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1.  INTRODUCCIÓ 
 

“¿Considera usted que es más importante  
que su hijo asista al culto que a la escuela? 

 ¡Cuatro veces más !” 
 
Així em responia una mare gitana  quan l’entrevistava amb l’objectiu d’obtenir 

dades per al meu treball de camp de l’assignatura d’Etnografia “Gitanos a l’escola”.  
 

 Aquesta resposta va despertar en mi una gran incertesa i ànsia per saber què és el 
“culto”, què passa al “culto” que el consideren més important que l’educació... La 
fermesa amb que aquella dona gitana em va respondre em va dur a pensar que el 
“culto” i tot el que l’envoltava devia constituir per al poble gitano, un fet d’enorme 
transcendència i significat. Vaig intentar que la pròpia mare gitana m’expliqués algunes 
de les múltiples qüestions que en aquells instants m’envaïen, però, ella, tant sols em 
parlava de Déu. Tot girava en torn a Déu. La seva vida era Déu. 
 
 Des d’aquell moment vaig tenir clar que algun dia continuaria treballant amb 
l’objectiu de conèixer millor el món gitano i el paper que el culte té en la vida d’aquesta 
gent. Així, doncs, aquest treball és fruit d’aquesta inquietud i amb ell he tractat de 
donar llum a les meves preguntes i esbrinar qüestions com: 
 

• Quina és la importància del culte en el conjunt de la cultura gitana?. 
• Què significa el culte per als gitanos practicants? I per als no practicants? 
• Per què creuen de forma tant ferma i  hi assisteixen tant regularment? 
• Podríem dir: culte igual a secta? 
• És el culte una manera de mantenir unida la família? 
• És el culte una solució per defugir de la droga? 
• Trauen algun profit d’aquesta nova religiositat? 
• Serà un profit material, econòmic o tan sols  espiritual? 
• Les reunions diàries al culte els dóna la pau i força interior que els fa sentir-se bé 

amb ells mateixos, amb els altres gitanos i amb els paios? 
• Els gitanos que van al culte, tenen també interessos polítics? 
• Els fidels del culte i els membres de les associacions gitanes, mantenen bones 

relacions? 
 
Amb aquest treball, doncs, he intentat fer un estudi etnogràfic dels gitanos 

evangèlics de Filadèlfia del barri Tombatossals-Brevas de Castelló de la Plana per tal 
de conèixer millor aquesta realitat. 
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1.1. Metodologia del treball de camp 
 

Per poder dur a terme la realització d’aquest treball, he assistit diàriament i, 
durant quasi tres mesos, a les sessions de culte i altres activitats religioses, com les 
vigílies. Prèviament, havia visitat l’Associació Gitana de Castelló i mantingut una 
entrevista amb els seus directius. 

 
  Com en tot treball de camp etnogràfic, l’observació participant ha 
constituït el mètode principal de treball i, com a tal, m’ha proporcionat les més 
importants dades al respecte. Dades sempre obtingudes de primera mà i recollides 
al meu quadern de camp. 
 
  L’objectiu principal de la meva observació participant era familiaritzar-me 
amb els significats culturals, valors, costums i rituals de la comunitat de gitanos 
evangèlics, tot intentant esbrinar el sentit dels seus actes i dels seus comportaments. 
Mitjançant aquesta tècnica vaig poder acostar-me al món de les seves creences i 
guanyar-me la confiança dels seus membres, de manera que, la meva presència no 
esdevingués un factor determinant en el biaix dels seus comportaments ni 
modifiqués les seves rutines litúrgiques en sentir-se observats. 
 
  Entre els gitanos evangèlics i jo van anar establint-se vincles, no sols 
personals sinó també emocionals i afectius. És d’aquesta manera com em vaig 
capbussar en el seu univers simbòlic, en els seus valors i en el significat de les seves 
actituds, dels seus ritus i de les seves creences. He de dir que els primers contactes 
foren extremadament fràgils, o així em semblava a mi. Foren moments en els que 
cada gest semblava destinat a posar-me  a prova o a provocar alguna reacció per la 
meva part. Però malgrat tots els entrebancs, puc afirmar que aquesta va ser una 
vivència intensa, entranyable i una dimensió consubstancial del meu treball de 
camp. A més, han estat també altament interessants i positives les entrevistes i 
xerrades que he mantingut  amb els dirigents (pastor i predicadors) i altres membres 
de la comunitat evangèlica.  
 

Així, doncs, un altre mètode emprat en la meva investigació foren les 
entrevistes. Aquests són els tipus d’entrevistes que vaig utilitzar: 

 
 Entrevistes informals: converses més o menys espontànies que 

procurava mantenir una estona abans de l’inici del  culto. La finalitat 
era establir vincles i relacions amb els gitanos i anar descobrint nous 
coneixements al voltant de les seves creences i pràctiques religioses. 
 Entrevistes no estructurades: xerrades amigables, prèviament 

concertades, que vaig mantenir amb algunes dones gitanes en les 
seves llars. En aquest cas el que pretenia era seguir el model d’una 
conversa entre iguals i no el d’un qüestionari format per preguntes i 
respostes, encara que en la meva ment tenia un pla més o menys clar 
de tot allò que desitjava saber. Deixava que elles parlaren amb les 
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seves pròpies expressions i en una atmosfera relaxada i amigable que 
facilités la comunicació. 
 Entrevistes semiestructurades:  deixant que els meus informants 

s’expressaren amb llibertat encara que amb un fil conductor per tal 
d’obtenir  noves informacions. 
 Guia de l’entrevista: guió o conjunt de preguntes proposades per 

tractar en el decurs de la conversa i poder conduir-la millor. 
 

En el cas de l’Associació Gitana, vaig utilitzar la gravadora. La seva junta 
directiva va permetre que enregistrés tota la conversa que vam mantenir.  
 

Voldria, però, fer esment del gran profit que he obtingut amb les “converses 
amigables” que, dia a dia, procurava tenir amb les dones i homes gitanos. 
Destacaria, perquè amb elles he fet major contacte, a Sissi, Juani i Luisa. Elles foren 
les meves amfitriones i les primeres que em van donar suport i acolliment. Amb 
elles he fet molt bona amistat, fins convidar-me a prendre cafè i conversar a les 
seves llars.  

 
  Superats, doncs, els primers entrebancs, vaig poder començar el treball amb 
els “aleluyas”, gitanos evangèlics “diferents” dels altres gitanos, dels altres 
protestants i dels paios: gitanos amb un tarannà  molt tancat, encara que també molt 
sensibles. 

 
A mesura que anava aprofundint en el coneixement del culto i la 

importància que té per a la seva gent, anava madurant la meva hipòtesi de recerca 
inicial tot intentant respondre, més concretament, a la pregunta que ha conduït el 
meu treball i finalment li dóna títol: el culte representa –aparentment- una 
estratègia nova per a la pervivència de la cultura gitana. 

 Crec que en aquest títol es condensen tots els significats que el culte té per 
als gitanos que el practiquen ja que, per a ells, significa molt més que una pura i 
simple qüestió espiritual, tot i que aquesta és la base i fonament de totes les altres. 

 
  En efecte, segons les meves observacions, el culte representa una nova 
estratègia per a la pervivència de la cultura gitana a l’Estat Espanyol, una resposta a 
la possible desintegració de les estructures familiars arran dels forts canvis socials, 
econòmics, polítics i culturals que ha patit la cultura gitana durant els darrers anys. 
L’antiga cultura dels gitanos procedents de l’Índia, paria, nòmada, marginal i amb 
greus dificultats per a mantenir-se autònoma, sobreviu, després de tants segles, 
possiblement perquè és ja una cultura adaptada a la marginalitat. El poble gitano ha 
de fer front, contínuament, als nous canvis que es produeixen en la societat 
receptora. Aquesta situació porta els gitanos a un desgast cultural: 
 

• Llinatges que s’esquerden per la dispersió dels interessos i activitats dels 
seus membres. 

• Autoritats gitanes tradicionals que ara es veuen relegades. 
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• Dificultats per a mantenir una “llei gitana”, les normes de la qual es 
refereixen, cada cop més, a situacions inexistents o impossibles de 
mesurar en els seus termes. 

Com afirma Teresa San Román, són molts els gitanos que no poden 
practicar les seves pautes culturals sense contradir les seves aspiracions i 
necessitats en el context urbà del segle XXI (T. S. Roman,1994, pàg. 233). Aleshores, 
davant tota aquesta transformació, els gitanos han anat obrint, amb molta 
dificultat, nous camins d’adaptació, noves estratègies de supervivència com a 
poble.  Aquestes noves vies, aquests nous camins, sembla que s’estan perfilant en 
dues opcions molt diferenciades:  

 
 L’associacionisme (Associació Gitana). 
 L’evangelisme (Església Evangèlica de Filadèlfia). 

 
Tot i això, aquestes estratègies culturals no han fet sinó dur-los a una 

solució que també és marginal, encara que amb totes dues els gitanos intenten 
trobar una reformulació de la jerarquia, del poder i, fins i tot de la seva pròpia 
identitat col·lectiva.  Hi haurà conflicte d’interessos entre els evangelistes i els 
membres de l’associació? Parlaré més endavant de tots aquests aspectes. 

 
 

1.2. Objectius. 
 

Han estat molt diversos els objectius a assolir en aquest treball, però he 
tractat de resumir-los en tres fonamentals: 

 
• Conèixer millor l’església evangèlica de Filadèlfia en relació a la 

cultura gitana a partir de l’estudi de camp d’una comunitat concreta. 
• Veure, en l’escala de valors del món gitano, quin lloc ocupa aquesta 

nova fe respecte a l’educació dels seus fills i filles. 
• Analitzar si aquesta  religió es presenta com una nova forma de 

convivència entre els gitanos. 
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2. EL BARRI I LA SEVA GENT. 

 
 
2.1 El barri: breu descripció 
 

La major part dels gitanos evangèlics que acudeixen al culto dels Bombers 
pertanyen a la població que habita dos barris situats a la perifèria de la ciutat de 
Castelló anomenats de Tombatossals i de Las Brevas. 

 
Es tracta d’una àrea geogràfica d’entre les moltes que configuren el nou 

paisatge suburbà de la capital. Els seus límits els marquen la Quadra del 
Borriolenc, el carrer 244, el Riu Sec  i l’avinguda de Benicàssim. 

 
Els dos barris configuren un sol espai sense pràcticament diferències entre 

ells. Sols el carrer Pedro I de Aragón marca la separació entre tots dos. 
 
 En quant a urbanística, els dos barris presenten una gran irregularitat. Al 

llarg de la seva geografia, els espais edificats i els solars sense construir formen un 
entramat d’allò més caòtic. Entre les construccions s’alternen, sense cap ordre ni 
massa lògica, habitatges unifamiliars, d’una o dues plantes, aïllats i envoltats per 
terrenys plens de deixalles o que serveixen de pati, junt amb altres construïts de 
diverses altures on conviuen famílies gitanes i paies. També resten, encara, en la 
zona algunes de les construccions rurals típiques anomenades “masets”, que 
conserven la seva petita horta, cultivada pels propietaris. 

 
El barri de Tombatossals és el més ben urbanitzat dels dos i presenta un 

traçat de carrers molt més complet i quasi definitiu. El barri de Las Brevas, que 
pren el nom d’un bloc d’habitatges de cinc altures, anomenat Casas de la Breva, 
encara es presenta amb carrers provisionals sense asfaltar i, de vegades, sense 
eixida. En Tombatossals hi trobem una església catòlica, consagrada a San Juan 
Bautista i diverses places amb mobiliari urbà instal·lat. Precisament en una 
d’aquestes places, la de San Juan Bautista, es troba el local on s’ubica la seu de la 
Associació Gitana de Castelló.  

 
Entre altres serveis que el barri ofereix es troben: una farmàcia, dos bars, un 

restaurant, un quiosc de premsa i venda de llepolies, un despatx de pa i una tenda 
“de tot a cent” que, darrerament,  s’ha ampliat amb verdures i fruita. El barri 
també compta amb una instal·lació esportiva, un petit camp de futbol, on juguen 
els nens de la zona. 

 
En Las Brevas, en canvi, l’oferta és més reduïda. Sols hi ha un bar, un 

despatx de pa i un celler, on es pot comprar de tot menys carn i peix. Entre les 
instal·lacions recreatives i esportives, els nens i nenes disposen d’una zona de jocs 
infantils i unes pistes de patinatge que sols usen per jugar a futbol. 
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Cap dels dos barris compta amb centre escolar propi. Nens i nenes 
acudeixen a col·legis ubicats en els barris veïns (C. P. Serrano Suñer, en el barri de 
Castàlia, i el col·legi del barri de San Agustín). 

 
Els serveis sanitaris els reben, tant els uns, com els altres, en el centre mèdic 

del barri Castàlia i en l’Hospital General de Castelló, que s’hi troba molt proper. 
 
Malgrat que tots dos barris es conformen com si d’un sol es tractés, els seus 

veïns respectius tenen a bé romandre diferents els uns dels altres. Tant és així que, 
per exemple, organitzen festes patronals diferenciades i per separat. A més, els 
veïns tenen ben clar a quin barri pertanyen. 

 
La població està formada, en tots dos barris, per tres grups socials 

marcadament  diferenciats: paios, gitanos evangèlics i gitanos catòlics. En els tres 
grups, els veïns es dediquen a tota mena de treballs i oficis: operaris en fàbriques 
de taulells  i tallers, treballadors temporals en les feines de la taronja, autònoms, 
empleades per a la neteja domèstica, etc. Cal remarcar el gran nombre de gitanos 
que es dediquen a la venda ambulant pels mercats que al llarg de tota la setmana, 
tenen lloc a tots els pobles de la província. A aquesta tasca es dediquen homes, 
dones i, de vegades també, nens en edat escolar. 

 
 
 
2.2   Relacions interètniques i intraètniques 
 
Com que els gitanos evangèlics, amb els que he tractat durant el meu 

període de treball al culto dels Bombers, pertanyen majorment al barri de Las 
Brevas, les referències que sobre les relacions inter/intrasocials he pogut establir 
queden pràcticament subscrites a l’entorn d’aquest barri. 

 
Per tal de contrastar els testimonis procedents del grup gitano evangèlic, he 

procurat obtenir informació del grup paio i dels gitanos catòlics mitjançant 
entrevistes i xerrades amb membres de tots dos grups. 

 
Malgrat les contradiccions d’algunes respostes, tots els tres grups vénen a 

coincidir en l’opinió que, en el barri, es viu bé, tots es respecten, no hi ha greus 
problemes entre ells tot i que abans, temps enrere, hi havia moltes i molt greus 
baralles inter i intraètniques.  

 
Veïna paia, casada, de 35 anys, segons les meves anotacions, afirma que: 
Ara es viu bé i tranquil. Jo estic bé però, fa uns anys, totes les nits hi havia rinyes. 

Tenia que venir la policia. Ara, ja no. Jo em sent bé aquí. 
 
Susana, paia de 16 anys, alumna de 4art d’ESO i veïna de Las Brevas, em 

diu: 
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Yo, hace doce años que vivo aquí. Nuestro barrio no está unido y cada uno va por 
separado. Los payos somos gente humilde y nos dedicamos a nuestros trabajos. Mi padre es 
chatarrero y va con un camión. Otros son jardineros, limpiadores, etc. Entre los gitanos, 
los “Chachos”, los que siempre dicen para hablar “ja, chacho”, que no van al culto, son más 
mangantes, menos educados. Los otros, los “Che”, que van al culto, son gente buena y más 
educada. Yo noto que son del culto por su forma de hablar, de moverse y de vestir. Van 
muy arreglados, muy piticos. Además, son más responsables y cuidan y se preocupan de 
sus hijos. No me gusta, sin embargo, que no dejen a las hijas llevar pantalones. Se lo 
prohiben porque ellos dicen que el roce de la costura las puede desvirgar. Y tampoco suben 
en bici por lo mismo. No las dejan ir a discotecas, ni fumar, ni beber. Yo tengo amigos del 
culto y estoy muy agusto con ellos. Van muy arreglados, hablan muy bien y son muy 
educados. Los viejos aleluyas han puesto orden: riñeron a los que armaban jaleo y 
engancharon a los que trapicheaban con las drogas. Yo vivo bien, mi padre no y dice que si 
tuvieramos dinero nos iríamos enseguida de aquí. 

 
A banda d’aquestes dos mostres de testimonis, he mantingut més entrevistes 

amb altres veïns paios i la majoria coincideixen en què no tenen cap tipus de 
problema en relacionar-se amb els gitanos, tan si són evangèlics com si són catòlics. 
De fet, moltes dones paies són amigues de dones gitanes. 

 
Luisa, gitana catòlica, veïna de Las Brevas, opina que: 
En el barrio se vive bien, pero las relaciones entre los vecinos son un poco raras. 

Nosotros tenemos más amistad y más relación con los payos que con los aleluyas. Parte de 
mi família, mis tíos y mis primos, son del culto. Con ellos sí que estamos bien porque son 
familia, pero con los otros, “buenos días”, “adiós”, y nada más. Sólo nos saludamos. Antes, 
en el barrio, había muchas riñas entre gitanos; ahora ya no. Los aleluyas y nosotros vivimos 
como grupos separados pero nos respetamos mútuamente. Yo no tengo amigas del culto, 
solamente una, Isabel, la hija de un pastor. Somos amigas porque éramos compañeras de 
clase en la escuela. Pero ahora no salgo con ella, porque a ella no la dejan salir al cine, ni a la 
discoteca. Asín que, ya no vamos juntas. 

 
José, predicador evangèlic, m’explica: 
En nuestro barrio hay un potaje muy difícil de explicar.Las relaciones con los otros 

gitanos, por nuestra parte, son buenas. Nos esforzamos para que las relaciones sean buenas 
y llevarlos a nuestro terreno para que conozcan a Dios y sepan lo que se están perdiendo 
viviendo sin conocerlo. Por parte de ellos, algunos como amigos, cuando les hablas de Dios 
te dicen, “a mí no me hables de esas cosas tuyas si quieres que seamos amigos”. Con los 
payos estamos bien. Nuestros vecinos son payos y tenemos mucha amistad. 

 
El Tío Enrique i Tomàs, gitanos catòlics, membres i directius de l’Associació 

Gitana de Castelló, parlen de les relacions inter /intraètniques  del barri, en 
aquests termes: 

 
Tío Enrique: Conviure amb els al·leluies en el barri, es conviu. Aquí acceptem a tot 

el món, convivim amb tot el món, gitanos, al·leluies, paios, tots ens duem bé. Alguns paios 
vénen aquí, al bar de l’Associació, a prendre cafè i a fer la partida de cartes. Els al·leluies 
no, perquè el jugar a cartes ho tenen prohibit. A aquest nivell no es conviu. Es conviu als 
mercats ambulants, a les noces de familiars... 
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Tomàs, secretari de l’Associació: Entre los aleluyas y nosotros hay una buena 
relación, una buena convivencia pero éso no tiene nada que ver al entorno de que estemos 
siempre juntos. Si hay una actividad que les interesa, vienen. Se podría decir con otras 
palabras “juntos pero no revueltos”. Se convive, pero no somos amigos. Cuando necesitan 
la asociación, vienen aquí porque aquí se atiende a todos. Convivir... Ellos forman un 
grupo aparte. Ellos sólo hacen que  hablar de Dios y que contaminamos los que no vamos 
allí, al culto. Ellos, si hablan con nosotros, el tema de conversación de ellos es Dios y la 
Biblia. Para nosotros primero es el trabajo y la cultura; para ellos es, Dios. 

 
Un testimoni que resulta interessant per a situar la relació intraètnica, ens el 

ofereix Ana Belen, filla d’una família gitana que “s’ha quitao” del culto: 
Mis padres eran del culto y yo también iba de vez en cuando. Ahora, nos hemos 

quitao y ya no somos. Mi madre porque, una vez que fue al culto, s’emocionó,  s’asustó y 
l’entró mucho miedo. Ya no ha querido volver más. Mi padre, tampoco quiere ser más del 
culto porque dice que no le dejan fumar, ni beber, ni ir al bar. Dice que todo lo prohiben y él 
quiere vivir bien y ser feliz. Nosotros nos relacionamos más con los payos que con los 
aleluyas. Con los aleluyas sólo los que son de la familia, tíos, primos... 

 
De tots aquests testimonis referits, es veu com la conversió a la nova fe no 

sols ha transformat les creences i els rituals de poble gitano, sinó també les 
relacions entre els seus membres, encara que les relacions de parentiu es mantenen 
malgrat les creences religioses. Així, mentre els gitanos catòlics segueixen posant 
noms que fan referència al santoral catòlic, els nens evangèlics han passat a 
anomenar-se com els personatges bíblics: Josué, Aaron, Ytamar, Tavita, Kerent, 
Elias, Eliazar, etc. 

 
Les relacions entre els tres grups les podríem resumir de la següent manera: 
 
Els paios o no gitanos es relacionen “preferentment” entre ells, encara que 

no tenen massa prejudicis a l’hora de relacionar-se amb els gitanos. De fet, quasi 
tots els testimonis recollits entre els paios manifesten que la seva relació amb els 
gitanos és bona tant si són evangèlics com si no ho són. Els joves sembla que es 
relacionen més que els adults, ja que he pogut constatar que, per a molts dels 
adults paios, “estar bé” amb els gitanos sembla mes aviat una estratègia per evitar 
problemes. 

 
Els gitanos catòlics, entre si, mantenen bones relacions, encara que hi ha 

molta competència interna, tensions, enfrontaments familiars, rivalitats per 
l’estatus social, pels fills o, simplement, perquè “me ha dicho ésto o aquello”. Tots 
es coneixen i estan emparentats entre ells. En determinats moments, apareixen els 
sentiments de solidaritat i recolzament mutu per sobre les diferències. Respecte 
dels paios, el grup manté unes bones relacions, fins al punt que, alguns testimonis 
manifesten una millor relació amb aquests que, fins i tot, amb els al·leluies. 

 
En general, les relacions entre gitanos catòlics i evangèlics no són massa 

estretes. Els catòlics diuen d’aquests, entre d’altres coses, que no respetan los lutos 
porque, aunque vayan vestidos de negro, cantan y tocan palmas y otras muestras de alegría 
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en el culto. També els acusen de “estar locos” i que sols parlen de Déu i de la Bíblia. 
Els evangèlics, però, també recriminen la mala vida dels catòlics. Manifesten que 
són “personas que viven en pecado” y “dicen palabrotas”, “son malicientes”. En 
referència al luto, els gitanos evangèlics addueixen que els seus cants en el culto 
són “alabanzas a Dios” y que en los funerales católicos también se canta, sólo que con el 
órgano o el armonium. Nosotros lo hacemos con nuestro cante gitano, flamenco y 
seguidillas. 

 
Sembla a primera vista que els gitanos evangèlics més aviat formen un grup 

apart dels demés. Aquests i els gitanos catòlics estructuralment estan oposats, 
però, aquesta divisió no és tant taxant com a simple vista sembla, ja que la 
pertinença a les mateixes famílies i el parentiu els obliga a mantenir relacions. 

