
El dia dels g tanos
Tot i les poques proves documentals que hi ha, els historiadors creuen que els gitanos procedim de I’lndia. Les

contínues migracions ens han dut per tot el món, pero a principis del s. XV la nostra presencia ja era un fet a Europa

D
es del 1971, any en que es
va celebrar el I Congrés
Mundial del Poble Roto a
Londres, el 8 d’abril és el
Dia Internacional del Po-

ble Gitano. Nosaltres, el grup de joves
de Font de la Pólvora de Girona, Jo-
ves.com, com a joves i gitanos, volem
convidar-vos a celebrar la hist6ria
d’aquest poble mil.lenari, tal comse ce-
lebrara a altres indrets del país. Es per
aix6, que intentarem explicar una mica
de la nostra hist6ria i de la nostra cultu-
ra, perque alxí sigui una mica més f~.cil
entendre la situació actual en que es tro-
ben encara molts gitanos d’arreu del
món (refugiats, marginats, perse-
guits...) i els quals encara tenen proble-
mes greus en temes tan bSsics com habi-
tatge, salut i educació.

Així doncs, tot i les poques proves
documentals que hi ha, els historiadors
creuen que els gitanos procedim de l’Ín-
dia, concretament de les zones del Pun-
jab i Sinth, d’on varo haver d’emigrar
en dues fases, per diferents invasions en
els segles IX i XIII. Les contínues mi-
gracions, ens han portar per tot el món,

per6 sembla ser que a principis del s.
XV la presencia dels gitanos ja era un
feta tot Europa. A l’Estat espanyol varo
arribar al voltant dels anys 1415-1425, i
ho varo fer en petits grups de peregrins.
La primera prova documental de la nos-
tra arribada és un escrit en catal5 firmat
pel Rei Alfons, en el qual donava un sal-
conduit a Joan d’Egipte i al grup que
l’acompanyava. Es creu també, que la
paranla gitano, prové precisament de la
confusió al creure que els gitanos érem
d’Egipte (egiptians, gitanos).

Al principi vam ser ben acollits, per6
arran del procés d’unificació politicore-
ligiosa dels Reis Cat61ics, comencen a
aplicar-se contínues pragmS.tiques con-
tra els gitanos, en les quals s’intentava
que deixéssim de ser n6mades, ens fés-
sita cristians, i deixéssim de parlar la
nostra llengua. Aquests continus abu-
sos que durant segles van portar a la
nostra persecució, intent d’assimilació i
expulsió, no només van ser una realitat
a Espanya sinó a tot Europa. Només cal
dir un exemple: l’intent d’eliminar tota
una rata per part dels nazis, més de mig
milió de gitanos (80% de la població en

aquells moments) aniquilats en els
camps d’extermini nazis (sense comp-
tar les esterilitzacions i experiments
amb infants en laboratoris hitlerians).
Com sempre, una part de la hist6ria
oblidada!

Qu~ ens queda?
Tot i aquestes contínues persecucions,
avui en dia, hi ha més de 12 milions de
gitanos al món, i d’aquests ben pocs par-
len la nostra llengua, el rom (romanes,
romaní). Els gitanos espanyols i cata-
lans, som els que més l’hem oblidat, és
ciar que és 16gic després de lleis tan pu-
nyents com la llei franquista de perillosi-
tat social en que es considerava la nostra
llengua com a ~~argot,~ de delinqüents i
ra~ suficient per a l’empresonament!

Que ens queda? El caló (ni tan sols un
dialecte, sinó paraules concmtes que
unim amb la gram’5.tica de la zona on vi-
vim) i moltes ganes que algun dia pu-
guem recuperar la mil.len~tia llengua del
nostre poble.

I és que al ser un poble ~graf, on tota la
cultura s’ha transmes oralment, és una

lluita que no podem oblidar, per així se-
guir transmetent tota la nostra riquesa als
nostres fills. Cal dir també, que som un
poble aphtrida i amb moltes diferencies
culturals, i que a part de la llengua, no-
més ens uneix un himne i una bandera
decidits també durant el 1 Congrés Mun-
dial del 1971~ i per tant l’intent per recu-
perar la nostra hist6ria és tan recent que
queda molta lluita per fer.

Us animem a buscar per internet el
nostre bimne i la nostra bandera, bandera
que representa el nostre passat n6mada
(meitat superior blava representant el
cel, meitat inferior verda representant el
camp, i una roda de carro vermella que
representa tota la sang que s’ha vessat!)

I per acabar, us volem explicar que,
per nosaltres, ser gitano representa un or-
gull i una s~rie de valors que alguns no
volem perdre: la farm’lia com a pilar de la
vida, el respecte als ancians com a porta-
dors de la saviesa i l’experi~ncia, la soli-
daritat i l’hospitalitat.

I ja només agrair a totes i tots els que
lluiteu perque els prejudicis i els estereo-
tips desapareguin, i perque arribi el dia
que tots els pobles es respectin!
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