baltasar aplicaran la seva 

venjança indiscriminadament   

Per salvar la vida Zorros i Pelúos 

havien de marxar  

La gent de La Mina viu amb 

por per la possibilitat de patir 

un atac  

Si els Baltasares atrapan a un 

gitano rival no hi haurà pietat 

Si els Baltasares atrapen un 

gitano d’un altre clan,  

castigaran al clan sencer    

 



135  
  

clans rivals per la possibilitat de 

venjança  

13. Els gitanos s’organitzen en 

clans i nissagues  

14. Hi ha gitanos que s’han hagut 

d’exiliar per seguretat   

15. Els que han marxat no poden 

tornar, o corren perill si ho fan   

16. Els que han marxat es troben 

en la disjuntiva de si tornar o no  

17. L’exili dels gitanos del conflicte 

representa un problema pels 

municipis on han marxat  

18. La policia local d’aquests 

municipis s’ha hagut de posar a 

treballar sobre el cas  

19. Els problemes interns dels 

gitanos afecten i destorben als 

paios  

20. Els  clans  gitanos 

 prenen represàlies  

21. L’exili dels gitanos participants 

en el conflicte està justificada 

perquè  efectivament  es  

prendran represàlies  

22. Els parents del mort duran a 

terme una venjança   

23. Realment no va ser un exili, no 
va ser tan seriós  

12. El conflicte va provocar l’èxode 

de 500 persones  

13. Els valors entre gitanos i paios 

són diferents  

14. Existeixen  dues  justícies 

separades  

15. Els clans gitanos del conflicte 

tenen conflictes tribals entre 

ells  

16. Només els clans gitanos poden 
solucionar els seus conflictes  
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24. La justícia gitana no es pot 

aturar  

25. Encara no s’ha aplicat la 

venjança, però es farà  

26. Els gitanos seran més durs i 

cruels que la policia  

27. La justícia gitana és 

inacceptable i evolutivament 

desfasada   

28. Les societats paies són més 

evolucionada que la gitana i 

per això no pot acceptar la 

seva justicia  

29. Existeixen una raça gitana i una 

paia  

30. El conflicte entre Baltasares i 

Peluos s’ha solucionat amb 

l’expulsió  de  part  dels  

implicats  

31. El Codi Penal no és suficient 

per tractar temes de gitanos   

32. Els conflictes gitanos són tan 

crus  que  necessiten 

 de  

gabinets especials  

33. Els gitanos es regeixen amb la 

seva pròpia justícia, a part de 

l’oficial  

34. La justícia paia i la gitana són 

diferents   

35. L’ordenament jurídic paio és 
millor que el gitano  
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36. El poder permet als gitanos fer 

el que vulguin   

37. La llei gitana i la seva 

transmissió és arcaica  

38. La  llei  gitana  és 

desproporcionada   

39. Les penes de la llei gitana són 

primitives  

40. L’organització de la societat 

gitana és antiquada  

41. Els conflictes gitanos posen en 

alerta a la policia  

42. La policia sap que els gitanos 

intentaran aplicar la seva 

venjança  

43. Els policies saben que existeix 

la llei gitana i evitar-la els hi 

suposa més feina  

44. El conflicte gitano provoca una 

gran càrrega de feina als paios   

45. Malgrat la feina dels cossos de 

seguretat i l’ordenament jurídic 

paio, els gitanos no els utilitzen. 

Això complica la seva feina.   

46. Seguir els passos de 

l’ordenament jurídic paio  

facilitar les coses  

47. La justícia paia no pot protegir 
els gitanos de la seva pròpia 
justícia  
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48. Els gitanos no confien en què la 

justícia paia els pugui protegir  

49. Els gitanos tenen por dels Baltasares  

50. Tants agents dins la sala com hi havia 

el dia del judici de l’homicida és una 

anomalia   

51. La violència dels gitanos justifica 

aquesta anomalia  

52. Hi ha alguna cosa superior a la justícia 

paia  

53. Malgrat la sentència (sigui quina sigui) 

el problema no es solucionarà   

54. La justícia gitana seguirà el seu curs 

independentment de tot  

55. Que fossin gitanos i de clans diferents 

va influir en el desenllaç   

56. El crim va destorbar la vida quotidiana 

 de  tots  els  

habitants del barri  

57. Abans del conflicte hi havia pau social, 

i ara torna a haverhi  

58. Els gitanos reaccionen amb  

violència als insults  

59. Els paios han d’intervenir als 
conflictes gitanos perquè es 
solucionin  
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60. Els Baltasares s’han quedat 

amb el control del tràfic de 

drogues després de l’exili dels 

Pelúos  

61. Els gitanos no faciliten la 

mediació dels paios  

62. La llei gitana està activa  

63. La llei gitana exigeix venjança  

64. Els gitanos estan disposats a 

complir la venjança  

65. Els crims entre clans gitanos no 

són quelcom destacable  

66. La  venjança  s’estén 

 als familiars dels agressors  

67. Els gitanos s’aprofiten de la por 

per fer la seva voluntat  

68. Els gitanos han aprofitat la 
mort d’un dels seus per fer-se 
amb el control del tràfic de 
droga  

 

Total: 68 proposicions implícites  Total: 16 proposicions explícites  
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