 
Tot i les discrepàncies esmentades, les relacions entre tots tres grups en el 

barri no porten a conflictes massa greus. Els vells enfrontaments entre famílies han 
desaparegut pràcticament. La nova fe, manifestament contrària a la violència, ha 
soterrat les velles tensions. La nova religió afavoreix la desaparició del conflicte.  

 
Dins del barri tots es coneixen. A més, en la configuració dels grups 

esmentats, el parentiu segueix tenint un grau d’influència molt significativa. Com 
he pogut comprovar, molts dels membres del grup evangèlic mantenen vincles 
familiars estrets. Existeixen, certament, tensions i opinions enfrontades entre les 
famílies gitanes dividides en evangèlics i catòlics. Així, quan hi ha algun motiu de 
competència -per l’estatus social, per la situació econòmica, pels fills- etc, es 
remarquen més els grups, però, també cal dir què, tot i això, els valors i les 
obligacions tradicionals gitanes estan molt per sobre de la pertinença a una religió 
o a l’altra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
        

Segons m’informa A. Gimenez, gitana i antropòloga de la Universitat Jaume I, a Castelló hi ha molta diversitat 
de grups en quant a gitanos es refereix, amb un total d’uns 3000 o 4000 gitanos.  
 Hi ha grups que no són de Castelló, que van immigrar aquí, allà cap els anys seixanta en una primera onada i 
una segona onada als anys setanta i vuitanta. Aquests són gent provinent d’Aragó, de Castellà i molts d’Andalusia. A 
nivell social hi ha una demarcació molt clara entre els gitanos que són d’aquí de Castelló i els que no ho són. Ells saben 
bé qui és d’aquí i qui no ho és. Uns i altres s’eviten, perquè, fa uns set o vuit  anys hi va haver una mort violenta d’un 
jove gitano i aquest fet va enfrontar, encara més, els grups. De fet, aquests no comparteixen els espais i difícilment són 
possibles les bodes mixtes entre tots dos. Les famílies més tradicionals s’ubiquen al barri de Tombatossals i constitueixen 
la major part de membres que integren l’Associació Gitana de Castelló. Entre elles els conceptes d’identitat i pertinença 
al grup no han canviat. Són essencialment valenciano-parlants. Al barri de Las Brevas, on viuen la major part dels gitanos 
evangèlics que assisteixen al culto dels Bombers, s’hi troben també famílies tradicionals d’aquí i altres procedents 
d’altres indrets de l’Estat Espanyol. Parlen majorment castellà. 
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2.3.  L’Associació gitana. 
 
A  la plaça San Juan Bautista, del barri Tombatossals, es troba el local on 

s’ubica la seu de la Associació Gitana de Castelló. L’edifici, una mena de  nau 
rectangular de poca d’alçada i amb sostre d’uralita, no presenta molt bon estat i, 
per aquesta raó, està previst el seu trasllat a unes noves instal·lacions. 

 
Segons m’informen els membres de la seva directiva, aquesta associació 

neix en el sí de l’apostolat catòlic gitano. Aquest sistema d’organització, cal 
recordar que és nou per als gitanos. Tradicionalment acostumats a estar 
organitzats en famílies extenses, l’Associació representa un sistema d’agrupació 
secundari en tant que s’orienta cap a una participació política i social. 

 
Tot això significa que, com els mateixos gitanos manifesten, nuestra cultura 

está cambiando, no perdiéndose, sino cambiando. Així, doncs, hi ha que fer front a 
aquest fet. 

 
D’aquesta manera  ho expressa l’expresident de l’Associació, Juan 

González: 
 Nosaltres, els gitanos, no poden romandre al marge de la societat dominant, la 

societat paia, perquè això seria perjudicial per al nostre poble. A mí, no m’agrada parlar 
d’integració, sinó d’adaptació. Ens hem d’adaptar o tenim la batalla perduda. Si no ens 
agafem al carro de la societat paia, estem perduts. 

 
Una dona gitana evangèlica de 40 anys afirma: 
Integración sí, pero sin perder lo nuestro. 
 
Segons els mateixos gitanos manifesten, moltes de les tradicions gitanes, de 

vegades, suposen un xoc amb els valors de la societat paia. Cal, doncs, respectar 
les regles del joc. És a dir, rescatar, respectar, l’essència de la cultura gitana, però, 
també, conèixer les normes de la societat majoritària. És així com podran decidir 
sobre el seu futur i ser ells, els propis protagonistes. D’aquesta manera, la tasca de 
l’Associació no sols és mirar cap a dins, sinó també projectar-se cap a fora, cap el 
seu context social, conviure amb la diversitat.  

 
L’associació desenvolupa la participació política i social. Allí els gitanos 

poden conèixer els seus drets i també defensar-los. L’Associació Gitana té plena 
llibertat per prendre unes opcions o altres dins de la seva acció, però, això no 
significa que no hi hagi bona cooperació amb  l’administració pública i les 
institucions oficials: ajuntament, diputació, serveis socials etc. 

 
Segons la seva directiva, els seus objectius són molt generals i es troben 

definits en els estatuts. Com a més significatius podem assenyalar:  
 

 Canviar les situacions marginals dels gitanos. 
 Evitar les tensions i els  conflictes interètnics. 
 Promoure la cultura gitana. 
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 Defensar els seus drets. 
 Procurar la participació dels seus membres. 
 Preparar al poble gitano davant els canvis que la seva tradició 

està experimentant. 
 Procurar l’educació de les nenes i nens gitanos. 

 
Tots aquests objectius esmentats, segons manifesta el tio Enrique, membre 

de l’Associació, es poden reduir a dos: 
 

 Mantenir la tradició gitana. 
 Integració en la societat paia mitjançant l’accés a l’educació. 

 
Tomàs,secretari de l’Associació, s’expressa així: 
 La nostra il·lusió seria tenir molts gitanos universitaris, però que no 

pergueren la condició de ser gitanos.  
 
Tío Enrique, membre de l’Associació: 

   Què penses tu que és la cultura? Si ferem una definició senzilla, diríem que és una 
manera d’entendre la vida. Així, possiblement, no s’ha perdut res. És perillós parlar de 
cultura. Si ferem un altre tipus de definició, tindríem que fer molts matisos, perquè  
cadascú pot interpretar-la d’una manera diferent. 

 
President  de l’Associació: 
 Jo em puc integrar tot el que puga, però lo meu, no ho perdré mai. 
 
El tío Enrique continua: 
Aquí estem barallant dos conceptes, integració i assimilació. Assimilació, no, mai, 

però integració, sí. Interrelació, interculturalitat, això, sí, en el sentit de conviure, de 
relacionar-se. Això, sí. 

 
L’associació té les portes obertes a tota la gent de barri, tant si són gitanos 

com si són paios. Els càrrecs directius són exercits per gitanos: president, vice-
president i secretari. Però, això no significa que totes les persones i organitzacions  
que hi participen en determinats moments tinguin que ser-ho. Quan més grups i 
organitzacions es solidaritzen, cooperen i participen, millors resultats 
s’aconseguiran. 

 
Per tal de mantenir-se, l’Associació rep subvencions econòmiques dels 

organismes oficials i també compta amb l’aportació dels seus socis.  Aquests  
paguen una quota mensual de 10.000pts.  

  
Segons el tío Enrique m’informa: 
Aquesta quota sols la paguen els que, gràcies a Déu,  poden. Molts vénen i no 

paguen res, perquè no poden. 
 
L’Associació Gitana, per tal d’assolir els seus objectius, du a terme tota una 

sèrie de programes de promoció cultural mitjançant activitats concretes o 
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temporals. Activitats que són impartides pels propis gitanos i també per personal 
tècnic i professional paio. Les activitats més freqüents són al voltant de la 
promoció del poble gitano, com: 

 
 Prestacions de serveis. 
 Programes de recolzament i seguiment escolar, repaso. 
 Obtenció del Graduat Escolar. 
 Activitats relacionades amb el lleure. 
 Activitats per a l’estiu (colònies, campaments per a nens i nenes). 
 Gestió de beques de menjador i llibres pels escolars. En casos 

molt puntuals, és la pròpia Associació la que atorga aquests ajuts. 
 Educació d’adults. 
 Programes d’informació. 
 Programes de formació i inserció laboral. 
 Gestions per a l’obtenció del carnet de conduir. 
 Cal remarcar, la Setmana Cultural Gitana, que tots els anys, se 

celebra al Novembre, amb un especial interès cap a l’educació de la 
infantesa gitana. És organitzada per l’Associació Gitana i patrocinada per 
l’Ajuntament i la Diputació de Castelló. El programa presenta un gran 
ventall d’activitats, xerrades, conferències.  

 
També la mateixa seu de l’Associació és utilitzada per a fer els convits de les 

noces i les comunions no sols dels seus socis, sinó també de qualsevol gitano que 
ho desitgi. Les portes de l’Associació, com diuen els seus directius, estan obertes a 
tots els veïns, gitanos i paios. De fet, afirma el secretari, Tomàs, que aquest any, el 
40% dels que han obtingut el carnet de conduir a través de l’Associació han estat 
paios. 

 
Malgrat la predisposició que l’Associació Gitana mostra perquè també els 

gitanos evangèlics se sumin a les seves tasques i objectius, aquests no es mostren 
massa receptius davant la proposta i manifesten moltes reticències al respecte. 
 

Testimonis d’aquest fet són les afirmacions dels membres de la directiva de 
l’Associació : 

Els al·leluies vénen, poc. Sols quan necessiten alguna cosa, perquè aquí atenem a 
tots. Alguns vénen, perquè tenim psicòlegs i assistents socials. També algú s’ha tret el 
Graduat Escolar, han fet cursets de fusteria, però en realitat són pocs els que vénen. 

Conviure amb nosaltres, no conviuen, perquè ells tenen prohibit jugar a les cartes. 
Diuen que aquí al bar de l’Associació, es contaminen jugant a les cartes. Nosaltres els 
ajudem en tot allò que podem. Aquí hi havia uns cent al·leluies que no sabien on fer el 
culto i nosaltres els hem deixat un local. Però, després ens digueren que no acceptaven la 
nau que els deixarem per al culto perquè estava contaminada. ¡Pues no vayáis! 

 
 
Alguns gitanos evangèlics s’expressen així referint-se a l’Associació Gitana. 

Per exemple, Juani, gitana evangèlica, casada, 40 anys: 
No sé que es éso de la Asociación Gitana. 
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Joselin, gitano evangèlic, casat: 
No, nosotros no vamos a la Asociación. Esas ayudas preferimos que las den a 

personas que lo necesiten más que nosotros. 
 
José, predicador evangèlic: 
No sé nada de las actividades que realiza la Asociación, ni de si dan ayudas o no. 

Nosotros no participamos de sus actividades, pero reconozco que hacen una buena labor. A 
nosotros nos han cedido una nave para fundar un nuevo culto. 
 
 Una altra de les qüestions que vaig plantejar als meus interlocutors de 
l’Associació Gitana durant la xerrada que vaig mantenir amb ells fou, perquè el 
culte ha captat un nombre tan considerable de membres del col·lectiu gitano. Les 
respostes, encara que divergents en la forma, foren prou coincidents en el fons. 

 
El tío Enrique em digué, amb un to no exempt d’ironia: Ah! Això són coses de 

Déu. 
 
Tomàs, el secretari, em donà, però, una resposta més sincera i raonada: 
Para mí, es una persona muy inteligente que vió en el pueblo gitano la fácil 

captación por su ignorancia y su creencia en Dios. 
 
Tío Enrique: 
Yo se lo digo de otra manera. Això neix de l’informe Kissinger, secretari d’Estats 

Units, per combatre la influència sobre tot dels jesuites a Sud-Amèrica i Centre-Amèrica, 
per exemple en el Salvador i la República Dominicana. Hi ha 2000, en el que diriem, en el 
llenguatge col·loquial “cultos”i aleshores, doncs, hi ha unes persones que pensen també en 
la psicologia gitana com a possibles membres. 

 
Tomàs, el secretari, em comentava: 
Lo que está claro es que, en Castellón, gitanos, gitanos, digamos más o menos 

preparados, van pocos al culto. ¿Quienes van al culto?. Gitanos que no saben leer, familias 
muy incultas con raíz gitana muy antiga. Y tienen una fe falsa, porque el católico que cree, 
a lo mejor, empieza a creer a los 10 años y se muere a los 80 y sigue creyendo en Dios y 
siendo católico. Éstos, en un día, en un dia, en un día, si creen en la iglesia evangélica y ya 
no saben hablar de otra cosa namás que de Dios, más que Dios y a lo mejor, después, dejan 
de creer. Si cuando empezaron había un 80% que iban al culto, ahora van un 30% nada 
más. 

 
De tots aquests testimonis es pot desprendre que, malgrat que l’objectiu 

principal de l’Associació Gitana és estrènyer els lligams entre tots els membres del 
col·lectiu gitano per tal de poder participar de forma activa en la societat i poder 
així defensar els seus drets i reforçar la seva cultura, els gitanos evangèlics sembla 
que han triat una altra opció per a poder assolir aquests objectius (participació 
social, integració...): serà aquesta, el culto? 
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EL BARRI 
 

 
 
 

Habitatges Casa las Brevas
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El barri las Brevas 



 22

El Barri Las Brevas
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L’Associació Gitana 
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La cafeteria de l’Associació Gitana 
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Membres de l’Associació Gitana fent la partida 
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Els membres de la directiva de l’Associació Gitana a l’hora del cafè
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3. EL MOVIMENT EVANGÈLIC GITANO. 
 
3.1 La nova religiositat gitana. 
 
  Els gitanos, com tots els pobles, tenen les seves creences religioses. Per la 
seva ascendència, les seves creences més antigues entronquen amb la religiositat 
oriental. Tanmateix, a  través de tota la seva història, els gitanos han anat 
acceptant la religió del país on s’han instal·lat i adaptant els símbols externs a la 
seva manera de pensar i ser, és a dir, a la seva cultura. Així són musulmans, 
ortodoxes o cristians. Exemple d’això, són els beri (domadors d’ossos als Balcans) 
que reuneixen i barregen l’islam i el cristianisme. Però tant si són musulmans com 
si són cristians, la majoria dels gitanos practicants donen proves d’una solidesa, 
d’un entusiasme en matèria de fe, que sorprèn als mateixos sacerdots. Tot i això, i 
encara que adopten fàcilment les aparences de les nostres religions, els gitanos 
posseeixen un conjunt de creences pròpies que conformen un sistema molt 
complex i quasi una mitologia en la qual, moltes vegades, resulta molt difícil obrir-
se pas. Això no vol dir que sempre siguin de fiar els contes, llegendes, comentaris 
o relats que es diuen sobre aquesta mitologia. A més, cada grup ha modificat, més 
o menys, el cicle original per a un ús particular i no es pot dir que formen un 
conjunt homogeni i fix (Clebert, J. P. 1965, pàgs. 169-170). 
 
 Malgrat que la majoria dels gitanos espanyols són catòlics, han incorporat a 
la religió una enorme i diversa gamma de ritus ancestrals, la qual cosa va fer que 
foren considerats pagans fins i tot herètics pels tribunals de la Inquisició al segle 
XV (A. Carmona i J. Marin, pàg web, pàg. 3). 
 
 Segons Jordán, si haguéssim d’extraure uns trets generals de la religiositat 
popular gitana, podríem destacar: 
 

 La creença en l’existència d’un Déu únic, Devel, que guia les seves 
vides. És el principi del Bé. Al seu costat apareix el Diable, 
principi del Mal. 

 La creença en la vida després de la mort on va l’ànima immortal i 
una presència dels avantpassats morts en els afers dels parents 
vius. Prova d’això és el culte als morts que, per al gitano, són 
presents en la vida dels pobles i en la dels seus familiars. 

 Creença en la Verge Maria, com a mare de Déu. També en els 
Sants.  (Jordán, 1991, pàg 56, 58 i 59) 

 
Com a catòlics, també practiquen els ritus del bateig, el matrimoni i els 

funerals, encara que no tenen per costum assistir a missa i altres actes de la litúrgia 
catòlica. 

A l’Estat Espanyol, els gitanos han estat principalment catòlics fins 
l’aparició, allà per meitat del segle XX, de l’Església Evangèlica de Filadèlfia. 
Aleshores, batejats com a “catòlics” gitanos de tot l’Estat Espanyol, molts són 
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convertits a l’evangelisme pentecostal, fins constituir-se en una església gitana. 
Són els anomenats “Aleluyas” o “Cristianos”. 

 
El gitano evangèlic sols és practicant de la seva religió i abandona els temes 

mítics i altres creences tradicionals així com les imatges de la Verge i els Sants: 
Jesús passa a ocupar el centre de tota la seva vida. Sols Ell és digne de tota 
adoració i glòria. 
 

 
 

3.2   Origen. 
 
L’Església Evangèlica de Filadèlfia també és coneguda com l’Església 

Pentecostal i Gitana. Segons José Peralta, predicador del culte dels Bombers de 
Castelló, l’Església de Filadèlfia neix a França  l’any 1950 de la mà d’un catòlic 
convertit al protestantisme, Clement de Cosset. Dedicat a fer campanyes 
d’evangelització a Rennes, va acudir a ell un gitano, Jaime, per demanar-li que 
orés pel seu fill afectat de tuberculosi. El miracle es va produir. Aquest origen el 
trobem també en la tesi ja citada de Jordán “Religiositad i moralidad de los gitanos 
de España” (pàg. 61). 

 
Segons Jordán, a l’Estat Espanyol és clau la figura de Claudio Salazar, més 

conegut per “Palco”, sobrenom  que li van donar els gitanos espanyols. Aquest va 
conèixer el moviment a França i més tard, al 1963, comencen les primeres reunions 
evangèliques del poble gitano espanyol en Balaguer (Lleida). A l’any següent es 
produïen els primers baptismes (Jordán, 1991: 61) 

 
Segons m’informa José Peralta,  aquesta església s’inscriu en el Ministeri de 

Justícia com a associació religiosa amb el nom de Iglesia Evangélica de Filadelfia, 
encara que el nom que es pretenia donar i que no va ser admès  en el Registre era 
el de Movimiento Evangélico Gitano Español.  El nom de Filadèlfia és degut a una 
exigència de tipus legal per part del ministeri de Justícia. El moviment evangèlic 
devia identificar-se. Filadelfia no té cap significat, sols és una senya d’identitat 
com qualsevol altra. 

 
Al 1969, el moviment és reconegut pel Govern Espanyol i així és com 

ràpidament apareixen predicadors per tot arreu de la península (Catalunya, 
Sevilla, Madrid, Santander, Teruel...), tenint cada cop més adeptes (Jordán, 1991: 
61). 
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3.3  Estructura i organització 
 
És una església poc estructurada o espontània, fet, aquest, que afavoreix la 

seva capacitat de renovació, dispersió i multiplicació. L’organització és mínima, ja 
que considera que aquesta és la principal causa de la crisi de les altres esglésies. 
Prenen com a model l’església primitiva. Les esglésies evangèliques són 
independents unes de les altres encara que estan unides per una estructura i una 
organització comuna. Unes amb les altres es relacionen mitjançant visites 
pastorals, dels músics i el cor i fins i tot dels propis fidels. Tenen també contactes 
freqüents amb altres comunitats mitjançant  les convencions regionals en les quals 
es comparteix amb els germans casa i aliments. 

 
Els ministeris són distribuïts per l’Esperit Sant i cadascú ocupa un lloc en 

l’església, segons el do atorgat. Només reconeixen com a única jerarquia al pastor. 
Tal com diu F. Jordán en Religiosidad y moralidad de los gitanos en España,  dins el 
moviment evangèlic gitano, l’objectiu fonamental és l’evangelització d’aquest 
poble, fent tot allò possible per adaptar-se a les formes de vida i psicologia gitana. 
I que, per aconseguir aquest objectiu, tots els càrrecs de responsabilitat recauen 
sobre persones gitanes. La meva experiència confirma aquesta idea. Efectivament, 
tots els predicadors, candidatos i els pastors que he conegut eren d’ètnia gitana. 
Malgrat això, són dos els testimonis que m’han confessat l’existència de pastors i 
predicadors paios dins del moviment gitano. 
 

Rosa, dona gitana de 64 anys, casada i venedora ambulant em deia: ¿Y a 
usté, quién l’ha predicao? A mí, me predicó un payo que vinió a mi casa, después vinió un 
gitano y me convenció. 

 
Arturo, “pelo blanco”, predicador en el culto objecte del meu estudi, 

afirmava que: Los payos también pueden tener ministerio. A mí me bautizó un payo. 
 
Dins del moviment evangèlic gitano, segons els meus informants, trobem 

els següents ministeris: 
 
Ministeri local: pastor, obrero i candidato. 
 

 Pastor: màxima autoritat dins del culto. No és una figura sacralitzada, però sí 
respectada i ben considerada per tota la comunitat de fidels. La seva funció és 
pastorear, és a dir, fundar i dirigir el culto. També predica l’evangeli i distribueix 
els sagraments. Té la potestat de disciplinar – imposar una disciplina o 
penitència als fidels que no compleixen les normes morals imposades pel culto. 
Visita els malalts i els ancians. Du el pes de la comunitat.  

 
El pastor, a diferència del sacerdot catòlic, té una família, muller i fills. 

No és cèlibe.  És per això que, a part de la seva funció religiosa, desenvolupa 
altres treballs. A canvi d’aquesta funció, rep dels fidels un petit ajut econòmic, 
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la quantitat del qual depèn de les possibilitats econòmiques del culto. També li 
donen habitatge gratuït, la casa pastoral. 

 
Carmen, gitana evangèlica de 65 anys, venedora ambulant de roba pels 

mercats setmanals de la província, m’explicava: 
Nuestros pastores se casan. Pablo dijo: si alguien tiene el don de la continencia, 

que lo haga, pero si no, no. Dios nos ha creado para que nos reproduzcamos. La iglesia 
católica no quiere que se casen los curas para no pagarles más. Si tienen una familia, 
hay que pagarles más. Dios dijo: “No fornicarás”. Si no los dejan casar, fornican porque 
son humanos y eso es ir contra la naturaleza. Nuestro pastor, además de ser pastor, 
trabaja en otra cosa. Vende  ropa en el mercado. Nosotros le pagamos una ayuda, lo que 
podemos. 

 
El pastor sempre és de fora de la localitat. Quan la seva missió és 

acabada, marxa a un altre lloc per tal de fundar i dirigir un nou culto, pastorear. 
 
María, gitana de 45 anys, venedora ambulant, em deia: 
Ahora no tenemos pastor porque ha terminado su ministerio y se ha ido. No es 

que se vaya porque quiera sino porque su ministerio ha terminado. Se va a pastorear y 
fundar otro culto. Este pastor era de Madrid y ahora está en Burriana. Su mujer , la 
pastora, era la que dirigía la oración entre las mujeres. Ahora dirige el culto Pepe, pastor 
suplente, los obreros y los candidatos. Éstos son candidatos aprobados. Los aprueba un 
grupo de ancianos que son como el Papa para los católicos. 

 
Ordenació del pastor: 
 
 Segons m’informa Arturo, predicador, per anomenar els pastors cal 

seguir els següents passos: 
 D’entre els pastors d’una mateixa església es dóna l’aval per 

a ser presentat en la zona. 
 Tots els pastors de la zona amb el responsable de la mateixa, 

fan un informen amb totes les seves dades i donen la seva 
aprovació per a presentar-lo a la Dirección de España. 
 Estudiat el cas en una reunió nacional (tots els responsables 

de l’Estat Espanyol) se ordena al ministerio para ser reconocido 
nacionalmente. 

 
 Obrero o predicador: És un pastor sense església. Durant la litúrgia del culto, el 

pastor el proposa per a explicar la palabra. Els predicadors u obreros van 
formant-se progressivament per imitació, no tenen estudis formals. En un culto 
poden haver diversos pastors. 

 
 Candidatos. Aspirant al ministeri pastoral. Fan un aprenentatge de cinc anys 

de durada en els cultos pastorals. Abans de passar a obreros són candidatos 
aprobados. 
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         En el ministeri nacional: 
 

 Grupo apostólico: grup d’ancians que organitza i dirigeix l’Església a nivell 
nacional. És l’encarregat de vigilar per l’ortodòxia i d’arreglar els possibles 
conflictes entre les esglésies. També té un paper significatiu en l’ordenació de 
pastors. Formen també el que ells anomenen La Dirección de Espanya. 

 
   Dirección d’Espanya: grup format per tots els responsables de zona (17 zones en 

tot l’Estat Espanyol) i el grupo apostólico. 
    El responsable de la zona de València s’anomena El Pelón. 
 
 Padres de la obra: són els pioneros del moviment evangèlic, és a dir, els primers 

que començaren a predicar l’evangeli en l’Estat Espanyol. Formen també part del 
grupo apostólico. 
 
 Maestros: recorren les esglésies locals per tal d’aprofundir més en 

l’ensenyament doctrinal i espiritual. S’encarreguen també de la preparació bíblica 
dels futurs pastors. A més, ensenyen en el seminari (cursets bíblics per a 
candidatos). Sols existeix un seminari a Madrid. 
 
 Profeta: persona que busca la revelació de Déu en la Bíblia. Déu li revela els 

moviments de l’església.  
 
 Apóstol: és membre de Los Padres de la obra (pioneros). S’encarrega d’obrir  una 

obra, un culto. Ensenya el seu funcionament i estableix una nova església. Aquí, a la 
Comunitat Valenciana, són Emiliano i Jaime. 
 
 
 
      En el ministeri itinerant:  
 
 Evangelistas: són missioners encarregats d’aconseguir la conversió del major 

nombre possible de persones per tal de fundar una nova església sobre la qual 
l’Esperit Sant derramarà els seus dons. L’evangelista pot quedar-se com a pastor. 
La seva missió és, doncs, testificar o evangelizar. Pot predicar a una multitud 
(convencions) o per les cases. 
 
 La dona no té ministerio, és a dir no exerceix cap funció de caire oficial en 

l’Església, encara que sí col·labora: és el cas de las vocales o la dona del pastor, la 
pastora. 
 
      Convenciones: 
 
 Convención regional: reuneix, cada any, els pastors de les esglésies locals. I, 

cada quatre anys totes les esglésies de la Comunitat. 
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 Convención nacional: reunió, cada dos anys, dels responsables de les zones 
amb la Dirección de España. Hi ha un responsable per zona i 17 zones en tot l’Estat 
Espanyol. El responsable de cada zona és l’equivalent al bisbe catòlic. 
 
 Convención mundial, amb tots els líders, cada tres anys. 

 
Actualment, a l’Estat Espanyol, segons m’informa José Peralta, hi ha: 

 800 esglésies. 
 2000 pastors. 
 100.000 cristians. 

 
 
3.4  Contingut doctrinal 

 
La base del moviment gitano no és la doctrina sinó la vida. Els seus ingredients 

són senzills, sense complicacions teològiques. Déu és un ésser bo que és el que 
castiga i premia. 

 
Els principis fonamentals  en què es basa l’Església Evangèlica de Filadèlfia 

són: 
 Creuen en un Déu viu, poderós i omnipotent, ressuscitat, capaç de 

vèncer totes les lleis naturals i humanes. 
 Déu és el centre de l’univers i de la vida de totes les persones. L’ésser 

humà, com a tal, no té cap mèrit, cap valor. Tota la seva vida, els seus 
actes i tot allò que l’envolta, tenen com a única finalitat  glorificar, alabar 
i adorar al Maestro, a nuestro Señor, a Ese Personaje de gloria. 

 Crist és l’únic salvador i camí únic per arribar al Pare.  
 Tot el que no és de Déu és del Dimoni. En aquest terreny s’hi troba la 

perdició de l’ànima, la condemnació, el mal, les malalties i la mort. La 
seva presència és manifesta mitjançant les possessions. 

 
Luisa, gitana de 40 anys i dona de Joselin, m’explicava que: 
Las enfermdades y la depresión no existen, eso son cosas que dicen los médicos. Lo que 

pasa es que el demonio penetra dentro de la persona y la hace ver cosas malas. El otro día, 
se suicidó un hombre por depresión, decía la gente. Eso es mentira. Ese hombre tenía al 
demonio dentro y éste hizo que se arrojara por el balcón. El demonio es muy malo y por eso 
hay que estar bien con Dios, para que nos aparte de él. 
 

 El món espiritual està dividit en dues àrees: la positiva (estar con Dios) i 
la negativa (estar en el mundo). 

 
 L’Esperit Sant és el consolador enviat per Crist amb la finalitat d’animar 

i dirigir l’església, el culto. Ell és present en tots aquells que han sido 
pasados por las aguas i, de vegades, es manifesta atorgant dones com la 
facultat de parlar vàries llengües (don de lenguas), curar malalts 
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(sanaciones), expulsar el dimoni del cos dels posseïts i perdonar les 
pròpies faltes morals comeses. 

 
Sissi, gitana de 39 anys, mare de las vocales, invàlides les tres, em deia sobre 

aquest punt: 
Yo fuí testigo de una sanación. Se sentó una señora mayor, muy mayor, inválida, que 
no podía caminar, al lado de mi hija inválida y de la otra niña, también inválida. El 
pastor puso la mano sobre la cabeza de esta señora y ella se levantó de la silla 
totalmente sana. Mis hijas, que estaban al lado, no se curaron. 
 

Juani, gitana de 40 anys, dona d’un predicador, d’acord amb aquest punt 
afirmava: 

Claudio Freidoz (personatge que apareix en una sèrie de vídeos sobre 
l’Església Evangèlica de Filadèlfia), en este vídeo que tengo, sana a un niño ciego. 

 
 La Bíblia és l’única font de fe i d’ella prové la paraula que els pastors i 

predicadors fan servir en la litúrgia del culto*.  
 

 Justificació sols per la fe. 
 

 Creença en la vida eterna i en la resurrecció dels morts. L’existència 
terrenal no és més que una mera transició per assolir el més Enllà, la 
vertadera vida i gozar de la presencia de Dios. El que se va, goza; el que se 
queda, sufre (Luisa, 40 anys). 

 
 La Verge és converteix en un personatge respectat per ser la mare de 

Déu, però no la consideren intercessora davant d’Ell ni capaç de fer 
miracles. No és adorada i no ocupa un lloc central en les seves creences.  

 
Antonia, gitana de 60 anys, venedora ambulant, em deia: 

 La Virgen se salvó porque creyó en Jesús. Jesús tenía hermanos.  
I la Luisa:  

 En la Virgen creemos, pero no la adoramos. Creemos en ella, porque es la madre de 
Jesús pero, nada más.  
 

 Els Sants també perden la seva transcendència i es converteixen en 
cristians que van tenir una vida exemplar i poc més. 

 
Recollint les paraules de l’Antonia: 

A los santos no los adoramos porque son hombres, personas como nosotros. Es 
idolatría. Sólo adoramos a Nuestro Padre Jesús y al Espíritu Santo. A nadie más. 
 
 

                                            
* Bíblia: Antiga versió de Casiodoro de Reina (1569). Revisada per Cepriano Valera (1602). Una altra revisió, 1862, 
1909, 1960. Sociedades Bíblicas Unidas. Mexico D. F. Imprés en Corea 1991. Edició del text 1960. Edició dels  mapes, 
de 1986. 
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Segons m’explicava la Luisa: 
Tampoco creemos en los santos. Sólo han sido hombres buenos y, por tanto, no 

tienen porqué ser adorados. Sólo el Maestro debe ser adorado y también el Espíritu 
Santo, que también es Dios. 

 
 També en la glòria s’hi troben les ànimes dels cristians que han seguit al 

Senyor, entre elles les dels avantpassats gitanos. Amb aquesta idea es 
trenca la vinculació del difunt amb la seva família i l’esfera terrenal. 

 
 També continuen creient en els somnis i en la seva interpretació, encara 

que amb característiques diferents dels somnis tradicionals. 
 
 
3.5  Sagraments. 

 
Respecte als set sagraments de l’Església Catòlica, pels cristians evangèlics sols 

existeixen: 
 
 El Baptisme, que es du a terme després de la conversió i és per això que és 

necessari l’ús de la raó, haver assolit l’edat adulta. Els fidels són “pasados por las 
aguas” (immersió). Malgrat tot, quan neix un infant, la família procedeix a 
presentar-lo davant tota la comunitat en la litúrgia del culto. Després, allí  en la 
pròpia capilla o en el domicili dels pares, té lloc una celebració  festiva i un àpat. 

     Aquest sagrament no es considera causa de salvació. 
 

 L’Eucaristia, que se celebra tots els diumenges en la sessió del culto. La litúrgia 
d’aquest dia no varia respecte dels altres dies. Tan sols s’incorpora la celebración 
de la cena. Els fidels “toman el pasto” que ofereixen els predicadors: un petit 
tros de pa i un poc de vi. En aquestes dues especies no hi ha, però, presencia 
real de Déu. 

 
 El Perdó, que suposa el penediment de les faltes morals comeses. Aquest és un 

acte personal encara que també hi ha litúrgies comunitàries. El pastor fa 
d’intermediari ajudant el penitent amb l’oració. També té autoritat per a 
disciplinar,  imposar una disciplina, una petita penitència per als cristians que 
transgredeixen les normes morals imposades pel culto. 

 
 El Matrimoni: constitueix una de les formes per a unir diferents famílies i 

organitzar, així, llinatges o clans patrilineals. Els gitanos evangelistes celebren 
aquest sagrament mitjançant dues cerimònies. La primera, de caire religiós, té 
lloc al culto, on els nuvis són casats pel pastor.  Tot seguit, els noucasats 
celebren la segona boda, la tradicional boda gitana, amb tot el seu ritual 
tradicional. La celebració d’aquestes dues cerimònies no és més que una mena 
de simbiosi entre la tradició i la nova fe.  

 
D’altra banda, un ritual que no constitueix cap sagrament, però que també 

té lloc al cullo, és el dels funerals. 
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El culto que es realitza amb motiu d’un funeral té la mateixa estructura que 
qualsevol altre. És un culto normal. L’única diferència és que es dóna testimoni 
de la persona que ha mort. Cal remarcar el fet que no se pide por el fallecido. 
Mientras hay vida, se pide por él pero una vez ha muerto, se deja de pedir. Aquest 
ritu és obvi, ja que el difunt va a reunir-se amb Déu, a gaudir de la seva 
presència. Per tant, no necessita que ningú pregui per ell. 

 
En el ritual dels funerals, es prega pels familiars para que reciban el consuelo y 

la tranquilidad de ese momento. 
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4.  ENTRADA AL CAMP 

 
4.1 Com vaig conèixer el culto. 
 

Durant la meva professió com a docent, he sentit parlar, moltes vegades, als 
meus alumnes gitanos referint-se al culto: 

Ayer no pude hacer los ejercicios porque tuve que ir al culto... 
No pude estudiar porque fui al culto... 
 
Expressions com aquestes i altres semblants es repetien quasi a diari. Jo 

coneixia ben bé el mot, però no en què consistia ni, molt menys, el significat que 
aquest vocable té per a gran part del poble gitano. Com ja he dit abans, en la 
introducció, el meu interès per aprofundir en el coneixement de tot el que el culto 
podia significar es va accentuar quan li vaig preguntar a aquella mare gitana si 
considerava que el culto era més important que l’escola i em va respondre amb 
tota fermesa: cuatro veces más! 

 
Aquesta resposta tan clara i sincera em va dur a qüestionar-me què podia 

tenir el culto per a què alguns gitanos el consideraren més important que 
l’educació. Què podia passar allí?. Quin benefici podien traure del culto? Aquests 
interrogants i altres versemblants que em plantejava no podia  donar-los resposta 
per mi mateixa.  Ara, amb aquest treball, pretenc aprofundir en aquesta litúrgia i 
trobar explicació al fenomen del culto, sobre el qual, encara no he deixat de 
reflexionar.  

 
 
4.2.  L’Apropament. 
 
El primer pas que vaig donar, per tractar de conèixer el món dels gitanos 

des de dins, fou visitar l’Associació Gitana de Castelló. 
 
Després d’haver telefonat a aquesta associació per tal de concertar una 

entrevista amb el president, per fi vaig poder mantenir una llarga xerrada amb la 
seva gent. El president, el tío Enrique (home molt assabentat en conceptes 
antropològics referents al món gitano) i el secretari general em van acollir de 
manera entranyable.  Són gent oberta i afable. 

Tot seguit, a la sortida de la visita a l’associació, em vaig dirigir cap al culto 
dels Bombers (aquest nom es deu al fet de la seva situació davant l’antic parc de 
bombers de Castelló). En arribar, la capilla ja restava oberta, encara que els fidels 
no hi eren. Tan sols s’hi trobaven dos senyors gitanos que semblaven, amb la 
Bíblia en la mà, ser predicadors. Vaig intentar entrevistar-los sense aconseguir-ho. 
Els vaig explicar el motiu de la meva visita mostrant-los el carnet de la UOC. Res. 
Aquells dos senyors sols em van dir que no podien parlar amb mi si el responsable 
suprem de València no els autoritzava. En un primer moment, pensava que 
obtenir informació d’aquestes dues persones resultaria molt difícil sinó 
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impossible. Jo continuava intentant-ho, però un d’ells sols em deia reiteradament: 
Por vuestros frutos se os conocerá. I tot seguit em digué: ¿Usted sabe por qué se 
distingue un peral de un manzano?. Por sus frutos. Li vaig puntualitzar “Y por sus 
hojas”. Ell continuava; no, por sus frutos. Así pasa con los hombres, por sus obras se les 
conoce. L’altre senyor afirmà: El hombre que no cree en Dios es como un animal, como 
una bestia. No es hombre, no se puede ser  persona si no se conoce a Dios. 

 
De sobte, els pregunto: ”¿Yo podría asistir al culto?”. Em respongueren tots 

dos: Sí, señora, siempre que quiera. Usted se sienta ahí; se está quieta y no pasa nada. 
Aquí puede entrar quien quiera, sea payo o gitano. No pasa nada. 

 
Davant aquesta situació, vaig tenir clar que, per poder conèixer i aprofundir 

en l’univers religiós dels aleluyas tan sols se m’obria un camí: l’assistència diària al 
culto, l’observació participant i l’esperança de trobar, entre els cristians, qui 
m’ajudés a conèixer-los més i millor. 

 
Així ho vaig fer, diàriament, durant quasi tres mesos. 
 
 
4.3  Els primers contactes. 
 
El primer dia que vaig assistir al culto, estava una mica nerviosa, no sabia 

ben bé com em rebrien. A fora, al carrer, abans d’entrar a la capilla, em va rebre, de 
manera molt cordial, un gitano amb barba molt llarga, d’uns 65 anys i el seu fill, 
d’uns 18 anys. 

 
 Tomàs em va dir:  
Soy quince años de esta religión y vengo todos los días al culto y el día que no 

puedo venir, porque me es imposible, no me siento bien. El venir aquí me da vida, me 
ayuda en todos los problemas y, más aún, me cura todas las enfermedades. Ahora estoy 
resfriado pero no voy al médico porque la fe en Dios me curarà. Una vez estuve muy malo 
y los médicos no me sabían curar. Yo me arrodillé, le pedí a Dios que me curara y Dios asín 
lo hizo. Dios es todo para mí. Mi mujer no viene porque está enferma. Tiene depresión y no 
sale de casa, pero igual cree y vive con Dios. 

 
Tot seguit vaig veure a Joaquín (29 anys). Joaquín havia estat alumne meu 

de 5é de primària al col·legi Serrano Suñer de Castelló. Em va saludar molt 
afablement. Recordo que Joaquín durant la seva etapa escolar, presentava grans 
mancances intel·lectuals i, per això, havia estat alumne de Pedagogia Terapèutica. 
Tan sols va poder assolir l’objectiu de llegir algunes paraules soltes, res més. Aquí, 
però, sembla trobar-se molt bé. Diu així: Me gusta más estar aquí que estar en la 
escuela; Dios es todo para mí, no sabría vivir sin él; me siento muy bien. Yo soy el 
encargado de abrir y cerrar las puertas de la capilla y paso el cepillo para recoger los 
donativos. 

 
Durant aquesta primera sessió de culto a la qual vaig assistir, Joaquín, em va 

sorprendre molt. Era capaç de recitar, tot seguit i en veu alta, una llarga oració que 
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semblava apresa de memòria tot i que, a l’escola, ni tan sols vam poder aconseguir 
que aprengués una petita frase que tenia que dir en una obra de teatre molt fàcil a 
representar entre tots els companys de PT (Pedagogia Terapèutica). En aquest 
moment, em semblava que s’havia produït un miracle. Més endavant, vaig saber 
que les oracions no s’aprenen de memòria ni estan escrites enlloc sinó que són 
expressions que brollen espontàniament del cor. L’aprenentatge, doncs, és per 
tradició oral. 

 
Joaquín demostrava així que la “fe” havia obrat una meravella amb ell. 

Amb la presència de Joaquim em vaig sentir recolzada i tal vegada protegida, no 
tan sols en aquest primer contacte, sinó també durant alguns dies posteriors fins 
que vaig establir relacions amb altres assistents amb els quals per a iniciar-los 
encara m’anava molt bé la meva relació amb Joaquín: “Joaquín ha sido alumno 
mio”. 

 
Al llarg d’aquesta primera sessió vaig percebre molt notablement que jo era 

el punt on convergien totes les mirades dels presents. Jo era l’única paia entre els 
assistents. Foren moments molt intensos en què cada moviment i cada un dels 
meus gests eren destinats a posar-me a prova. 

 
En finalitzar el culto, un predicador es dirigeix a mi i em preguntà: Usted es 

periodista?. Li respongué: “No, soy profesora”. Ah!, bien, creía que era usted 
periodista. Més tard he pogut comprovar com aquest predicador té una mica de 
“mania” vers els periodistes. Creu que sols van per denunciar-los. 

 
A la sortida d’aquest primer culto, una gitana jove va venir a saludar-me: 

Bienvenida, hermana. I em va fer dos petons. Aquesta dona, Luisa, va ser una de les 
meves amfitriones durant les meves primeres sessions i es convertiria en una 
amiga. 

 
Un poc més tranquil·la i contenta per l’acolliment rebut el dia anterior, em 

presento a la meva segona sessió de culto. Noto que algunes mirades, abans 
d’entrar, semblen més afables. El pianista de l’orquestra, un jove que sembla molt 
formal, es dirigeix a mi i es presenta: Soy Josué y toco el piano. Bienvenida, hermana. 
Molt cortesment li responc:” Me llamo Ma. José y me alegro mucho de poder estar aquí 
con vosotros y participar de vuestra liturgia. Tocas muy bien el piano, ¿has estudiado 
música?”. La resposta fou contundent: No, yo sólo toco de oído. No sé leer las 
partituras. El felicito i l’animo a cursar estudis musicals, perquè no hi ha dubte que 
Josué té qualitats més que sobrades per aquesta tasca. Avui, Josué va els caps de 
setmana a València on un professor li dóna classes de música. 

 
Mentre parlo amb Josué , se’ns acosta una gitana jove i rossa, molt somrient 

i dirigint-se a mi em diu: ¿Vienes a tomar un café?. Encara que sorpresa, accepte 
encantada i acudim a una pastisseria-cafeteria al costat de la capilla. És un lloc de 
reunió dels fidels abans d’entrar al culto. 
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Ens seiem i es presenta: Soy la Sissi, madre de las tres vocales que cantan en el 
coro. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo nos has conocido?  Aquí sólo encontraras gente sencilla, 
que no sabe leer ni escribir pero que, en sus corazones, tienen a Dios. No encontrarás 
folklore. Nosotros, aquí, nos sentimos unidos y nos sentimos bien. 

 
Alguna cosa en el meu interior em deia que havia trobat la persona que, 

junt amb la Luisa, definitivament m’ajudaria a endinsar-me en el coneixement del 
culto.  Elles dos seran, sens dubte, les meves amfitriones i amigues. 

 
Acabat el cafè, anem-hi totes dues juntes a la capilla. Ella em va convidar a 

seure al seu costat, la qual cosa a partir d’aquest moment faria tots els dies. Durant 
el ritual em sorprèn l’actitud de la Sissi. Cantava molt, tant fent cors amb les 
vocals, com en solitari i en veu baixa. En els moments en què no cantava, mitigava: 
¿Dios mío, Dios mío, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Oh!, Dios, ¡ qué bueno eres!;  pero 
¡que bueno eres!. Te llevo dentro de mi corazón. Espíritu Santo, ¡te quiero!. De reüll, veig 
com les llàgrimes de la Sissi relliscaven pel seu rostre. Sento que una gran emoció 
m’envaeix i penso que la fe és tot per aquesta gent. 

 
Al llarg de la sessió un dels germans s’aixeca i recita uns poemes, de gran 

bellesa, lloant a Déu. Em semblen trets dels poemes místics de la literatura 
castellana dels segles XVI i XVII. Tot el món està atent i en silenci. En acabar, 
aplaudeixen. Jo personalment no vaig dubtar en felicitar al recitador. Em confessa 
que ell no era l’autor, que sols els recitava. Però ho feia molt bé i amb molt 
sentiment. 

 
En acabar el culto, el predicador anuncia que aquesta mateixa nit hi ha 

oración a casa de Luisa i Joselin. Pregunto a Sissi i a un predicador si puc assistir. 
Em responen: sí, pero sería conveniente que, primero, asistiera unos días más al culto. 

 
Penso que ja estic quasi acceptada dins la comunitat evangèlica. D’ara 

endavant, tot sembla que fluirà de forma fàcil i natural. 
 
 
4.4  Primeres impressions. 

 
Les meves primeres impressions, quan tan sols duia dues sessions de culto, 

foren, que aquella gent semblava presa d’una histèria col·lectiva, d’un èxtasi total, 
on la música i els cants es fonien donant lloc a un gran alliberament. 

 
Vaig observar, clarament, com els gitanos sentien, mitjançant la música, les 

seves arrels i la seva cultura, tan unida al cant i a les palmes. Aquí podien cantar i 
batre palmes expressant, així, allò que, en el sí de la societat paia on viuen, troben 
poques ocasions per a fer-ho. 
  

Des d’un principi vaig arribar a la conclusió que aquí es barrejaven 
religiositat, cohesió social i clares reminiscències de les seves arrels culturals. Un 
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dels fets que va cridar poderosament la meva atenció, en aquella primera 
cerimònia a la qual vaig assistir, fou veure com una gitana gran, que cobria el seu 
cap amb un mocador negre, es va passar tota l’estona  plorant i gemegant. Per què 
plorava aquesta senyora? Què estava passant allí? En aquell moment no hi trobava 
respostes. Més endavant, anirien aclarint-se tots els meus dubtes i veuria que 
aquella gent no “s’havia tornat boja”, simplement expressava allò que sentia, 
donava llibertat a les seves emocions en el context de la litúrgia. 

 
 Per altra banda, també creia, en aquells primers moments, que les oracions 
que els fidels assistents expressaven en veu alta havien estat apreses de memòria i 
procedien d’algun llibre d’oracions escrit, tal com succeeix en les cerimònies de la 
litúrgia catòlica. Res més lluny de la realitat. La majoria dels gitanos assistents són 
analfabets i, difícilment, podrien llegir més enllà de dos paraules seguides. Quan 
vaig preguntar-li a la Sissi pels textos d’on podien procedir les oracions per tal 
d’aprendre-me-les, es va sorprendre i em digué: No están escritas en ninguna parte. 
Cada uno de nosotros expresa lo que siente en su corazón en ese momento. I dirigint-se al 
pastor suplent, li comentà: Mira, se cree que aprendemos las oraciones de memoria y que 
están escritas en algun libro. El pastor, dirigint-se a mi, em preguntà: ¿Es usted 
casada?. Li responc: Sí. Ell continua: ¿Cuando habla con su marido, estudia antes lo que 
le va a decir?. La meva resposta: No. Pues, va dir, igual pasa con Dios. No estudiamos lo 
que le tenemos que decir. La oración nace del corazón; expresamos aquello que sentimos, lo 
que pensamos en ese momento. Nuestra oración es sincera y espontánea. ¿Usted me ha oido 
predicar antes?. Pues, no sé leer ni escribir Sólo fui a la escuela durante quince días. 
 
 Tots aquests esdeveniments, que havia viscut i que m’havien impressionat 
des d’un primer moment, van fer que el meu interès per conèixer els al·leluies i tot 
allò que el culte significa per a ells augmentés fins al punt de continuar la meva 
recerca etnogràfica amb gran il·lusió.  
 
 
4.5 La meva presència al culto: com vaig ser acceptada públicament i 
en privat. 
 
 A mesura que transcorria el temps, la meva presència al culte ja era 
acceptada amb tota normalitat fins a considerar-me un membre més de la litúrgia 
del culto.  Jo participava  de tots aquells aspectes del ritual que estaven al meu 
abast: cantava coritos, batia palmes i orava en veu baixa. També col·laborava amb 
donatius quan passaven el cepillo. Sempre procurava anar una estona abans del 
culto, per tal de poder xerrar una mica amb els gitanos assistents. 
 
 Per motius personals, vaig deixar d’assistir a la capilla durant uns dies. 
Quan vaig tornar, però, tothom semblava alegrar-se per la meva nova presència 
entre ells. Fou especialment afectiu, el vell Tomás, que em digué: Hace un momento, 
le comentaba yo a mi hijo: aquella mujer que venía, ya hace días que no la veo y ahora, 
cuando la he visto, me he alegrado mucho. He dicho: ya ha vuelto. Está entre nosotros. 
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 La mostra definitiva de la meva acceptació i integració pública en el ritual 
del culto va tenir lloc quan amb, la meva presència, es va celebrar un culto espiritual 
en el que, suposadament, es va manifestar l’Esperit Sant i alguns membres de la 
comunitat, convençuts d’aquesta presència divina, van començar a parlar en 
llengües desconegudes (don de lenguas, glossolàlia) i altres van entrar en aparent 
estat de trànsit. També vaig ser acceptada en la vigília, oració celebrada a les onze 
de la nit a casa de Luisa i Joselin. 
 
 Al mateix temps que la meva acceptació pública era sentida per tots, alguns 
dels assistents i, en especial Sissi, Juani i Luisa, em convidaven a visitar les seves 
llars respectives i a prendre un cafè i xerrar amb elles una estona. Així ho vaig fer i 
he de confessar que em vaig sentir plenament satisfeta amb aquesta experiència. 
 
 Emocionalment intensa fou la xerrada amb la Juani que va insistir molt 
perquè la visités amb l’objectiu de parlar-me de la seva religió, dels seus 
sentiments espirituals i d’informar-me de tot allò que jo devia aprendre. 
 
 Reprodueix aquí les meves notes de camp sobre la conversa que vaig 
mantenir amb la Juani, gitana de 40 anys, casada, amb quatre fills i dona d’un 
predicador: 
 

Juani, neix a l’Argentina en el sí, d’una família gitana catòlica, i allí viu fins 
als dotze anys. Eren venedors ambulants i, amb aquesta professió recorren tot el 
país. Més tard marxen tots a Espanya i s’estableixen a Madrid. Durant la seva 
infantesa i joventut viu amb els pares fins que es va casar als 17 anys. 
 
  Sols fa dos anys que és a Castelló amb el seu marit i els seus fills. Viu en una 
petita casa unifamiliar, hipotecada. La família té evidents problemes econòmics 
derivats del treball insegur del marit, de la filla gran, etc. La Juani sofreix freqüents 
depressions degudes a aquest estat de coses. 
 Quan vaig visitar la seva petita casa em va sorprendre veure moltes 
fotografies penjades a la paret per tot arreu. A més a més, moltes flors artificials i 
elements decoratius, així com nombrosos mantells blancs de ganxet industrial. 
 

Juani em relata d’entrada la seva conversió, la de son pare i la del seu marit, 
emfatitzant que aquestes dues conversions foren fruit de la seva pròpia. S’explica 
així: Se convirtió una amiga mía y, por la noche hubo vigilia. No conocía nada del Espíritu 
Santo y empezó a hablar lenguas.  Ella quería pararse, pero no podía. El predicador dijo: 
“Es la primera vez que veo ésto. ¡ Qué poder tan grande tienes, Dios!”. Dios la bautizó en 
el Espíritu Santo y, por esto, estuvo llena del Espíritu Santo que la bautizó en lenguas.  

 
Si yo acesto (acepto) a Dios, Dios me perdona todos los pecados y vuelvo a nacer. El 

predicador pone las manos sobre el nuevo convertido y el Espíritu Santo penetra en él y le 
da el don de lenguas. Siempre no pasa ¿eh?. A partir de aquí, Dios te puede bautizar y 
ofrecer todos sus dones. 
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Yo, un día, asistí al culto, acompañando a esta amiga sólo por curiosidad. Yo era 
católica. El pastor dijo: “Quien note que su corazón palpita es porque tiene al Espíritu 
Santo”. Yo le dije a mi hermana: yo estoy notando éso. El predicador puso las manos sobre 
mi cabeza y yo noté la presencia de Dios en mí. Asín me convertí. Y mi hermana, también. 
  

Estuve cuatro meses sin decírselo a mi padre, por si se enfadaba, pero luego se 
convirtió mi padre también y, entonces, se lo dijimos. Yo tenía doce años. Mi padre se hizo 
predicador. 

 
Tot seguit m’explica la conversió del seu marit: 
  

Al principio mi marido, antes de acestar (aceptar) a Dios, se ponía nervioso cuando 
me oía cantar alabanzas y hasta me prohibía ir al culto. Un día, me dió un azote y como vió 
que no me inmuté, cogió la Biblia y me la rompió por la mitad. Ahí yo sí que me volví loca 
y empecé a orar: “¡Dios mío, haz que te aceste, que se convierta. Llénalo con tu presencia!”. 
Y así ocurrió, de una manera muy especial. 
   

Un día, sin más, cuando llevábamos cuatro años de casados, él noto al Espíritu 
Santo dentro de él. Comenzó a temblar, a tambalearse y hasta se caía. Desde entonces, 
acestó a Dios y se convirtió. Más tarde, al cabo de un tiempo, se hizo predicador y le 
encargaron un culto en Orcasitas (Madrid) con 300 almas. Tuvimos algunos problemas y 
nos vinimos a Castellón. 

 
Aquí, yo no conozco a casi nadie y por eso salgo poco de mi casa. Me gusta estar en 

casa y hacer mis cosas. 
 
Seguint amb la seva narració, m’explica: 
 
Yo tuve una depresión muy fuerte y no podía salir de ella, ni tampoco dejar de 

tomar medicamentos. Le rogué a Dios y me escuchó. Gracias a Él, salí. Cuando oro, hay 
algo que me falta. Digo. “Padre, Jesús, Dios”. Pero, me falta el Espíritu Santo.  

A través de un libro, que me leía mi marido, conocí al Espiritu Santo y mi vida 
cambió. Oraba de otra manera y mi vida cambió por completo. Maduré espiritualmente. 
Vivir con Él es ser sensible como una paloma. Él no puede habitar donde haya pecado. Sólo 
habita en personas que anden con Dios. Su presencia se manifiesta de tres formas:  

 
 El don de profecía, donde Dios te muestra una visión que tú no entiendes. ¿Qué me 

estás mostrando, Dios mío?. La palabra de Dios viene a mi mente y me lo explica. Y te 
abre más la fe.¡Dios mío!, ésto yo no lo sabia y tú me lo revelas. La profecía tiene un 
cumplimiento: se cumple lo que se ha profetizado. 

 Don de cántico celestial, alabar en cántico, en idioma de Dios. Dios tiene un idioma 
que sólo se entiende por el don del Espíritu Santo. 

 Don de lenguas, pueden ser alabanzas y lenguas. Las alabanzas se notan diferentes de 
las otras porque tienen una lengua distinta. Es el idioma de Dios. El Espíritu Santo da 
el don para interpretar esas lenguas. 

 
Quan la Juani acaba de relatar-me tot el que ha estat la seva vida dins la 

congregació, passem a parlar de tot allò que jo desitjava conèixer del culto. Així 
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que li faig una mena d’entrevista oberta, però amb un fil conductor, que 
reprodueixo a continuació: 

 
P._ ¿Cuántos sois en el culto? 
R._ Unos ciento cincuenta, aunque sólo asisten cincuenta o sesenta normalmente. 
P._¿ Qué encontrais en el culto? 
R._ Alegría. Mi vida se transforma; mis problemas desaparecen. Allí soy la más feliz de la 
tierra. 
P._¿El culto es una manera de mantener unida a la família? 
R._ Sí. Yo soy feliz sabiendo que tengo un marido que me es fiel y que Jesús vela por 
nosotros. 
P._¿ Es posible que el culto sea una forma de evitar la mala vida, la droga, el 
alcohol etc.? 
R._ Sí. Nosotros ayudamos mucho en este sentido. Cuando estuvimos en Orcasitas, donde 
mi marido fue predicador durante cuatro años, allí ya ayudamos mucho a drogadictos. Yo 
misma tengo un hermano que no acesta  a Dios y está metido en el alcohol. Yo intento 
ayudarle haciendo que se convierta y aceste a Dios. 
P._ ¿Cómo te ha cambiado la vida desde que estás en el culto? 
R._ Me ha cambiado por completo. Antes, tenía miedo a la muerte. Ahora, no. Me se ha 
quitado. Tengo miedo al dolor, no a la muerte. También algunos hogares destrozados han 
recuperado la paz y la felicidad desde que han acestado a Dios. Es muy bonito estar feliz y 
soñar en que Dios vela por tí. Todo se lo ofrecemos a Dios. Cuando comemos, presentamos 
los alimentos y decimos: Gracias por esos alimentos que Dios nos da y que los ponga en los 
hogares que no hay y que no tienen. 
P._ ¿Crees que el culto mantiene unido a los gitanos como pueblo? 
R._ Yo pienso que lo más importante es Dios y no nosotros. 
P._ En una escala de valores, ¿ qué lugar ocupa el culto respecto de la educación?  
¿Qué es más importante, el culto o la educación de tus hijos? 
R._  Primero Dios ante todas las cosas. Después, lo demás. 
P._ ¿Mantenéis buenas relaciones  con los gitanos que no son evangelistas? 
R._ Nos saludamos; nos decimos buenos días; pero poco más. Porque ellos, como no 
piensan como nosotros y son malicientes, pues no nos relacionamos mucho. 
P.- ¿Qué significa ser malicientes? 
R._ Que son mal hablados y dicen maldiciones. 
P._ ¿Y qué piensan ellos de vosotros? 
R._ Dicen que estamos locos y nos lo dicen a la cara. Luego, cuando acestan a Dios, 
reconocen su error. 
P._ ¿Los gitanos evangelistas van también a la Asociación? 
R._ No sé que es eso. 
P._ ¿Qué relación mantenéis con los payos del barrio? 
R._ Buena aunque yo no me relaciono mucho y apenas salgo de mi casa.  
P._ Tú eres la mujer de un predicador ¿ cúal es tu papel? 
R._ La mujer no tiene ministerio. Tiene que tener virtudes. Tiene que ser testimonio para 
los demás; vestir decentemente; acompañar siempre a su marido en el ministerio. Y ante 
todo, no debe dar mal ejemplo. 
P._ ¿Tienen algun estatus especial los predicadores? 



 44

R._ Sí. Pero deben ser sencillos porque Jesús era muy sencillo. Pero sí que ocupan un lugar 
importante dentro de la congregación. 
P._ ¿ Pueden los payos ir al culto? 
R._ Sí, allí puede ir todo el que quiera. Dios acesta a todos. 
P.- ¿Qué pensais del alcohol, el tabaco, el cine, las discotecas, etc.? 
R._ Los que tienen ministerio no pueden. Para los otros, no está prohibido pero no está 
bien visto. 
P._ ¿Admitís  la separación matrimonial? 
R.- No. Sólo si ha ocurrido algo muy gordo aunque los separdos no pueden volver a 
casarse. 
P._ Entonces, ¿divorcio? 
R._ No. Nunca. 
P._ ¿Aborto?  
R._No. 
P._ Pero, ¿utilizáis algun método de control de natalidad? 
R._ Si. Pero el diu, no. 
P._ ¿Qué piensas de la infidelidad matrimonial? 
R._ Es muy impotante que el matrimonio sea fiel. No pienso en la infidelidad. Yo soy muy 
feliz y sé que mi marido me es fiel. Antes, nuestra mentalidad era más reducida, nuestra 
capacidad era menos. Veían malvivir el matrimonio sólo. Hemos ido cambiando. Cuando 
hay un problema, ahí estamos. Nos ayudamos. 
P.- ¿ Crees que hay algo después de la muerte? 
R._ Sí. Una vida eterna con Dios y llena de felicidad. El que parte, goza de Dios. El que se 
queda, sufre. 
P._ ¿Crees que hay infierno?. ¿Y purgatorio? 
R._ Sí hay infierno pero no creo que haya purgatorio. 
 

La Juani i jo, totes dues continuarem xerrant una estona més d’assumptes 
intranscendents que no reprodueixo aquí. Cal dir que també vaig entrevistar-me 
amb algunes altres gitanes. Les qüestions que vaig plantejar eren semblants a les 
de la Juani. Les respostes que vaig obtenir en quasi res es diferenciaven d’allò que 
m’havia dit la meva primera interlocutora.  

 
Especialment vull remarcar els consells que tots els dies em donava Sissi: 

 Tú, cuando estés en casa, cuando estés barriendo, cuando estés fregando, cuando 
estés cocinando, di siempre ”Jesús, estoy aquí. Jesús, te quiero”. 
 El culto es un lugar de reunión, pero, durante todo el día, hay que glorificar al 
Señor. Yo voy siempre por casa cantando alabanzas y también por la calle. Siempre, esté 
donde esté, voy alabando a Dios y dándole gracias por todo lo que tengo. 
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5. EL CULTO. 
 
El culto dels Bombers, objectiu del meu estudi, és el primer culto que es va 

inaugurar a Castelló, fa uns vint anys. Rep aquest nom perquè està ubicat davant 
l’antic parc de bombers. 

 
La capilla, com diuen els fidels cristians, és l’espai on es desenvolupa la 

litúrgia del culto. Està ubicada en una zona de la perifèria de Castelló, on 
conflueixen gitanos de dues zones: Tombatossals/las Brevas, més prop, i polígon 
Rafalafena, més allunyat. És per això que aquests últims utilitzen cotxe per 
assistir-hi. Encara que la majoria d’ells són provinents de Tombatossals / Las 
Brevas. 

 
 Les famílies solen arribar una estona abans, sobre les 18’45 h., per tal de 
xerrar una mica fins que comenci la litúrgia. Una cafeteria-pastisseria, situada molt 
propera a la capilla, serveix de lloc de reunió. D’altres xerren al carrer. Mentre, els 
nens juguen pel carrer i veuen refrescos de cola, cosa que continuen fent durant la 
litúrgia. 
 
 
5.1  La Capilla. 

 
La capilla és un semi-soterrani on tot els dies per la tarda a les dinou hores, 

excepte dissabte, se celebra la litúrgia del culto. 
  

L’espai físic és el d’una sala rectangular, d’uns vuitanta metres quadrats, a 
la qual s’accedeix mitjançant sis graons. A l’entrada, sobre una de les bigues del 
sostre, els fidels poden llegir:  

 
En el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua 

confesará que Él es el 
SEÑOR 

  
Traspassat aquest llindar, l’espai s’estructura de la següent manera: 

 
 En l’extrem immediatament al costat de l’entrada, s’ubica l’altar, que 
consisteix en una tarima d’obra elevada uns vint centímetres sobre la resta i amb 
uns deu metres quadrats de superfície. A més de per la seva alçada, aquest indret 
queda separat de la sala per una balustrada de ferro d’uns quaranta centímetres 
amb dues obertures per a poder accedir a ell. 
 
 Dins l’altar s’hi troben: En primer pla i, fent front als assistents, un faristol 
de fusta, de mitjana grandària i que sembla un petit mostrador. A sobre, un 
micròfon. Des d’aquí el pastor i els predicadors es dirigeixen als fidels. 
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 Al costat del faristol s’hi troba un altre, més petit, i que s’utilitza per a 
deixar sobre ell la Bíblia i les espècies de pa i vi, quan té lloc la cerimònia 
eucarística, la cena. 
 
 Mirat de front, a l’esquerra, es disposen dues petites taules rodones cobertes 
amb mantells blancs de ganxet industrial. Al voltant, tres cadires per seure els 
predicadors que no actuen en aquest moment. 
 
 A la dreta, una nova taula semblant serveix de suport per a un altaveu de 
grans dimensions.  
 
 Al fons, sobre la paret, en una posició central que li permet presidir tota la 
sala, es mostra una gran creu pintada de color marró que, des del sostre al terra i 
amb una envergadura de més dos metres, s’acompanya de dos grans gerros de test 
decorats amb matisos nacrats i daurats.  
 

Al dos costats de la creu, la resta de paret és ocupada per quadres que 
emmarquen salmos i proverbios transcrits manualment pels propis fidels i decorats 
amb sanefes de flors de colors. Quadres semblants a aquests es troben també 
penjats d’algunes columnes de la sala. 

 
Entre l’altar i els graons de l’entrada s’ubica, en gairebé cinc o sis metres 

quadrats, l’orquestra, formada per un orgue electrònic, un violí i una bateria i un 
saxofon que, durant tot el temps que jo vaig assistir al cullo, no va sonar perquè el 
músic encarregat de fer-ho estava, segons un testimoni, disciplinado, castigado por el 
pastor a no tocar por haber hecho una cosa mal. 

 
La superfície reservada als fidels resta com una sala rectangular, al fons de 

la qual hi troben uns serveis. En un dels costats, un refrigerador conté ampolles 
d’aigua mineral que tothom pot comprar i compra a 0’60 euros cadascuna. Durant 
el culto quasi tots els assistents tenen una d’aquestes ampolles a la mà. 

 
 Davant l’orquestra i l’altar, una columna serveix per a ubicar a las 

vocales (cantoras) i els seients i micròfons respectius. 
 
 Els fidels romanen asseguts a tot l’ample de la sala i disposen d’unes 

setanta cadires de PVC blanc del tipus de terrassa/bar. Els seients queden 
distribuïts amb un corredor central.  Encara que no hi ha espais separats per a 
homes i dones, normalment els homes solen agrupar-se a un costat mentre les 
dones ho fan a l’altre. De vegades, els predicadors baixen de l’altar i seuen amb els 
fidels participant del culto. 

La capilla és il·luminada per una sèrie de fluorescents disposats al llarg del 
sostre. En algunes sessions de culto aquests llums romanen apagats i sols dona 
llum un del fons, creant així una atmosfera de penombra que facilita l’espiritualitat 
i l’exaltació emocional dels presents. La capilla disposa també de calefacció i aire 
condicionat. 
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Cal fer esment que, a la capilla, no s’hi troben imatges ni representacions de 
Jesús. Segons José, predicador, aquesta prohibició de representar a Jesús l’ explica 
la Bíblia. ( Éxodo, cap.XX, vers. 1, 2, 3, 4 i 5). 
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EL CULTO: LA CAPILLA 
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5.2  La litúrgia: estructura ritual. 
 
L’estructura del culto és sempre la mateixa. La fórmula  no canvia, encara 

que cada dia presenta matisos diferents. 
 
 La finalitat última del culto és sentir la presencia de Dios, expressió aquesta 

que es repeteix freqüentment durant el predicament i les oracions dels cristians.  
 
Comença així: 
 
Primerament, el pastor o un predicador fa la presentació del culto 

corresponent al dia i sessió. Aquesta és una mostra de presentació feta un dia 
qualsevol: 

 
El pastor: 
Señor nuestro, Dios nuestro: 
Estamos aquí para ofrecerte este culto, 
Porque tú todo te lo mereces. 
Tú eres el más grande, 
Quien todo lo puede. 
Queremos servirte, alabarte y glorificarte. 
Todo para tí; todo para tí, 
Porque todo te lo mereces. 
¡Llénanos con tu presencia! 
“¡la gloria, para Dios!.  
Fidels: 
¡Amén! 
Pastor: 
¡La gloria, para Dios! 
Fidels: 
¡Amén! 
Pastor: 
Y, ¡A esa gloria...! 
Fidels: 
¡¡Más gloria!! 
Acabada la intervenció del pastor, aquest convida els músics i las vocales a 

cantar un corito o alabanza (cançó que lloa a Déu i de vegades, fa referència a 
passatges bíblics.) Un bon exemple és el següent: 

Magnífico Dios. 
Magnífico rey. 
Señor, te adoro; 
Señor, te adoro; 
Señor, te adoro. 
 
Magnífico Dios. 
Señor, te adoro; 
Señor, te adoro; 
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Señor, te adoro; 
 
Magnífico Dios. 
Magnífico rey. 
 
 Els fidels també participen cantant i batent palmes. Tot seguit, convida  un 

dels assistents, perquè, també ell, presenti i ofereixi el ritual del culto. 
El pastor s’expressa així: 
A ver, nuestro hermano Avelino nos presentará y ofrecerá hoy el culto. 
El convidat s’aixeca del seient i fa la següent presentació: 
Padre mío, te ofrezco este culto para tu gloria,  
para darte gracias por todo lo que nos has dado, 
por tu sacrificio en la cruz, 
por permitirme estar aquí, en tu presencia, 
por todo lo que tenemos. 
Queremos servirte, alabarte, glorificarte.  
Todo te lo mereces. 
Nuestra vida no vale nada sin tí, 
Sólo es camino para llegar a tí,  
A tí que estás en los cielos. 
Todo para tí, todo para tí. 
La gloria, para tí. 

 
Acabada la presentació del hermano Avelino o qualsevol altre fidel que hagi 

estat convidat, el pastor reprèn la paraula per a cedir el seu lloc a un obrero, 
(predicador també), el qual du a terme el predicament que consisteix en una 
lectura d’un passatge bíblic que, després, explica i comenta. Durant les 
explicacions és molt freqüent fer veure als fidels les semblances que poden haver 
entre la lectura i la vida real. El propòsit és extraure consells i ensenyaments per 
aplicar en la vida diària dels fidels. 

 
Encara que resulta impossible reproduir íntegrament un exemple de 

predicament, heus aquí un resum d’allò més essencial en un d’aquests actes. 
 
El predicador, fa una lectura del passatge bíblic al voltant de la creació. 
A continuació explica: 
Al igual que ocurre con las maderas del patio de Joselín, que parece que no sirven 

para nada, pero que el carpintero las trabajará, las pulirá y de ellas saldrá un bonito 
mueble, así hace Nuestro Padre: Él nos trabaja, nos pule, para que seamos buenos 
cristianos. ¡La gloria, para Dios! ¡La gloria, para Dios! ¿Y a esa gloria? ¡Más gloria! 

Las maderas, si pudieran hablar, dirían: ¡No nos hagáis daño!. Se quejarían. Pero 
su final es precioso.  

Nosotros, también nos quejamos pero... ¡el resultado merece la pena!. ¡Gloria a 
Dios!. ¡Gloria a Nuestro Padre! 

Tots els cristians assistents, a cor: Amén. ¡Aleluya!. 
El predicador continua:  
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A veces, hermanos, Dios nos exige sacrificios, pruebas de nuestra fe. No podemos 
quejarnos. No debemos quejarnos. Es una prueba  a la que el Señor nos somete. És el 
trabajo que Él está haciendo con nosotros, como el carpintero con las maderas de Joselín. El 
resultado será mucho más bonito que el de aquel mueble. Dios estará con nosotros. Vendrá 
a nuestros corazones. Y con Él estará también el Espíritu Santo. 

¿Quién no quiere tener a Dios consigo?. No quiero creer que ningún hermano de 
los que están aquí no le importe tener a Dios y al Espíritu Santo en su corazón. ¡Aleluya! 
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! 

Hermanos, no importe el sufrimiento; no os lamentéis por lo que Dios, el Señor, os 
exige y os hace sufrir en vuestra vida.¡Alabadle! ¡Darle gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 
¡Gloria al Padre! ¡Aleluya! 

Abrir vuestro corazón para que el Señor esté entre vosotros todos los diícas del año. 
¡Gritad conmigo: ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Gloria al padre! ¿A esa gloria... más gloria! 

 
Mentre el predicador ha anat augmentat el to emocional i la intensitat de la 

seva veu, l’ambient general de la sala s’ha escalfat. Ningú resta indiferent i els 
fidels responen de manera reiterada: ¡Amén!, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 

En finalitzar la intervenció del predicador, aquest demana: un corito para 
nuestro Padre, que todo se lo merece. Para ese personaje de gloria que es nuestro Señor. 

Els músics i las vocales canten una nova alabanza. 
 
Comença ara el moment de l’oració.  Tot el món es mostra amb actitud de 

recolliment espiritual: els ulls tancats, el cos inclinat i les mans entrellaçades. La 
sala s’ompli de veus: veus baixes, veus mitigades, gemecs, expressions de dolor, 
de joia, d’amor, paraules sense sentit, plors... Una barreja que sona de forma 
diferent, encara que s’escolten, repetides, formules i expressions semblants:  

¡Padre, gracias por permitirnos estar en tu presencia! 
¡Mi alma te alaba, Señor, y te glorifica! 
¡Padrecico mío, protegenos de todo mal! 
¡Gracias, Dios mío!. ¡Te amo, te quiero!  
¡Dios; Dios mio! Gracias por todo lo que nos das! 
¡Aleluya, aleluya! 
¡Ay, Dios, qué bueno eres! 
¡Te quiero Dios! 
 
De sobte, per sobre totes aquestes oracions en veu baixa, s’escolta l’oració 

individual, en veu alta, que fa un dels germans aixecant-se del seu seient i alçant  
els braços cap el cel en senyal de pregària:  

Dios mío, Padre mío, 
Dios de la gloria,  
Dios de la misericordia, 
Gracias por todo, por lo que nos das. 
Te pido por mi familia, 
te pido por todos los hermanos, 
por este culto, por las vocales, por los músicos. 
Espíritu Santo, ilumínanos, fortalécenos. 
Mi alma te alaba. 
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Apártanos de los males, de las tribulaciones. 
Dios mío, mi alma te alaba y te glorifica. 
Gracias por dejarme gozar de tu presencia. 
Gracias Dios mío. 
Aleluya, aleluya, amén.  
 
A continuació s’aixeca un altre hermano o hermana i un altre. Cal fer esment 

en el fet que els homes oren en veu alta, aixecats del seient, els braços en alt i els 
ulls tancats. Si es tracta d’una dona, aquesta fa l’oració en veu alta, asseguda, els 
ulls tancats i el cap inclinat cap a baix. 

 
Aquest acte de l’oració sembla un moment d’èxtasi col·lectiu: les frases 

brollen espontànies i, com diuen ells, neixen del cor i expressen la veritat d’allò 
que senten. 

 
Quan acaba l’oració, un altre predicador s’apropa al faristol de l’altar per a 

una nova intervenció, ja que durant la litúrgia del culto, varis són els predicadors 
que poden intervenir.  

 
En aquest cas, la intervenció s’exposa en els següents termes: 
¡Dios está aquí! ¡Hermanos, Dios está aquí!. ¡La verdad es que Dios está aquí!. 
Gracias, Señor Nuestro, por dejarnos gozar de tu presencia. 
Llueve. Afuera hace mal tiempo y llueve. Pero, Dios está aquí. 
Y vosotros, hermanos, estáis aquí. No importa el mal tiempo; no importa el frío; no 
importa la lluvia. Nada de eso impide que todos estemos aquí para glorificar a Dios, 
para alabarlo y poderle dar gracias. 
¡Gloria a Dios ! ¡Amén! 
¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya!  
¡Gloria al Padre! ¡Aleluya! 
Este personaje de gloria ¡está entre nosotros, aquí enmedio. ¡Nos llena con su 
presencia!. 
Tenemos una cita con Dios y ¡Aquí estamos! A pesar del mal tiempo, ¡Aquí 
estamos para gozarnos en el nombre de Jesús!  
Yo no querría que aquí estuviera nadie de rutina. ¡No! Aquí se viene de corazón; a 
encontrar algo del Señor.  
Tú puedes tener algún poblema. Tu hijo puede estar enfermo. ¡Dios lo sanará!. El 
Espíritu Santo, que está entre nosotros, derramará sus dones sobre él. ¡Gloria a 
Dios! ¡Amén!. 
¡Gloria al Padre! ¡Aleluya! 
¡Gracias por todo, Dios mío! ¡Aleluya! 
Tu puedes tener una necesidad. ¡Jesús te ayudará!, ¿Qué padre no quiere el bien 
para sus hijos?. ¡Dios está aquí! ¡Su gloria está aqui! ¡Este Dios de gloria, que todo 
lo puede, está aquí!.¡Este Dios, que soluciona tus poblemas, que te ayuda, ¡Está 
aquí! 
Ahora, gritad conmigo. ¡La gloria, para Dios! ¡Amén! ¡La gloria, para Dios! 
¡Amén! ¿Y a esa gloria...? ¡Más gloria! 
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Aquesta nova intervenció fa pujar encara més el to d’emotivitat general. 
 

Acabat  el predicament d’aquest segon oficiant, sona de nou la música i las 
vocales entonen un nou corito: 

 
  Vaso de barro 
Soy vaso de barro sin valor ni precio, 
Pero en tus manos puedo ser perfecto. 
Me deslizo en tus manos, resbalo entre tus dedos, 
Soy algo rebelde, es de nacimiento. 
 
Y aunque sienta esta sensación tan rara, 
Quiero que sigas formando con tus dichos y palabras. 
Y aunque sienta esta sensación tan rara, 
Entre tanto que me formas, mi boca estará callada. 
 
Quiero que tus manos vengan pronto, 
Que tu santas manos pongan bálsamo en mi cuerpo 
Y me formes Tú. 
Que me trates Tú... Que me trates Tú... Que me trates Tú. 
No te tardes mucho, mira que me estoy rompiendo 
Vente pronto a verme que de amor estoy enfermo, 
Y sólo Tu paz, Tu luz, Tu amor, están consiguiendo... 
Que me trates Tú... Que me trates Tú.... Que me trates Tú. 

 
Me trataron manos duras y sin freno, 
que por tantos golpes casi me rompieron. 
Y aunque soy rebelde, trátame Maestro,  
Tú eres el artista, yo barro sin precio. 
 
Y aunque sienta esta sensación tan rara, 
Entre tanto que me formas, mi boca estará callada. 
Y aunque sienta esta sensación que no cesa, 
No se abrirán mis labios pues el barro no se queja, 
 
Quiero que tus manos vengan pronto corrigiendo, 
Esta sensación de tinieblas y de luz, 
Que tu santas manos pongan bálsamo en mi cuerpo 
Y me formes Tú. 
Que me trates Tú... Que me trates Tú... Que me trates Tú. 
No te tardes mucho, mira que me estoy rompiendo 
Vente pronto a verme, que de amor estoy enfermo, 
Y solo Tu paz, Tu luz, Tu amor, están consiguiendo... 
Que me trates Tú... Que me trates Tú.... Que me trates Tú. 
 
Mentre sona la alabanza, los ofreneros (el diácono i un de los hermanos) passen 

dos petits cistells de vímet per entre els pressents que, d’aquesta forma, 
contribueixen amb els seus donatius al manteniment del culto. Els donatius 
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recollits en un dels cistells servirà per pagar les despeses del culto; els de l’altre, 
són per ajudar los hermanos que ho necessiten. 

 
Quan acaba el corito i els presents han pogut donar les seves almoines, 

Joaquin, el diácono, puja a l’altar per a fer el recompte dels diners. Tot seguit, 
comunica en veu alta la quantitat recaptada i, alçant els cistells en alt, ofereix  la 
recaptació a Déu. Mentre tant, es continuen les lloes  per tota la sala. 

 
De nou reprèn la paraula el pastor que, d’una manera breu, acomiada el 

culto: 
Hasta aquí, hermanos, este culto. 
 
De vegades, quan l’ocasió ho requereix, s’anuncia la celebració d’altres actes 

com: vigilias de adultos y de jóvenes, reuniones de hombres o  la media hora de oración 
para mujeres. Es recorda el lloc, el dia i l’hora en què se celebraran. Així mateix, si 
hi ha algun hermano o hermana malalts greus, a l’inici de l’acte del culto s’haurà fet 
el corresponent oferiment d’aquest per la sanación del enfermo. 

 
Aquesta estructura ritual, aquí descrita, correspon al que s’anomena culto de 

gloria, culto amb el que es mostra la glòria del Senyor. Són cultos en els que, com 
hem, vist els participants es mostren molt actius i la paraula de Déu llega a los 
corazones. 

 
 
5.3 Cultos especials. 
 
A diferència d’aquests, hi ha altres cerimònies de culto que es desenvolupen 

de manera diferent i especial. Són: 
 El culto del diumenge, en el qual, com ells diuen, se celebra la cena o se 

toma el pasto. 
 El culto de visita, que té lloc quan pastor i fidels d’altres cultos visiten la 

capilla. 
 El culto espiritual, que, sense preparació prèvia, esdevé en 

circumstàncies especials en què l’Esperit Sant fa, suposadament, acte de 
presència manifestant-se mitjançant el don de lenguas, quebrantamientos y 
estados de tránsito. 
 
 
El  culto del diumenge 
 
El diumenge és dia de culto especial encara que el fil conductor de la seva 

litúrgia continua essent pràcticament idèntic al dels dies feiners. Tot i això, però, 
allò que caracteritza el culto dominical és la celebración de la cena  també anomenada 
tomar el pasto o el pesto. En realitat, deurien dir, més correctament, el pacto, “trato con 
Dios” (recordatori del pacte que Jesús fa amb els homes per a romandre entre ells 
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en forma d’aliment). Aquesta explicació apareix a la Bíblia: 1ª Corintios, cap. XI, 
vers. XIII, segons m’informa José , predicador. 

 
Per a assistir al culto del diumenge els cristians es vesteixen de festa. És el 

dia en què més assistents sol haver. 
 
Arribat el moment de la celebració de la cena, els predicadors preparen, en 

dues safates, el pa, en petites porcions, i el vi, disposat en  petits vasos. Mentre, el 
pastor du a terme una cerimònia de presentació de les espècies de pa i vi al Senyor 
entonant una oració: 

Señor, te presentamos este pan, que sabemos que es pan, pero que representa y 
simboliza tu cuerpo... 

Señor, te presentamos este vino, que sabemos que es vino, pero que representa tu 
sangre derramada.. 

. 
Acabada l’oració, el pastor i un predicador ofereixen l’eucaristia els 

presents. Els homes són els primers en apropar-se a l’altar per a prendre, de la 
seva pròpia mà, un tros de pa i un vas de vi. Quan ells han acabat, és el torn de les 
dones. 

 
Sols poden tomar la cena aquells que han abraçat la fe i han sido pasados por 

las aguas. Jo, com que no compleixo el requisit, no puc tomar el pasto. Tot i això, en 
acabar, les dones es van apropat a mi i em van abraçar, fent-me petons molt forts. 
També ho van fer alguns homes, donant-me la mà. Els predicadors van baixar per 
a felicitar-me per la meva incorporació al culto, pregant-me que: continue 
escuchando la palabra. 

 
 
El culto de visita 
 
Es tracta d’una litúrgia excepcional que té lloc quan pastor i cristians 

d’altres esglésies visiten el culto. El dia de visita és un dia especial per a tots, els 
receptors i els visitants. Els primers ja s’han assabentat abans que hi ha visita i qui 
són els visitants. El fet determina una major activitat entre els fidels que participen 
de forma més intensa en els cors i en les oracions.  

 
Al llarg de la litúrgia, els visitants, pastor i predicadors prenen la paraula 

procurant demostrar que la seva església és una buena iglesia. 
 
El motiu principal pel que es duen a terme les visites entre esglésies és el 

d’estrènyer els lligams entre totes les congregacions, encara que, de vegades pot 
haver una mena de “pique” entre els pastors que es fa manifest en prendre la 
paraula cadascú d’ells. 

 
Heus aquí, de manera resumida, el culto especial de visita el dia que, a la 

capilla dels Bombers, es van reunir les quatre esglésies de Castelló (Grapa, Grau, la 
iglesia pequeña de Maestria i la dels Bombers. 
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Vaig ser testimoni directe d’allò que hi passà: 
 
Quan vaig arribar, la capilla era plena de gom a gom. Hi havia gent, fins i 

tot, asseguda en els graons de l’entrada. L’ambient era de  festa especial. En un 
principi, el culto es desenvolupà amb certa normalitat encara que Arturo, el 
predicador de casa, posà molt d’èmfasi quan va prendre la paraula. Els músics i las 
vocales  van entonar alabanzas de júbilo. 

 
Tot seguit, el pastor d’una de les esglésies convidades va accedir a l’altar i 

prengué la paraula. Al principi, predicava amb molta dolçor i sotilesa encara que 
després va anar augmentant el to de la seva veu. Ell mateix va entonar una 
alabanza. Cantava molt bé i la música que li acompanyava  era harmoniosa, dolça i 
penetrant. De mica en mica, però, veu i música es feren més rítmiques, la qual cosa 
exaltà els assistents. Es va produir, així, una mena de bogeria col·lectiva: tots 
s’aixecaven i, batent palmes cridaven, lloaven i glorificaven a Déu, el más grande, el 
más grande. També hi van haver aplaudiments per a l’Esperit Sant. 

 
El pastor, que per la seva veu semblava ser sud-americà, va fer un repàs 

històric que anà des de l’Adam i l’Eva fins la passió de Jesús, passant per Dari el 
persa, els faraons egipcis, Moisès, Alexandre el Gran, Ptolomeu, etc. etc. La 
narració va resultar inacabable i un tant repetitiva. 

 
Mentre anava nombrant personatges, intercalava frases reiteradament: El 

tiempo de Dios ha llegado. El cronos de los griegos, el tiempo de Dios, ha llegado. 
Hermanos, no podemos hacer nada. No podemos engañar a Dios porque el tiempo de Dios 
marca toda nuestra vida. 

 
Arribat aquest punt, el to, la força i la intensitat de la seva veu van canviar: 

la veu dolça i suau d’abans, passà a convertir-se en un crit exaltat i descarnador. Es 
reia, cantava, escridassava. La seva actuació era, de bon segur, tot un espectacle. 

 
A la sala, hi van haver plors, oracions en veu alta, expressions de joia, 

“al·leluies”, “amens” i, fins i tot manifestacions de don de lenguas. 
 
 
Culto espiritual 
 
Aquest si és un veritable culto extraordinari encara que no correspon a cap 

dia especial assenyalat prèviament. Es tracta d’una litúrgia que surt 
espontàniament quan es donen certes característiques i un alt grau d’espiritualitat 
entre els fidels. 

 
 Vaig tenir l’oportunitat de presenciar-ne un i aquestes són les notes i 
impressions que, durant les més de dues hores que va durar la cerimònia, han 
estat més significatives d’entre tot allò que hi va passar. 
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El culto  comença, com sempre, amb la mateixa estructura ritual que els 
altres dies. El pastor presenta el culto amb les formules habituals: 

     ¡La gloria, para Dios! ¡Amén! 
                ¡La gloria, para Dios! ¡Amén! 
                ¡Y a esa Gloria! ¡Más gloria! 
               ¡Aleluya! ¡Amén! 
 

Tot seguit, fa l’explicació de la lectura corresponent al passatge bíblic que, 
prèviament, ha llegit. Després, dona pas perquè les vocals i els músics entonen un 
corito: ¡Un corito para nuestro Señor, que todo se lo merece! 
  

Las vocales canten avui amb molta força i intensitat, una alabanza de júbilo. 
Els músics acompanyen les veus amb molt de ritme. De sobte, las vocales deixen de 
cantar però la música continua, si més no i es fa dolça, suau i penetrant. Els llums 
del sostre s’apaguen i sols queda en la sala en penombra, un petit punt de llum al 
fons. 
 
 Mentre, tots els assistents comencen a contagiar-se d’una mena de 
sentiment musical que els du a batre palmes, cantar, cridar, gemegar, plorar... La 
música continua i sona sols el piano i violí. Al principi, sembla seguir un ritme 
oriental. Més tard, canvia i el ritme es fa relaxat. Es tracta d’una peça anomenada 
Via Dolorosa, segons em diu la meva amiga Sissi. 
 
 Una senyora, asseguda al final de la sala, diu unes frases sense massa 
significat i cridant de forma punyent. Repeteix el fet vàries vegades. 
 
 Un dels predicadors s’aixeca del seu seient i comença a parlar també en una 
llengua inintel·ligible:  

¡bebe iturbe shaba! 
              ¡ainoa eike! 

 
Tot seguit, un altre predicador comença també a cridar i, plorant, pronuncia 

frases sense sentit aparent. 
 Entre els fidels, una noia molt jove s’aixeca del seu seient i es dirigeix cap a 
l’altar. Se situa davant d’un predicador i aquest realitza una imposición de manos  i 
diu unes oracions. 
  

La música, mentre tant, no para de sonar. La jove comença a tremolar i 
dona bots molt grans. Crida, plora i, finalment, cau inconscient a terra entre grans 
convulsions. Els seus braços semblen rems en l’aire i, de tant en tant, fa una mena 
de flexions amb el cos. Veient tot allò, m’agafo amb molta força del braç de Sissi. I, 
no sols li prenc el braç amb les dues mans, sinó que acabo reclinada totalment 
sobre ella. Em sento molt esglaiada. Tant és així que necessito sortir i cridar un 
metge que pugui assistir la noia. Poc a poc, la jove sembla recuperar la normalitat i 
torna a seure al seu lloc. 
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 Molt prop d’ella, però, una altra noia es mostra molt agitada i, mentre li 
boten els muscles de forma exagerada, plora i crida i sembla haver entrat en un 
estat de trànsit. Un dels predicadors, des de l’altar, convida tots els fidels:  

Todo aquel que quiera reconciliarse con Dios, que lo haga. Que suba hasta este 
altar. 

Surten un home i quatre dones. Tots acaben plorant i esvaïts, davant els 
predicadors que, amb les mans sobre els caps, oren i diuen frases sobre l’Esperit 
Sant i Déu: 

Espíritu Santo, derrama tus dones sobre este hermano. 
Haz que se reconcilie con Dios. 
Padre, Maestro, Señor nuestro, Dios de la misericordia, 
Penetra en el corazón de este hermano y haz que se quebrante su corazón. 
Hazle gozar de tu presencia. 
 
En finalitzar la cerimònia de la imposició de mans, la música s’acaba i un 

predicador demana que donen els llums. Pren la paraula i explica: 
Para los que no lo saben (sembla que es referia a mi que era l’única ignorant) 

diré que ésto que aquí se ha producido es porque estos hermanos han notado la presencia del 
Señor y el Espíritu Santo estaba entre nosotros, nos ha visitado.  

En televisión, salen unos señores que, poniendo su mano sobre alguna persona, la 
dejan dormida y la hacen hacer cosas ridículas. ¡Eso todo es falso.! ¡Eso, todo es mentira! 

Esto de aquí,¡Sí que es verdadero! Es como las joyas: unas son verdaderas pero otra, 
son falsas. 

El diablo, el diablo, es el encargado de hacer las cosas falsas y de hacer que parezca 
mentira lo que es de verdad. 

 Lo nuestro, lo que hacemos aquí, es ¡La verdad! Es ¡Auténtico! ¡Dios está aquí! ¡El 
Espíritu Santo está entre nosotros! El diablo hace imitaciones, falsedades. Éso fue lo que 
ocurrió con la vara de Moisés cuando éste, gracias a Dios, la convirtió en serpiente. Los 
otros magos de Egipto quisieron hacer lo mismo pero la serpiente de Moises, que era la 
verdadera, se comió a las otras.  

¡Gloria a Dios! ¡Amén! 
 ¡Gloria al Padre! ¡Amén! 
¡Aleluya! ¡Amén! 
¡Aleluya! ¡Amén! 
 
El predicador acaba demanant un nou corito de júbilo. Finalitzat aquest, 

passen los cepillos, fan l’ofrena de la recaptació i el pastor acomiada el culto de 
manera habitual. 

 
He de confessar que tot allò que hi vaig presenciar em va esglaiar molt. Al 

dia següent, quan hi vaig tornar a la capilla, la meva amiga Sissi em va confessar 
que molts dels assistents a la cerimònia del culto espiritual del dia abans, havien 
pregat a Déu que jo notés la Seva presència dins de mi, i que em presentés davant 
l’altar per tal de reconciliar-me amb Déu. Reconciliació duta a terme pel pastor, 
mitjançant una imposición de manos. 
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 Com ja he esmentat en un altre apartat, aquesta va ser la prova definitiva 
de la meva acceptació dins la comunitat gitana evangèlica ja que aquesta 
cerimònia no la realitzen mai davant d’una persona aliena al culto. 
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6.- ASPECTES RELACIONATS AMB EL CULTO. 
 
 El culto no és l’únic ritu que els cristians evangèlics estudiats celebren per a 
glorificar i lloar a Déu. Sovint, tenen lloc altres ritus espirituals que completen 
l’entramat de creences evangèliques. L’ordre, que aquí se segueix en la  
presentació d’aquests aspectes relacionats amb el culto, no té cap significat de 
prioritat. 
 
 
6.1. La vigilia 
 
 Es tracta d’una reunió nocturna de cristians que, voluntàriament, 
assisteixen a un domicili particular amb l’objectiu de fer una oració comunitària. 
 
 Vaig tenir l’ocasió d’assistir a la vigília que celebraren a casa de la Luisa i 
Joselin, ubicada en el barri Casas las Brevas, i que tingué lloc a les 23’30 h. d’un dia 
del mes de Gener. La llar era un habitatge unifamiliar situat enmig d’un camp 
obert. A simple vista, semblava un lloc prou desolat. La casa tenia una sola altura i 
la façana recoberta de pedra. Algunes gerres antigues, molt grans, decoraven la 
porta d’entrada. 
 
 Com que Joselin és antiquari, l’estança és plena d’objectes, de gran bellesa i 
valor, per tot arreu: imatges policromades de sants, àngels, verges, etc., d’època. 
Els mobles de la Luisa, propis de la seva llar, són també antics i fets de fusta 
massissa delicadament treballada. Al menjador, es barregen obres veritablement 
artístiques amb altres elements de decoració, com ara fruites i flors de plàstic, 
figures de vidres de colors, cortines molt barroques, mantells de ganxet industrial, 
fotos per les parets, etc. 
 
 El saló menjador forma, amb la cuina, una única estança en forma d’angle. 
Una xemeneia encesa donava calor i ambient a l’espai. Més tard, quan començà 
l’oració, es convertí en l’únic punt de llum per als assistents. 
 
 Abans de començar, la Luisa serveix fruites, cafè i llet en una vaixella de 
porcellana antiga, molt bonica. Mentre esperen que arribin tots, la Luisa em 
mostra la seva llar, les fotos dels seus dos fills morts en un accident de tràfic (fet 
que comentaré més endavant) i aprofita el moment per parlar-me de Déu. 
  

És ja el moment de l’oració. Som catorze persones, homes, dones i dos 
predicadors.  
 Comença l’acte prenent la paraula un predicador. Primerament, explica el 
motiu de la reunió. Penso que aquesta explicació va dirigida a mi ja que la resta 
dels assistents ho deuen saber d’abans. L’explicació fa una referència a l’església 
primitiva quan els cristians es reunien a les cases particulars per tal de realitzar els 
seus ritus. Ells, ara, també es reuneixen per orar. 
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 Predicador: 
  No sólo tenemos que glorificar a Dios en el culto, sino en todo momento. Nosotros 
somos gente sencilla, que no tenemos estudios, que no tenemos formación. Pero, amamos a 
Dios, a nuestro Padre. ¡ Y, éso es lo que importa!  ¡Somos sinceros con Dios! ¡Amamos a 
ese personaje de gloria que es Nuestro Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! 
 
 Acabada aquesta explicació de motius, el mateix predicador llegeix un 
passatge de la Bíblia que tot seguit explica mentre veus, procedents de totes 
direccions, clamen: ¡Aleluya!, Gloria  a tí, Señor!, ¡Gloria a tí, Padre de los Cielos!, 
¡Gloria a tu nombre!, ¡Gloria a tí, Señor y Maestro!. 
  

Tot seguit, el predicador demana: Un corito para nuestro Padre. Una gitana 
jove, vestida amb pijama, bata i sabatilles, comença a cantar una alabanza, sense 
acompanyament musical. Tots acompanyen amb les palmes i canten amb ella. 
Aquesta gitana que canta havia estat vocal del culto  abans de casar-se. 
  

Quan va finalitzar el corito, comença l’oració pròpiament dita. A l’igual que 
fan al culto, oren en veu alta.  Un dels predicadors fa una oració per mi:  
 ¡Dios nuestro, Dios de las ternuras, Dios de las misericordias, Dios de las 
papiencias! Gracias por traer esta nueva hermana. Haz que abra su corazón; que se llene 
con tu presencia; que te glorifique; que se llene de Tí; que te quiera; que te alabe. Penetra en 
su corazón; guia su vida; conviértela a Tí; que conozca tu reino; tu misericordia. Haz que 
nuevas almas acudan a Tí, que te conozcan, que te alaben. El demonio inventa nuevas 
religiones, falsas religiones. Haz que las almas te conozcan a través de la verdadera 
religión. Gracias por tu sacrificio, que pagaste con tu sufrimiento y tu vida. Gracias por 
estar aquí con nosotros, por dejarnos reunir para tu gloria. Eres el único Dios verdadero, 
eres nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestro Señor.¡ Gloria a tí, Dios!; ¡A tu nombre!; 
¡Gloria al Espíritu Santo!. 
 
Just davant meu, Joselin també ora per mi: 

Padre mío, gracias por traer esta nueva hermanita. Espíritu Santo, ilumínala. Haz 
que te conozca; que siga escuchando tu palabra; que te glorifique; que te alabe; ¡Que te 
quiera! 
 
 En acabar l’oració, noves lloances són ofertes a Déu. 
 Quasi al final de la vigilia, va entrar una jove mare gitana amb el seu nadó 
malalt en braços. S’ha posat davant dels predicadors i ha dit que venia de 
l’hospital, perquè el seu fill tenia febre i vòmits. Els metges no havien pogut curar-
lo. Demana una sanación. (faré referència a aquest fet en l’apartat corresponent). 
  

En resum, podem dir que l’oració de la vigília és una mena de culto reduït. 
La seva estructura és la mateixa, però la seva durada és més curta. 
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6. 2. La media hora de oración. 
 
 Es tracta d’un altre element complementari del culto  que les gitanes 
cristianes duen a terme, de manera voluntària, un dia qualsevol de la setmana. 
 
 Em vaig assabentar de la seva existència un dia durant la cerimònia del 
culto quan, en finalitzar, el pastor va demanar en veu alta: A ver, ¿qué mujeres se 
apuntan para la media hora? 
 
 Vaig veure que algunes de les dones assistents alçaven el braç mentre 
exclamaven: Yo, yo, yo también, yo también, yo, yo... etc.  
 
 Mentre, el pastor anava dient en veu alta el nom de cadascuna de les 
voluntàries i de vegades, feia menció del nombre total d’aquestes: Ya son nueve, 
una más, otra más, etc. 
 
 En acabar el culto, vaig preguntar a Sissi què era allò de la media hora. Molt 
amablement, com sempre, m’explicà: Consiste en que cada mujer que se ha apuntado 
debe orar mañana, durante media hora  en su casa, en el momento que quiera.  
 
 Continuo preguntant: ¿Por qué levantan la mano y el pastor dice el nombre 
de cada una de ellas? Sissi em contesta: Porque asín se hace una cadena y se van 
animando unas a otras. 
 
 Com sempre, l’oració no és memoritzada, és espontània: expressen allò que 
senten. 
 
 
 6. 3. La sanación 
 
 La sanación  ocupa un lloc important dins les experiències religioses dels 
cristians.  Es tracta d’un fenomen experimentat de forma instantània i que es 
considera conseqüència d’una experiència sobrenatural. És una curació 
miraculosa. 
 
 Els cristians entenen per sanación la curació d’una malaltia de suma 
gravetat, qualificada d’incurable i molt propera a la mort. 
 
  Pensen que la ciència de l’home, la medicina, res no pot fer davant del 
poder de Déu per a sanar i davant els cristians que han rebut dons de l’Esperit 
Sant per poder actuar. Els creients fan de la sanación un dels elements 
protagonistes entre les seves experiències religioses. 

 
 El poder de sanar no és exclusiu dels pastors i dels obreros. Aquest és 

un poder que qualsevol cristià pot tenir pel fet de rebre el baptisme en l’Esperit 
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Sant. A més, els individus que s’hagin convertit a la fe mitjançant una sanación 
adquireixen el do de curar des d’aquest moment. 
 

José, predicador i marit de la Juani:  
Quien sana no es el pastor, ni el cristiano. Quien sana es Dios. El hombre, sea 

pastor o cristiano, lo que hace es interceder, pedir a Dios que cure al enfermo.Todos 
podemos orar para que una persona se cure. Nosotros sólo somos intercesores, como 
intermediarios. Unas veces se curan y otras no. Todo depende de Dios.  
 
 El primer cas de sanación que vaig escoltar de primera mà fou el d’un 
predicador que, durant el cullo, contà a tots els assistents. Aquest  cas real li 
acabava de passar aquesta setmana mateix. 
  

Predicador: 
 Una compañera de trabajo me pidió, hace unos días, que rezara por el marido de 
una amiga suya. Éste tenía un tumor en la cabeza y los médicos le habían dado muy poco 
tiempo de vida. 
 Al llegar a mi casa, recé  por él. Ayer, mi compañera me dijo: ¿Te acuerdas de aquel 
hombre del tumor y por el cual oraste? Pues, lo han intervenido, le han abierto la cabeza y 
dentro no había nada. El tumor había desaparecido. 
 Hoy han venido a verme, al trabajo, aquel señor y su mujer. Él está totalmente 
recuperado. 
 
 El segon testimoni de sanación va tenir lloc, i fou realitzat en directe, durant 
la vigília que es va du a terme a casa de Luisa i Joselin i que, abans, ja he esmentat. 
Durant un moment de l’acte, una jove mare cristiana va entrar al saló on érem  
tots, amb el seu petit fill en braços. És tractava d’un nadó d’uns sis o set mesos que 
estava molt malalt. La mare es posà davant dels predicadors. Digué que venia de 
l’hospital on el nen havia estat ingressat, perquè tenia febre i vòmits. Ara el duia a 
fi que els predicadors el curessin. 
 
 El ritu de la sanación començà quan els predicadors li van fer una imposición 
de manos a sobre del cap. Tot seguit, van començar a dir oracions tal com: ¡Dios mío, 
Padre nuestro, Dios de la gloria!, Aparta los virus y los  microbios de este niño. Haz que se 
ponga bien. ¡Fuera virus! ¡Fuera microbios! ¡Fuera enfermedades!. Sus bronquios, ¡queden 
límpios!. La enfermedad, ¡que desaparezca!. ¡Ayúdale, Dios glorioso!. ¡Todopoderoso, 
ayúdale! 
 
 El nen, és clar, plorava de sentir els dos predicadors cridant damunt seu. La 
mare, però, es mostrava més tranquil·la. 
 
 En el ritual de la sanación es combinen diversos elements de les creences 
evangèliques: la imposición de manos, la glossolàlia (don de lenguas), l’oració i el 
trànsit. Però no necessàriament s’han d’emprar totes. Pot haver sanación, sense 
imposición de manos, sense glossolàlia; simplement, orant. 
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 La sanación no sols representa la curació física sinó també la curació 
espiritual. La persona sanada queda transformada en una nova criatura 
compromesa amb un Déu que l’ha salvada de la mort. 
 
 Les malalties físiques són també considerades com una cara més del pecat o 
com una conseqüència del mateix. Totes dues són interpretades en clau espiritual 
i, per tant, sols per via espiritual poden ser curades. 
 
 De vegades, identifiquen la malaltia amb la possessió del diable. Aquest cas 
és habitual en malalts psíquics. 
 
 Las sanaciones no sempre, són efectives. Però també en aquest cas, és a dir, 
l’absència de curació, forma part del pla de Déu. 
 
 Així ho expressa el testimoni de Luisa:  
 Cuando Dios te da una enfermedad o la muerte es porque te conviene. Él es nuestro 
Padre y quiere el bien para sus hijos, que somos nosotros. Porque, ¿qué padre no quiere el 
bien para sus hijos? 
 
 També en el testimoni de l’Elias, fill d’un predicador i alumne de 1er d’Eso, 
troben un cas semblant: 

Tengo mucha fe en Dios y, aún más, cuando mi abuela tenía cancer en el hígado y 
el pastor la curó. Le hicieron pruebas, estaba mal, pero oraron por ella y el cáncer 
desapareció. A los cinco años, volvió a reaparecer y ya no se pudo hacer nada y murió. 

 Pero eso fue asín porque Dios creyó que era lo mejor para mi abuela. Por su bien. 
Dios siempre hace aquello que nos conviene porque es nuestro Padre y nos quiere. 

 
 

6. 4. La  Posesión. 
 
Com he esmentat en l’apartat anterior, la malaltia la consideren íntimament 

unida a la possessió demoníaca. Totes dues comparteixen un territori comú: el 
pecat. La possessió és interpretada com la victòria de Satan sobre les persones 
debilitades pel pecat. D’aquesta manera el dimoni actua provocant greus 
malalties. Sobre tot malalties psíquiques.  

 
En tot aquest entramat, dos són els agents implicats: Déu i el diable. Déu i 

Jesucrist representen tot allò que és bo. Satan, el mal. Aquestes entitats oposades 
no es barregen mai, ni tampoc es confonen. 

 
La persona posseïda tant pot ser un cristià, com un no convers. Els cristians 

posseïts, generalment, són fidels que han pecat, és a dir, que s’han apartat de les 
normes morals dictades pel culto. 

 
 Els no conversos, gitanos i paios, tots estan en pecat ja que “no están con 

Dios”. El “estar con Dios” significa estar net de pecat, “sentir la presencia de Dios”.  
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Els gitanos i paios, no evangèlics, no poden tenir aquest sentiment perquè “están 
en el mundo” i això és sinònim de “estar con el diablo”. 

 
No existeix el terme mitjà. O s’està amb Déu o s’està amb el diable. 
 
Predicador: 
Las personas que no conocen a Dios son como animales, como bestias. No se puede 

ser persona si no se conoce a Dios. 
 
La persona posseïda pot manifestar-se, però també pot no fer-ho. En 

manifestar-se, el possés mostra signes evidents de la possessió: un comportament 
irracional “están como locos”. Identifiquen la ment amb l’ànima. Així, d’aquesta 
manera, totes les persones que sofreixen trastorns  mentals greus són posseïts pel 
diable. 

 
Luisa: 
 Las enfermedades no existen, ni la depresión. Es el demonio que nos hace ver 

las cosas mal y también hacer cosas malas. El otro día, se suicidó, aquí cerca, un hombre. Se 
tiró por el balcón y se mató. Los médicos dijeron que tenía depresión pero éso todo es 
mentira. Lo que tenía ese hombre era al diablo dentro. Por éso se tiró por el balcón. El 
demonio hace hacer esas cosas. Sólo quiere el mal para nosotros. 

 
El pastor i els obreros tenen el poder exclusiu per a expulsar dimonis. El 

ritual dels endimoniats és més complex que el de la sanación, ja que les malalties 
són una conseqüència del pecat, però la possessió radica en el terreny de Satan. 
Cal que la persona posseïda passe  del domini del diable, al domini de Déu. 

 
La curació és fa mitjançant la imposición de manos i l’oració. El pastor i els 

obreros es reuneixen amb la persona posseïda i comencen a increpar el diable per 
tal que abandoni el cos d’aquesta  persona. La curació acaba quan el dimoni és 
expulsat del cos. 

 
Ana Belen, alumna gitana catòlica de 2º d’ESO:  
Yo vi como a un niño de 7 años, que estaba loco, que hacía barbaridades, hacía 

locuras y decían que tenía al demonio dentro, unos predicadores lo curaron. El niño ahora 
es feliz y es normal. 

 
Vull emfatitza que, malgrat que la depressió es considera una possessió 

demoníaca, he conegut testimonis de cristians que accepten que sofreixen 
depressió sense pensar per això que tenen al dimoni al seu interior. És el cas de 
Juani, dona de José, predicador i que ja he donat a conèixer en aquest treball. Ella 
té ben clar que està malalta de depressió, encara que és Déu el que la cura i no la 
medicina. Ho veurem més endavant. 
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6. 5. La imposición de manos 
 
S’anomena imposición de manos el ritual mitjançant el qual els pastors i 

obreros curen de forma miraculosa i també, de la mateixa manera, expulsen els 
dimonis dels cossos de les persones posseïdes. Aquesta fórmula també és 
utilitzada per a reconciliar els fidels amb Déu.  

 
Heus aquí el testimoni d’un d’aquest ritu que tingué lloc durant la litúrgia 

d’un culto, essent jo present. 
Predicador durant el culto espiritual: 
¿Quién quiere reconciliarse con Dios? Quien quiera, que venga. 
 
Van sortir, un rere l’altre, tres cristians. Eren dues dones i un home. 

S’aproparen a l’altar on dos predicadors varen procedir a realitzar una imposición 
de manos, col·locant tots dos les mans, a la vegada, sobre el cap de la persona que 
desitja la seva reconciliació amb Déu. Al mateix temps, els predicadors deien 
oracions amb veu cada cop més forta i potent fins al punt que, de vegades, 
semblava que cridaven més que oraven.  

 
El fidel, mentre tant, sembla entrar en un estat de trànsit: els ulls tancats, 

tremolors, plors, gemecs, etc, que precedeixen desmais. 
 
Acabat el ritual, els fidels tornaren als seients i continuaren participant, amb 

tota normalitat, de la resta del culto.  
 
La imposición de manos sols la poden realitzar els pastors i els obreros. Ells han 

rebut, de l’Esperit Sant, aquest do per tal de poder sanar física i espiritualment. 
 
El ritu, com ja he dit, consisteix en col·locar les mans sobre el cap o part 

afectada del malalt o posseït. Va sempre acompanyat de tot un seguit d’oracions, 
sempre espontànies, i de vegades també de la glossolàlia (don de lenguas), terme 
que explicaré a continuació. 

 
Durant el ritual, varis són els predicadors que intervenen en la imposición de 

manos. El ritual el pot realitzar un sol predicador o diversos predicadors 
simultàniament sobre una mateixa persona.  

 
 
6. 6. El don de lenguas 
 
 Conegut també amb el nom de glossolàlia, el don de lenguas és un dels 

dons atorgats per l’Esperit Sant als fidels cristians que han estat pasados por las 
aguas. Mitjançant aquest do, els evangelistes poden expressar-se en llengües  
desconegudes àdhuc per ells mateixos. La gràcia pot  venir en qualsevol moment 
de les celebracions rituals que tenen lloc habitualment: culto, sanaciones, expulsions 
de dimonis, vigílies, oracions etc. 
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També vaig tenir ocasió, durant la meva observació participant, de 
presenciar i escoltar els fidels expressant–se d’aquesta manera. Sol ser durant el 
cullo, en el moment de l’oració, quan els cristians solen manifestar aquest do. 
Resulta pràcticament impossible reproduir el total d’un missatge conformat amb 
una sèrie de paraules i sons totalment inintel·ligibles. Sols he pogut recollir una 
petita mostra de manifestacions expressades en aquestes llengües. He d’advertir 
que són paraules aïllades, i tal vegada, captades  malament i reproduïdes segons 
les vaig entendre:  

 
“bebe”, “iturbe”, “shaba”, “ainoa”, “eike”, “abna”. 
 
La primera vegada que vaig sentir aquestes llengües, vaig preguntar a Sissi 

el significat d’aquests parlaments. Ella em va respondre: Son lenguas que ellos no 
conocen, pero que el Espíritu Santo les hace hablar porque les ha dado ese don. Se llama el 
don de lenguas. No las entienden, pero si saben hablarlas. 

 
Aquesta explicació que donà Sissi es completa amb el testimoni que un nen 

de 12 anys, gitano evangèlic, alumne de 1er d’ESO, em confessà amb motiu d’una 
petita entrevista que vaig mantenir amb ell. 
 

L’Emilio m’explica així el don de lenguas: 
Son dones en los que hablan la gente con Dios. Dios no se expresa ni en castellano 

ni en valenciano. Habla unas lenguas, varias, raras. Yo no las entiendo. Pocos las 
entienden. Algunos de 80 años, pero raramente. Es como si tuviera un secreto con Dios y 
habla el solo. Dios lo ve todo. Dice: no hagas eso, ayuda a la gente, cosas asín. Como soy 
pequeño, no entiendo mucho, pero si sé que Dios tiene su lengua. Algún día la entenderé.  

 
El don de lenguas pot ser: 
 Don de alabanza: quan la persona que manifesta aquest do, no comprèn 

el significat de les paraules que pronuncia. Sols lloa a Déu. 
 Don de interpretación: quan el cristià sí comprèn les llengües en les 

quals s’està expressant. Déu, en aquest cas, li està manifestant algun 
propòsit. 
 
Segons el predicador, José, no són els cristians els que han inventat el don de 

lenguas. És la Bíblia la que ens ha donat a conèixer l’existència d’aquest do. Això es 
pot llegir en: 1ª de Corintios, cap. XII, vers. 4. 

 
 
6. 7.  El Quebrantamiento. 
 
És un estat emocional que alguns fidels experimenten durant el ritual del 

culto i pel qual senten a Déu a dintre seu. És freqüent veure, durant la litúrgia del 
culto a molts cristians plorar. 

 
El primer dia que vaig assistir al culto em va sorprendre molt una dona gran 

que es va passar tota l’estona plorant. Al dia següent, vaig preguntar a Luisa:  
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¿Por qué lloraba ayer esa señora? Ella em respongué: Porque Dios había 
quebrantado su corazón. Dios había  penetrado en su interior. Lo sentía dentro de ella y, 
por eso, lloraba. 

 
El quebrantamiento es manifesta per l’exteriorització dels sentiments i 

emocions tal com plors i gemecs. És un ritual íntim però manifestat públicament. 
Una de les causes pot ser la reconciliació amb Déu després d’una confessió íntima 
i personal. El penediment per haver transgredit les normes morals imposades pel 
culto i el fet de sentir a Déu de nou en la seva vida. També hi ha quebrantamiento en 
alguns casos de conversió, quan el nou cristià accepta i proclama la presència de 
Jesús en la seva nova vida. Aquí el quebrantamiento es refereix al penediment que 
precedeix  la conversió definitiva. 

 
 
6. 8. Els somnis 
 
Els somnis formen també part de les creences evangèliques. Els cristians 

creuen en ells i, sobretot, pensen que és molt important la seva interpretació. A 
través dels somnis, Déu es manifesta i anuncia allò que desitja que els fidels o les 
persones amb ministeri realitzen. 

 
Així ho expliquen alguns predicadors durant el culto, en referir que algunes 

de les seves accions han estat indicades per manament de Déu i per mitjà d’un 
somni. Quan algun somni es repeteix amb molta freqüència, és indicatiu de la 
insistència de Déu. Hi ha somnis, però, que produeixen malestar pel seu contingut 
o per la seva freqüència. Aleshores, el cristià consulta amb el pastor o els 
predicadors, els quals intervenen a través de l’oració en el culte o en les vigílies. 
Aplegat el cas, també es pot utilitzar la imposición de manos i la sanación per a 
remeiar els casos més greus. 

 
Durant el culto vaig escoltar com el suplent a pastor, Pepe, feia referència a 

un somni que va tenir i en el qual Déu li manava el nomenament d’una nova 
vocal. 

 
El pastor s’expressava així: 
Hoy, hermanos, os voy a presentar a una nueva vocal. Es la hija del hermano José.  
Hace  algunos días que el Señor me llamó en sueños y me dijo que pusiera a esta 

hermana de vocal. Yo , de momento, dejé pasar la llamada sin hacer mucho caso. Pero el 
Señor ha vuelto a insistir otra vez y me ha vuelto a decir que la ponga de vocal. Yo he 
consultado a los hermanos obreros y a todos les ha parecido bien. Ahora, todos ellos la 
bendecirán y la presentarán.  

¡Gloria a Dios! ¡Amén! 
 
Després d’aquestes paraules la noia es va apropar a l’altar i dos obreros i el 

mateix pastor procediren a realitzar una imposición de manos. D’aquesta manera la 
nova vocal queda presentada i acceptada per tots els assistents. Cal dir que, segons 
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el meu parer, la revelació del somni per part del pastor més bé sembla la 
justificació d’un nomenament que ell volia fer per pròpia voluntat i que, d’aquesta 
manera, ho justifica davant tota la comunitat evangèlica que ho accepta com a 
manament de Déu. 
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7. ANÀLISI DE LA DESCRIPCIÓ: INTERPRETACIÓ 
 

7.1 . El sentiment religiós. 
 

De tota la meva experiència de camp, el que més em va impressionar va ser 
el sentiment religiós i com aquest pot omplir tots els aspectes de la vida. Parlar 
de sentiments religiosos suposa sempre tractar un tema delicat i força relliscós ja 
que suposa entrar en el món afectiu i emocional de les persones. Es pot dir que 
l’emoció és un estat d’ànim, un procés afectiu que es mou entre el plaer i el 
desplaer i que neix com a reacció intensa davant un factor extern o un objecte 
qualsevol. En quant al sentiment, aquest no és altra cosa que un estat afectiu 
caracteritzable com a emoció progressiva i estable i determinat per factors 
d’ordre tant intel·lectual com moral i afectiu. Estats afectius com ara la por, 
l’angoixa o el desig s’han considerat desencadenants de necessitats religioses. 
Religió i sentiments estan íntimament units. No sols els estats emocionals 
generen comportaments religiosos, sinó que qualsevol religió fa possibles 
experiències o vivències que només tenen significat dins del terreny de les 
emocions. (M. Miró i Vinaixa, “Emocions, sentiments, i processos religiosos”, 
2001, pàg. 13 i 14). 
 

W. James definia la religió com “els sentiments, els actes i les experiències 
d’homes individuals en llur solitud, en tant que s’aprehenen o es copsen en relació 
amb allò sigui el que sigui, que ells consideren diví” (James, 1985, pàg. 48). Per 
aquest autor, diví és allò que produeix reaccions solemnes i grans emocions. Però, 
James oblida que, de vegades, les vivències emocionals no són inconscients ni 
irracionals, sinó que són fruit d’un aprenentatge cultural (M. Miró i Vinaixa, 
pàg.15). En el cas estudiat, el sentiment religiós que es manifesta durant el culte 
sembla ser espontani, però podem descobrir recurrències i patrons que ens 
indiquen que el creient “aprèn” a viure aquests sentiments en la seva pràctica i els 
fa seus i autèntics.  

 
Carl-Gustav Jung sostenia que l’experiència dels sentiments religiosos era 

positiva i saludable, una necessitat psíquica compartida per tot els éssers humans 
(Jung, citat per M. Miró i Vinaixa, 2001,  pàg.16). És en aquest sentit positiu que els 
creients manifesten tot allò bo que els proporciona la nova fe i la participació en el 
culte. 

 
 Qualsevol experiència religiosa, que es visqui intensament, com a individu 

o com a membre d’una comunitat, pot provocar un canvi en l’estat emocional de la 
persona o del grup que l’experimenti. En els sentiments religiosos, no sols s’ha de 
tenir en compte el context en què neixen, sinó també el de l’individu o grup que 
els experimenta (M. Miró i Vinaixa, 2001, pàg. 26). En el cas dels evangelistes de 
Filadèlfia el sentiment religiós és viscut intensament, no sols en el ritual del culto, 
sinó en tots els aspectes de la seva vida ja que aquesta tan sols és un trànsit per 
poder gaudir, en el més enllà, de la presencia de Dios. En aquest sentit, és 
emblemàtica una expressió que contínuament repeteixen els cristians: El que se va, 
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goza; el que se queda, sufre. (Referint-se al fet que, quan algú es mor és feliç amb 
Déu. El que es queda aquí, a la terra, continua sofrint, per no poder gaudir de la 
seva presència.)  

 
La religió es pot viure, també, com una obligació que fa possible 

l’autocontrol moral per mitjà del temor, el càstig, l’amenaça, etc. Aquest aspecte es 
manifesta en la religió evangèlica, malgrat el caràcter bondadós de Déu. 

 
Predicador: 

 No nos podemos esconder. Todos nuestros actos son vistos por Dios. Aunque tú te 
escondas debajo la tierra, Dios te ve. Te pongas donde te pongas, Dios te ve. Siempre te ve; 
lo ve todo. Ya nos podemos esconder, que a Él no le engañamos. Debes obrar bien porque Él 
te ve. 
 

Però el temor al càstig és poc present en el culte. De fet, predomina la 
sensació de benestar entre els creients i la constant referència a ella. Com afirma 
Miró, l’experiència religiosa es pot interioritzar com a sensació de benestar, 
augmentar l’autoestima, com a teràpia davant les adversitats de la vida i fer néixer 
sentiments d’agraïment i veneració (M. Miró i Vinaixa, 2001, pàg. 27). Durant el 
treball de camp, les narracions sobre conversions van sovint acompanyades de fets 
miraculosos i de fortes crisis personals que són superades gràcies a la fe. 

 
Juani, gitana de 40 anys i dona d’un predicador, que sofreix contínues 
depressions, em deia: 
 En el culto sei otra persona. Me se van tos los poblemas. Me siento muy bien. Allí 
soy feliz. Me olvido de la depresión y de todos los males. Siempre tengo dolor de cabeza, 
pero en el culto no me duele nada. También me ayuda mucho el cantar canciones del 
culto. Cuando estoy por casa,  siempre estoy cantando a Dios canciones del culto. 
 
És, en aquest sentit, que la participació col·lectiva en el culto fa també néixer 

actituds d’agraïment i d’amor entre ells: germanor. El tractament que ells mateixos 
es donen és el de hermanos. 

 El sentiment religiós omple tota la vida dels cristians i cal remarcar l’especial 
intensitat i serietat que envolten aquests sentiments.  Els fidels cristians senten, 
davant el diví, davant d’allò sobrenatural, les mateixes emocions que senten davant 
les persones: entusiasme, gratitud, amor, reverència, admiració, excitació, confiança, 
satisfacció, remordiment, neguit, culpabilitat, temor, passió... Com apunta Rudolf 
Otto,  les emocions que la divinitat suscita només es poden descriure per analogia 
amb les vivències emocionals que es produeixen entre les persones. Els homes 
religiosos diuen que la diferència rau en el fet que adrecen els seus sentiments a una 
entitat sagrada i sobrenatural. La psicologia afirma que els estats emocionals 
religiosos es distingeixen dels que no ho són pels seus components cognitius, per les 
seves valoracions i continguts, i per la seva intenció. És a dir, pel fet que són 
interpretats com a religiosos pel subjecte que els viu” (Rudolf Otto, 1998, citat per 
M. Miró i Vinaixa, 2001,  pàg 27, 28). 
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Jordi Bachs, en el pròleg a l’obra de W. James, “Les varietats de 
l’experiència religiosa”, fa una síntesi sobre aquest punt. Segons James, “des del 
punt de vista de la psicologia no hi ha absolutament res que permeti distingir una 
experiència religiosa d’una que no ho sigui. L’amor religiós no és res més que 
l’amor humà dirigit a un objecte religiós. El temor religiós és el mateix temor 
humà amb totes les connotacions emotives i orgàniques, en la mesura que la noció 
de retribució divina el pugui afectar. Així, des del punt de vista psicològic, l’home 
religiós no és pot diferenciar del no religiós. El que diferencia un de l’altre no és la 
psicologia, és la religió, el pol objectiu, intencional, que orienti el comportament de 
l’ésser humà en la seva dimensió afectiva, cognitiva o conativa”(J. Bachs, 1985, 
pàg. 9-10, citat a Mònica Miró i Vinaixa, pàg 28) 
 Els gitanos evangelistes noten la presència divina en tot allò que els envolta. 
Així, l’objecte de les seves creences no sols són continguts doctrinals o abstraccions 
que accepten com a vertaderes, sinó formes de realitats quasi sensibles i 
percebudes directament (quebrantamientos). 

 
 
7. 2.  La religió com a benestar psíquic. 
 

 La religiositat i, més encara, la fe en el cas dels gitanos evangèlics infon la 
convicció de què la vida sols és valuosa i té sentit sempre que tots els seus actes 
vagin dirigits a Déu com a senyal d’agraïment per totes les coses que ens ha donat. 
Aquesta vida és significativa en tant que serveix de pas per assolir la vida eterna i, 
així, gaudir  de la presencia directa de Déu. 
 
 Dins la comunitat evangèlica, la fe sembla tenir una funció marcadament 
terapèutica. Amb la fe, la persona aconsegueix tota una sèrie de vivències i 
estratègies de superació que li serveixen d’ajut davant el dolor o la desesperació. 
Amb ella, els fidels es conformen i accepten, amb resignació, les angoixes que la 
vida els presenta. Hi ha que acceptar-ho tot perquè ens ho ha enviat Déu i Déu és 
el nostre pare i ens estima. També la creença en una vida en el més enllà, el poder 
trobar-se amb Déu i gaudir de la seva presencia dona als cristians un gran benestar 
psíquic: ajuda a superar la pèrdua dels éssers estimats i fa vèncer el temor a la 
mort. Són molts els cristians que m’han manifestat que no tenen por a la mort: Al 
dolor si que tengo miedo, pero a la muerte, no porque el que se va, goza, pero el que se 
queda, sufre. 

 
 Un  exemple d’aquesta  funció terapèutica de la religió el troben en el cas 
del matrimoni format per Luisa i Joselin, ja esmentats abans en altres apartats. 
Ella, la Luisa, va néixer a Madrid, on visqué i es convertí a la fe cristiana a l’edat 
de 14 anys. Amb 22 anys, es casa amb el Joselin, també cristià, i tots dos vingueren 
a Castelló. El matrimoni ha tingut cinc fills dels quals resten vius tres perquè, fa 
dos anys, el germà major, amb vint anys, i un altre germà més petit de nou anys, 
tingueren un accident de tràfic i van morir tots dos. Aquesta desgracia, que hagués 
sumit en una situació de desesperació i gran dolor a qualsevol família, la Luisa i el 
Joselin van poder superar-la gràcies a la fe de la seva religió. D’aquesta manera, 
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semblen conformats i no dubten en reconèixer que les seves creences han estat un 
suport indubtable en la seva situació. 
 

 Luisa em confessà: 
 Me se mataron dos hijos, uno de vente años y otro más pequeño, Ytamar. Aunque 
algunas veces me encuentro mal por ésto, en el fondo me consuela saber que mis hijos están 
felices con Dios, porque ¡Si Dios se los ha llevado, es porque debía ser así! Dios es nuestro 
Padre y...¿Qué Padre no quiere el bien para sus hijos? Si Dios, nuestro Padre, se los ha 
llevado, será porque convenía así por su bien. El que se va con Dios, goza; el que se queda, 
sufre. Yo me siento bien sabiendo que mis hijos estan allí, con Dios, más felices que 
nosotros aquí. 
 
El culto no es sólo venir aquí, a la capilla. El culto es llevar a Dios siempre conmigo: 
cuando voy por la calle, cuando estoy en casa, cuando trabajo. No sabría vivir sin Dios. No 
puedo vivir sin Dios, sin hablar con Él, sin sentirlo. Él me da paz y me ayuda en todo. Me 
siento muy bien así. Aquí, en el cullo, nos mantenemos unidos. Es una gran ayuda tener a 
Dios conmigo. 

   
Juani: 

 Gracias a Dios he podido  dejar de tomar pastillas para la depresión. Estaba drogada 
a las pastillas y no podía dejarlas. Gracias al culto y a Dios lo he conseguido. 

 
Sissi, 39 anys, separada i amb tres filles, Tavita, Kerent i Marina. Totes tres 

són paralítiques degut a una malaltia hereditària. Són les tres vocals del culto. Em 
deia: 

Yo ya sé que la enfermedad de mis hijas es incurable. Pero ni ellas ni yo, ya lo 
puedes ver, estamos desesperadas por ello. Ellas, además, cantan y alaban a Dios y están,  
por ello,  contentas. Si Dios lo ha querido así, nosotros debemos aceptarlo. Él es nuestro 
padre y nos quiere. Esto no será tan malo si Él nos lo ha dado. El Padre nunca le hará mal a 
un hijo. 

 
La religiositat repercuteix de diferent manera segons les persones i les 

situacions. Pel que fa al benestar psíquic, en el cas dels gitanos evangèlics, però, la 
fe sempre té una vessant positiva, d’ajut, conformació i resignació. Un cristià mai 
es plantejarà, ni de bon tros, la possibilitat de dubtar o enfrontar-se als que ell creu 
designis de Déu.  
 

Així s’expressava un predicador el dia en què, després de llegir el passatge 
bíblic del sacrifici del fill d’Abraham, recordava als assistents: 

Abraham aceptó el mandato de Dios. Quería mucho a su hijo, pero no dudó en obedecer 
a Dios. Iba a sacrificar a su hijo muy querido. Si Dios lo quería asín, es porque asín 
convenía. Pero cuando Dios vió la obediencia de Abraham, le detuvo el brazo. Sólo éso era 
suficiente. Debemos todos aceptar los mandatos de Dios. Él nos quiere y si nos pide algún 
sacrificio, es porque es el bien para nosotros. No olvidemos que es nuestro Padre y nos 
quiere. 
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En conclusió, el problema del dolor, considerat com a problema religiós, no 
és resolt com anul·lació del dolor. El fi últim no és anul·lar el sofriment sinó poder 
tolerar-lo. La fe actua com a teràpia davant les malalties i els problemes de la vida 
en general. 
 
 
7. 3. La religió com alteració de la consciència. 
 

És en la litúrgia del culto espiritual quan els cristians donen més mostres  
d’alteracions de la consciència. En els estats de trànsit i quebrantamientos, el fidel 
perd el sentit del seu ego, de la seva personalitat i sent en el seu interior a un Déu 
viu que  lo llena, que se le manifesta, que le quebranta el corazón. 

 
És d’aquesta manera que el cristià oblida la seva pròpia voluntat i tot el seu 

ésser. La consciència del temps i l’espai perd el seu sentit; el cos i l’esperit queden 
en suspens i l’ésser humà es fon en el diví. L’estat de consciència dels fidels que 
senten aquestes experiències es troba tan alterat que els permet projectar-se fora de 
si mateixos i sentir la presencia d’un Déu davant del qual s’imaginen que estan.  

 
El cristià influenciat per una gran excitació emocional pot experimentar 

vivències religioses de diversa natura. Totes elles condueixen a un mateix objectiu: 
la unió amb el diví, sentir la presència de Déu, reconciliar-se amb Déu. 

 
Són factors clau en aquests estats de consciència alterada, la música i la 

imposición de manos junt amb l’oració dels predicadors. La música és la gran 
conductora d’aquestes manifestacions; és la que propicia les emocions dels 
assistents.  

 
 

7. 4. Elements  rituals: la música i la paraula 
 
 Dos són els elements fonamentals en el ritual del culte. Tots dos es 
complementen mútuament i conformen l’essència de la celebració. No pot haver 
culto sense paraula, sense predicament. De la mateixa manera, el culto implica 
alabanzas, música. 
 

La música. 
 

Segons Martí, en totes les societats conegudes la música serveix per a 
conduir les seves idees i, per tant, també les seves idees religioses. Parlar de 
música implica parlar d’idees religioses, i parlar de religió implica, també, parlar 
de música. La religió, com a sistema simbòlic que és, difícilment pot prescindir 
d’un dels principals recursos que la humanitat té per a expressar les seves 
creences: la música. La música no porta significacions intrínseques sinó que se li 
atorguen socialment sempre. 
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 Des d’un punt de vista vivencial, la música és molt més que l’obra en si 
mateix; és el resultat de la combinació interactiva de diversos elements: el propi 
producte musical, el context i l’individu mateix. En relació al sentit espiritual de la 
música, s’han de tenir en compte alguns factors com ara: la disposició o 
predisposició de la persona en el moment de l’audició i el context, tant pel que fa 
al context social i cultural en general de la persona, com l’ambient concret del 
moment de l’audició. La combinació de tots aquests factors fa que, en un moment 
determinat, es pugui donar a la música un sentit espiritual (J. Martí i Pérez, “Els 
mites i la música”, 2001, pàg. 29). 
 
 La música és part fonamental de la litúrgia del culto.  És també un dels 
grans valors del poble gitano. El cante forma part de la seva essència, de les seves 
arrels. Per mig de la música el gitano pot expressar els seus sentiments i és així 
com es pot entendre la seva importància, la seva “centralitat”, dins del ritual del 
culto.   

 
Ells ho expressen així: 
Nos gusta expresar nuestros sentimientos hacia Dios, cantando. Cantamos todo el 

día alabanzas, no sólo aquí en el culto. Por la calle, cantamos; en casa; en todas partes. 
 
 Dins d’aquest ritu, la música ocupa un lloc tan destacat com el de la palabra 
predicada. Mitjançant la música, el gitano també parla amb Déu, nota la seva 
presència, li dóna gràcies, el lloa i el glorifica. 
 
 Las alabanzas o coritos, que així és com s’anomenen les parts musicals i 
corals del culto, poden ser:  

 De júbilo, que es canten als cultos de gloria. 
 Espirituales, els quals acompanyen els cultos espirituales. 

 
Religió i música constitueixen dos sistemes de tipus simbòlic que, en la 

litúrgia del culto, es fonen. Els fenòmens sonors tenen un paper fonamental i 
essencial en els ritus del culto.  
 Segons A. Perrins en qualsevol culte s’usa la música per augmentar els 
efectes emocionals desitjats en la persona que escolta, per a emfatitzar el text 
ritual, en concret, determinats passatges especialment significatius i per a centrar 
l’atenció del devot en el ritu (Perrins, 1985, pàg. 124 citat a Josep Martí i Pérez, “Els 
mites i la música”, 2001, pàg. 31). En el cas dels gitanos evangelistes, la presència 
de la música en els seus actes és essencial. La música en la litúrgia del culto està 
totalment imbricada amb l’espiritualitat, ja que és considerada com un vertader 
mitjà o instrument per a entrar en contacte amb Déu; articula el missatge verbal i 
per tant és plenament imprescindible. 
 
 La música, juntament amb la paraula, esdevé el vehicle principal de 
plenitud religiosa en la comunitat estudiada. També estructura i dona ordre al 
desenvolupament de la litúrgia del culto. Sense aquest element ritual, el culto no 
seria possible, ja que bàsicament la seva funció és lloar a Déu mitjançant las 
alabanzas o coritos. Tant és així que, en la vigilia, s’improvisen alabanzas, cantades 
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sense acompanyament musical. No conceben, els evangèlics, fer una oració sinó és 
acompanyada de la música o els cants. No hi ha culto sense alabanzas, coritos. A 
Déu cal lloar-lo cantant, alçant la veu, donant llibertat als sentiments. 
 
 Una altra de les seves funcions és la de crear l’ambient propici en el qual es 
puguin desenvolupar els ritus religiosos. Així, segons sona la música, el culte pren 
forma de culte de glòria o culte espiritual. La música determina, doncs, el context 
de l’acció ritual i quin camí prendrà.  La música condueix els fidels a la meditació, 
al misticisme, a la joia exagerada i, fins i tot, al trànsit i l’èxtasi. Podem dir que la 
música no constitueix, per si mateixa, una finalitat última sinó que tan sols és un 
mitjà per accedir a una altra dimensió. 
 
 La música utilitzada pels gitanos evangèlics és marcadament diferent 
d’altres músiques religioses de comunitats evangèliques no gitanes. 
 

Predicador: 
 Nuestra música, es nuestra: es cante gitano, tonadillas, etc. A nosotros nos gusta. 

La sentimos y alabamos así a Dios. 
 
També utilitzen, com a lletres de les seves alabanzas, poemes religiosos de la 

lírica castellana, culta i popular. Aquest conegut poema n’és un exemple: 
 
“LO MISMO QUE TE QUIERO ... TE QUISIERA. 
No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni el infierno tan temido 
para dejar por ello de ofenderte. 
 
Tu me mueves, Señor, me mueves al verte 
clavado en una cruz escarnecido, 
 me mueve ver Tu cuerpo tan herido 
me mueven tus afrentas y tu muerte. 
 
Me mueve en fin Tu amor y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno te temiera. 
 
Y no me tienes que dar porque te quiera 
pues aunque lo que espero no esperara... 
Lo mismo que te quiero...Te quisiera. 

 
 És, doncs, una música acompanyada pel cant i les palmes i que té 

poderosos signes d’identitat: els del poble gitano. 
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La paraula. 
 
La paraula és, sens dubte, l’estratègia més directa i dinàmica  perquè el 

missatge del pastor i dels predicadors arribi, fàcilment, als fidels i aquests  captin 
el seu significat sense dificultat, ja que tots ells comparteixen el mateix llenguatge i 
la mateixa cosmovisió. Tots, predicadors i cristians, són gitanos. Tots, els uns i els 
altres, utilitzen idèntic codi, idèntic llenguatge. 

 
 De vegades, la palabra és una lectura de la Bíblia que es fa incomprensible 

per als fidels. Aleshores, els predicadors fan que arribi a tots a través d’una bona 
explicació del text bíblic. Per fer més assequible l’explicació, els predicadors solen 
fer referència a aquelles situacions reals de l’entorn, que els cristians coneixen ben 
bé i de manera directa. 

 
Recordo aquí, precisament, la referència que el predicador va fer, un dia de 

culto, a las maderas del patio de casa Joselín, prèdica ja esmentada en un altre apartat. 
 

A més de la paraula de procedència bíblica, els cristians aprenen, durant el 
procés d’evangelització i en les conversions, uns principis doctrinals bàsics, que es 
transmeten de pares a fills. Aquests conceptes seran els que, durant la prèdica al  
culte, els predicadors tracten de reforçar i repetir contínuament. 

 
Molts fidels coneixen passatges bíblics, que han après en el culte, a través de 

la interpretació que d’aquests han fet els predicadors amb les seves explicacions. 
 
 Exemples de predicaments són: “la conversió del centurió romà” i “la 

transformació de l’aigua en vi”. En tots dos casos el predicador emfatitzava el gran 
poder de Déu. 

 
La lectura i la localització sistemàtica de textos bíblics, juntament amb 

l’aprenentatge guiat dels passatges de les escriptures, sol ser molt important com a 
garantia de fidelitat i compromís. 

 
Moltes vegades, els predicadors utilitzen les seves pròpies experiències dins 

de la comunitat per inculcar els valors cristians. Les seves prèdiques insisteixen en 
aquelles actituds i comportaments negatius que cal eliminar i, pel contrari, 
assenyalar el bon camí que hi ha que seguir i que condueix a Déu. 

 
Cada predicador té el seu propi estil. Durant la meva observació participant 

em vaig fixar en la forma de predicar de Pepe, el pastor suplent, i un obrero, també 
anomenat Pepe. Una primera anàlisi deixava molt clar que cadascú d’ells deia 
expressions marcadament repetitives. 

 
Pepe, pastor suplent, no sabia ni llegir ni escriure i em confessà que sols 

havia assistit a l’escola durant quinze dies. Quan tenia que predicar, semblava que 
llegia la Bíblia. Suposo, pel que m’havia dit, que ho feia de memòria. La seva 
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manera d’expressar-se verbalment era molt pobra i de cada dues o tres frases, 
sempre intercalava, reiteradament,: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 

 
L’altre predicador, en canvi, semblava tenir més facilitat de paraula. El seu 

vocabulari era més ric i variat. A més, sabia llegir. Els predicaments que duia a 
terme eren més llargs encara que sempre reiterava les mateixes expressions: ¡La 
gloria, para Dios!. Amén. ¡La gloria, para Dios!. Amén. Y...¿ A esa gloria?,¡ Más gloria!. 

 
També vaig notar que, freqüentment, els predicadors fan bromes per tal 

d’amenitzar la litúrgia. Els fidels riuen i semblen respondre amablement. 
 
Encara que cada predicador fa servir un mètode de predicament particular, 

és evident que tots ells basen la seva metodologia en la contínua repetició d’idees, 
paraules i expressions. Tal vegada així, afavoreixen la comprensió del seu 
missatge a un receptor, el gitano evangèlic, moltes vegades analfabet. Malgrat que 
és una religió basada en el Llibre, els pastors remarquen que saber llegir no és 
necessari per exercir el seu ministeri. El poder de la paraula és el poder de la 
palabra dita i interpretada a través de l’experiència quotidiana. Les converses amb 
els pastors em remarquen aquesta idea, que allò que és important és 
l’espontaneïtat de la conversa amb Déu, no el fet de ser una persona “culta” o 
conèixer fil per randa les Escriptures. 

 
A més, fan servir formes d’expressió que també ajuden a aquest propòsit de 

pregària espontània, no llegida, i del poder de la paraula viva, oral:  
 La dramatització gestual. 
 L’ús de múltiples tonalitats i timbres de veu. 

 
 
7. 5. Secta o església? 
 

Tal com he explicat al llarg d’aquest treball, les esglésies evangelistes de 
Filadèlfia són independents entre si malgrat que, entre elles, mantenen algunes 
relacions mitjançant les visites pastorals, de músics i vocals, fidels, convencions 
etc.  

La comunitat de gitanos evangèlics és el primer nucli que es forma quan un 
pastor o evangelista posa en pràctica el seu ministeri, testificar o evangelizar, és a dir, 
captar noves ànimes per tal de poder fundar una nova església, culto . Quan el 
nombre de conversos és considerable, la nova església és fundada. 

 
És per això que, abans de considerar-la secta o església, parlaré 

primerament  de comunitat.  Ferdinand Tönnies (“Comunitat i Associació”, 1887, 
citat a Jaume Vallverdú, ”La dimensió socioinstitucional de la religió”, 2001, pàg. 
7), considerava la comunitat aquella forma d’associació basada fonamentalment en 
l’afecte i l’emoció. Segons l’autor, en el si de la comunitat, les relacions socials es 
busquen com un fi en si mateix i són el resultat d’una voluntat “natural” de base 
afectiva i de l’experiència compartida. En la variant concreta de la comunitat 
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d’esperit, Tönnies diu que els interessos compartits, les relacions estretes i el sentit 
d’identitat com a agrupació diferencial (nosaltres) troben expressió en els grups 
religiosos o sectaris. Aquest és el cas dels gitanos evangèlics de Filadèlfia. 

 
Aquesta comunitat religiosa és un àmbit en el qual els cristianos s’expressen, 

es relacionen i duen a terme els seus ritus i la litúrgia. És en aquest context on 
afloren les emocions, la devoció i els sentiments més intensos. Així, doncs, “la 
comunitat religiosa esdevé, també en aquest sentit, l’àmbit de la immersió i la 
motivació espiritual per excel·lència” (J. Vallverdú, 2001, pàg 8). És també l’espai 
en el qual es poden manifestar interessos, creences, conducta de vida i signes 
d’identitat dels seus integrants. Aspectes tots aquests que fan de cohesió i els 
enforteixen com a grup o communitas. 

 
També Durkheim (“Formas elementales de la vida religiosa” 1982, pàg 14. 

Citat per Jaume Vallverdú, 2001, pàg 8) descriu la comunitat com a solidaritat 
mecànica, igualitària i d’estrets vincles interpersonals. I diu que allò col·lectiu o 
comunitari és el cas tipus d’allò sagrat.  Insistint en l’aspecte grupal i en la 
integració social, aquest autor arriba a afirmar que “en la mesura que participa de 
la societat l’home se supera naturalment a ell mateix, tant quan pensa com quan 
actua”. Un semblant sentit cohesiu es manifesta entre els gitanos evangèlics, ja que 
tots ells participen d’un culte i uns rituals comuns que serveixen per integrar-los 
formant una unitat. I reprenent Durkheim tindríem que és així com el grup ritual 
en conjunt es converteix en l’arquetipus d’església. 

 
Un altre autor, A. P. Cohen (“The symbolic construction of community”. 

1989 citat a Jaume Vallverdú, 2001, pàg. 10) intenta analitzar l’experiència dels 
membres, endinsant-se en l’estructura i en la dimensió simbòlica de la comunitat. 
És aquesta la que  en últim terme atorga significats i identitat als seus participants. 
L’objectiu principal de Cohen coincideix amb la meva percepció de la comunitat 
evangèlica: “la comunitat és construeix simbòlicament, com un sistema de valors, 
normes i codis morals que proporcionen un sentit d’identitat als seus membres 
dins un conjunt ben delimitat”. 

 
Segons aquest autor, la comunitat s’entén com un constructe simbòlic o 

mental abans que estructural. Considera importants les relacions socials que 
constitueixen la comunitat com a dipòsit de significats per als seus membres. La 
comunitat existeix a la ment dels seus membres i per tant la realitat dels seus límits 
o contorns també està lligada a la ment, als significats que la gent els dóna, no en 
les seves formes estructurals. També en el cas de la comunitat evangèlica, per 
damunt d’aquestes formes i de la seva organització congregacional mínima, la 
importància rau en els sentiments compartits, en el món simbòlic comú, en el seu 
conjunt de creences, en les relacions entre els seus membres i en la reafirmació de 
la seva identitat. 

 
D’altra banda, la teoria de V. Turner (“El proceso Ritual. Estructura y 

antiestructura”.1988.) diu, la communitas “és el model d’interacció humana 
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caracteritzat per vincles de solidaritat, la vida comuna intensa, la relació 
igualitària, l’espontaneïtat  en el tracte i la companyonia”. Considera que  la 
comunitat està destinada a convertir-se en estructura, és a dir, en un sistema 
estructurat, diferencial i sovint jeràrquic. En el cas de l’església evangèlica de 
Filadèlfia, el primer grup de cristians que es forma pot considerar-se una 
communitas. Ells l’anomenen església (per analogia a la primitiva església 
cristiana), caracteritzada, com hem dit, per una organització mínima i poc 
estructurada, a diferència de la formalització i verticalitat que –segons els cristians- 
són la causa de la crisi que pateix l’Església Catòlica. 

 
Segons Max Weber (citat a Jaume Vallverdú, 2001, pàg. 17) cal distingir tres 

criteris essencials que permeten distingir, en termes de “tipus ideals”, l’església de 
la secta: 

a) La manera àmplia o restringida de definir els membres del grup, segons 
si aquest es limiten o no a les persones qualificades religiosament. 

b) La relació amb la societat general en forma de ruptura o acomodament. 
c) La forma, carismàtica o institucional, d’exercici de l’autoritat religiosa. 

 
Ernest Troelsch, deixeble de Weber (citat a Jaume Vallverdú, 2001, pàg. 17) 

va ser el primer gran teòric que va treballar amb dos grans models d’organització 
religiosa com a tipus ideals. Ho va fer en el context del cristianisme, presentant-los 
com a dicotomia: “ l’església com a tipus sociològic exclusiu, asserenat, transigent, 
formalment organitzat, conciliatori amb el món i construït per membres d’estatus 
adscrit, és a dir, aquell que s’incorpora per naixement i és solemnitzat per mitjà del 
ritu baptismal. La secta, com a model oposat a l’eclesiàstic, de caràcter adquirit o 
voluntari, exclusiu, entusiasta, vinculant, poc organitzat i d’actitud indiferent o 
desafiant respecte al món”. 

 
Si tenim en compte aquesta diferenciació de E. Troelsch, entre secta i 

església, l’evangelisme de Filadèlfia, més bé sembla adaptar-se a la tipologia de 
secta que d’església, ja que participa de tots els trets assignats a la secta:  
 

 Model oposat a l’eclesiàstic, al catolicisme.  
 Associacionisme voluntari i estatus de membre adquirit mitjançant 

l’acció evangelista: testificar o evangelizar. 
 Exclusivisme organitzatiu i ideològic. 
  Entusiasme ritual. 
  Sentit d’identificació i vinculació dels fidels. 
 Estructura organitzativa mínima. 
 Relatiu trencament amb el món o tensió respecte de l’entorn (aquesta 

vida sols és un camí per assolir la plenitud amb Déu). 
 Intransigència doctrinal. Només és creïble allò que conté la Bíblia.  
 Exigència als seus membres de total lleialtat i solidaritat. Germanor: tots 

els membres de la comunitat evangèlica són hermanos. 
 Caràcter marcadament ètnic del moviment. Lligat a un ambient social i 

cultural determinat: és un moviment religiós pràcticament gitano.  
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Segons Jaume Vallverdú, les línies divisòries entre aquests dos tipus ideals 
són molt difícils d’establir i sovint un mateix grup o moviment religiós pot 
vascular entre un tipus i l’altre. En realitat, el contrast entre l’església i la secta es 
descriu més bé en termes històrics i de poder, ja que un moviment religiós que 
comença com a secta minoritària pot adoptar progressivament una estructura més 
formal i acomodada a l’entorn, així com també guanyar en prestigi i 
reconeixement social. En definitiva, les relacions entre secta i església estan 
sotmeses a variacions històriques.  

 
 J. Milton Yinger i Bryan Wilson (citat a Jaume Vallverdú, 2001, pàg. 19-20) 

van demostrar que no totes les sectes s’adapten i formalitzen o burocratitzen 
creixement, ni tampoc tenen, perquè perdre el seu esperit militant i aïllacionista, 
sinó que poden seguir oposant-se –més o menys frontalment- a la societat secular. 
En el cas de l’evangelisme gitano, no puc dir si les seves característiques sofriran 
canvis en aquest sentit ja que és un moviment molt jove. El que si és clar és que el 
discurs sobre les sectes és sempre un discurs emès des de l’ortodòxia, des del 
poder i és un discurs acusador. Durant segles, en el món occidental les sectes eren 
grups segregats del catolicisme i la noció de secta s’associava a cisma o heretgia, 
nocions ja gairebé desaparegudes del llenguatge religiós actual. L’església-tipus a 
la que apel·la Troelsch ha desaparegut pràcticament d’Europa i als Estats Units 
mai no va arribar a existir plenament.  En l’actualitat no es pot pensar en models 
“purs” ja que moltes de les característiques de les sectes poden ser vàlides si es 
tracta de sectes cristianes, és a dir, grups escindits del catolicisme o de tradicions 
protestants majoritàries. Però, ni tan sols en aquest cas, es poden trobar sempre  ni 
en totes elles, (Jaume Vallverdú pàg 20, 21). 

 
L’evangelisme de Filadèlfia, com ja hem vist, aporta moltes de les 

característiques atorgades a la secta. Però, si ens situem en un marc més ampli ens 
adonarem que el problema bàsic d’anàlisi no és tant la distinció entre els models  
secta o església com el de la legitimació social. És a dir, hi ha unes institucions 
legitimades, acceptades socialment i d’altres que no ho són. La pertinença  a unes 
o a altres determina la diferent percepció que se’n té i, finalment, el seu 
reconeixement i estatus social. 

Cal tenir en compte, quan parlem de legitimació social, que en el cas gitano 
hem d’afegir discriminació social (racisme institucional) dels gitanos, que agreuja 
més la distància i la comprensió del que és o pot ser el culte, i, segurament, en 
conseqüència, la imatge d’aquest com a secta. 
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8. CONCLUSIONS 
 

El tret fonamental del culto és que es tracta d’una església gitana encara que, 
també en algunes comunitats, són presents els paios. La nova fe ha representat per 
al poble gitano una transformació important no sols en l’aspecte religiós, sinó 
també en el social i cultural. 

 
Totes aquestes transformacions han estat determinades pels canvis socials i 

econòmics que en la tradició gitana s’han produït al llarg dels últims anys. Els 
gitanos nòmades i procedents del medi rural sofreixen un primer desequilibri 
quan es van assentar al medi urbà. Com diu T. San Román, com fer front a aquesta 
sedentarització urbana, a la competència pel treball i pel terreny, a la capacitat del 
poder per imposar el seu control? (T. San Román, 1994, pàg 233) 

 
Tot això porta els gitanos a un desgast cultural: 

 Grups de parents esquerdats per la distància i la dispersió dels 
interessos i activitats dels seus membres. 
 Comunitats diferents obligades a concentrar-se en els mateixos 

llocs i a competir entre ells, pels mateixos recursos. 
 Ocupacions cada cop menys rentables que els fa  competir, 

gitanos entre gitanos i gitanos entre paios. 
 Autoritats gitanes tradicionals relegades, en un sistema polític 

tradicional desarticulat pels principis trastocats, per exigències 
impossibles de complir. 
 Dificultats per mantenir una “llei gitana”, les normes de la qual 

es refereixen, cada cop més, a situacions inexistents o impossibles 
de mesurar en els seus termes com a conseqüència d’una 
organització desmuntada i una autoritat oblidada. 

 
Davant de tots aquests factors, segueix T. San Roman, “són molts els 

gitanos que no poden practicar la seva cultura sense contradir les seves necessitats 
i les seves aspiracions” (T. San Roman, 1994, pàg. 233). Els gitanos que habiten als 
barris Tombatossals/las Brevas, tan catòlics com evangèlics, manifesten clarament 
que la seva tradició gitana, la seva cultura, està sofrint canvis. Ells no admeten que 
s’estigui perdent, sinó canviant, “no se está perdiendo nada de lo nuestro; sólo está 
cambiando”. 

Aquests canvis, segons aquest col·lectiu, són presents en alguns fets 
puntuals tal com: 

 El poder dels ancians minva davant els membres més joves dels 
llinatges que s’adapten millor al medi urbà i a les noves possibilitats 
que aquest ofereix. 
 Apareixen noves ocupacions, nous treballs, sobretot la venda 

ambulant pels mercats setmanals de la província. 
 Un nou poder adquisitiu, degut al canvi econòmic. 
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 Les dones assoleixen un nou estatus. Són venedores ambulants i 
porten l’economia familiar. Adquireixen, així, un paper social més 
rellevant. 
 Accés dels nens i joves a l’educació. 
 Els més joves s’adapten amb dificultat a un medi social i cultural 

nou i van adquirint nous hàbits i nous costums. 
 Enfrontaments i tensions, entre famílies, de tipus social, econòmic 

i cultural.  
 Alguns membres del col·lectiu gitano han trobat un camí fàcil de 

fer diners: la droga. 
 Els mateixos gitanos, estructuralment separats en catòlics i 

evangèlics. 
 

Tots aquests canvis han fet trontollar  les estructures tradicionals del poble 
gitano i, com a conseqüència, ha generat una crisi dels valors tradicionals. Així ho 
expressa José Peralta, obrero i, al dia d’avui, ja pastor al front d’un nou culto: 

Nosotros éramos quinquilleros, tratantes de ganado. Pero, las cosas han cambiado. 
Nuestra cultura ha sufrido muchos cambios; la tradición está cambiando; los jóvenes tienen 
otros intereses. 

En el culto tratamos de unir la fe y el amor a Dios con nuestra tradición. No 
queremos que nuestra cultura se pierda. En el culto nos sentimos unidos, como pueblo. 
Nuestras alabanzas son canciones a Dios, pero expresadas con nuestro cante, tonadillas, 
flamenco. Nos expresamos a Dios con nuestra música. Y tenemos que respetar nuestra 
tradición y nuestra cultura. 

 
 Davant de totes aquestes transformacions, es produeix una imperiosa 
necessitat de noves estratègies per la pervivència d’aquesta cultura mil·lenària: És 
el culto una d’aquestes estratègies? 
 

Primerament, el culto és un moviment religiós gitano i dirigit per gitanos. 
Predicadors i cristians, tots, utilitzen els mateixos codis. Dona resposta a les 
necessitats vitals i culturals del grup i aquí, penso, que rau la seva acceptació: 

 
 El culte pretén suplantar l’autoritat que han anat deixant els 

ancians per l’autoritat dels pastors i substituir la llei gitana per la llei 
de Déu. 
 El resultat d’aquesta pretensió no suposa cap trencament respecte 

a la tradició. Més bé és una interacció entre totes dues forces, tradició 
i religió. 
 El culto superposa, al sistema de parentiu, una nova forma de 

relació i vincle social: “la germanor”. Tots els cristians són fills de 
Déu,”Dios es nuestro Padre que vela por nosotros”.  
 Com a conseqüència d’aquesta germanor, s’han originat nous 

valors: la solidaritat, la cooperació, la convivència i el perdó, no ja 
sols entre membres d’un mateix llinatge, sinó ampliats i 
universalitzats. 
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 És també un gran moviment de renovació moral, en el qual el 
grup es recolza davant la necessitat de sobreviure. 

 
Per al grup de cristians, el culto ha tingut i té una gran transcendència ja que 

compleix importants funcions socials:  
 És allí on els gitanos evangèlics es relacionen i se senten units com 

a poble, “aquí nos sentimos unidos”. 
 També aparta als joves de “la mala vida”: droga i alcohol. Ser 

cristià suposa no freqüentar bars, discoteques, no ingerir alcohol, ni 
drogues, no delinquir i respectar totes les persones. 
 En el culto es reforça la idea que pels cristians sols hi ha dos 

camins: “estar con Dios” o “estar en el mundo”. “Estar en el mundo” 
equival a “estar con el demonio”, “estar en pecado”. 

 
Les noves creences compleixen, també, la funció d’educar als nens i als 

joves, encara que entrin en contradicció amb la necessitat d’una educació “paia” i 
amb la necessitat d’aprendre uns coneixements pràctics com ara llegir i escriure. 
Pels cristians és més important la fe en Déu que l’educació, segons el sistema 
establert per la societat receptora. El culte ha portat els fidels a menysprear alguns 
dels valors de la societat que els envolta. Tal és el cas de la seva consideració 
respecte del sistema educatiu establert. El culte els fa sentir un concepte 
d’educació molt diferent d’aquest. Per a ells, els ensenyaments, la paraula de Déu i 
els textos bíblics són font de saviesa, vida i educació. El fidel rep tantes i tant 
significatives lliçons en la seva assistència al culte que pensa que aquesta és millor 
escola que la pròpia escola. Malgrat aquesta idea general, no deixen de reconèixer 
que els estudis escolars són necessaris per a determinats aspectes de la seva vida 
laboral: el Instituto es importante porque sin el graduado no puedes hacer nada y el culto 
es necesario para no tomar alcohol ni drogas. Me estrujaría el celebro, no sabría decir... Sin 
el Instituto no podré trabajar y sin el culto no aprendería cosas buenas, cosas de Dios. 
(Emilio, 12 anys). 

 
Amb totes aquestes contradiccions, els membres del culto, els gitanos 

practicants, han aconseguit mantenir unida  la família davant tota la sèrie de 
perills que l’amenaçaven: droga, delinqüència, marginació. El culte no els 
proporcionarà benestar de tipus material/econòmic, ni té implicacions polítiques, 
però sí els atorga un bé espiritual i psíquic que, manifestament, ha significat per a 
molts dels fidels una veritable raó de vida, de resposta als greus problemes i 
situacions amb els que la vida colpeja. La pau i força interior que les reunions 
diàries al culte dóna als practicants, els ajuda, i molt, en les seves relacions amb el 
context social que els envolta, malgrat siguin vistos amb escepticisme o recança 
tant pels paios com pels altres gitanos.  Amb els seus dogmes i les seves 
prohibicions ha modificat la vida religiosa i social dels cristians. Malgrat aquests 
canvis, també suposa un reforç de les tradicions gitanes i, especialment, de la 
identitat gitana. 

 
Així, doncs, la vida social i les creences estan imbricades de tal manera que 

no es pot entendre una sense l’altra. És, doncs, un espai d’interacció social i de 
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creació cultural. El culto, com és ja sabut, representa un trencament en les creences, 
però, també un refermar alguns valors  tradicionals gitanos. Valors tal com: 

 Potenciar aspectes més conservadors respecte a la dona: 
virginitat, submissió i obediència al marit. 
 Conservar el ritual de la boda gitana. 
 Inculcar el respecte dels joves als adults. 
 Obediència al pastor i els obreros. 
 Reforçar el sentiment de pertinença al grup i estrènyer els lligams 

entre els seus membres. 
 Potenciar el sentiment d’identitat com a poble diferent de la 

societat receptora. 
 
El culte, doncs, se sustenta en la tradició gitana. Els cristians que tenen el 

poder dins la comunitat, s’esforcen contínuament per mantenir i respectar aquesta 
tradició, per mantenir un equilibri entre les noves creences i la seva cultura. 
Aquest fet no ens ha de sorprendre ja que els predicadors, com a gitanos que són, 
coneixen bé la dinàmica del grup i els sentiments dels cristians envers el seu poble. 
Així, doncs, es tracta tan sols d’una transferència de poder, d’un poder diferent, 
un poder amb un tarannà religiós però imbricat fortament en les seves arrels. 

 
Finalment, el culto, segons el meu parer, és un intent de conservació de la 

pròpia tradició, una nova estratègia per  a la pervivència de la cultura gitana, un 
capacitar als seus membres d’un gran sentiment d’identitat: la identitat del poble 
gitano. 
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