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Descobrir el poble gitano com una 
estratègia intercultural a l’escola

Dones i homes gitanos formen part de la societat catalana des de fa gairebé 
sis segles. Gitanos i no gitanos d’aquest país hem compartit moments de 
patiment i moments de joia que la història ens ha brindat. La cultura gitana 
ha impregnat la cultura catalana, i aquesta ha influït en la gitana, fins al punt 
que es fa difícil destriar l’una de l’altra. 

El lloc d’origen del poble gitano és l’Índia, des d’on, fa aproximadament deu 
segles, van començar un llarg viatge cap a l’oest que els va portar en un primer 
moment a Europa i Àfrica, tot envoltant el Mediterrani. Segons un document 
que es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, l’any 1425 un primer grup 
de gitanos va arribar a la península Ibèrica després de creuar els Pirineus. Fins 
a l’any 1499, les autoritats van permetre la presència d’aquestes persones 
al territori, on podien viatjar, treballar i exercir els seus oficis tradicionals. 
Però, l’any 1499 aquesta situació va canviar arran de la signatura per part 
dels Reis Catòlics de la Pragmàtica de Medina del Campo, una llei que, entre 
altres coses, prohibia el nomadisme i l’exercici dels oficis tradicionals que 
exercien els gitanos, com ara el comerç de bèsties i l’artesania del vímet. 
A partir d’aquell moment, es van succeir una sèrie de lleis específiques que 
parlaven dels gitanos i que tenien com a objectiu principal fer desaparèixer 
la seva cultura. Una d’aquestes lleis és la que, quasi dos-cents anys després, 
va donar pas a la Gran Batuda del 1749, un acte de repressió que va portar 
a presidi entre nou mil i dotze mil homes i dones de totes les edats només 
pel fet de ser gitanos, durant el regnat de Ferran VI. El poble gitano també 
va patir la persecució nazi: es calcula que més de mig milió d’homes, dones, 
nens i vells gitanos van ser assassinats des del moment que Hitler va pujar al 
poder i durant la Segona Guerra Mundial. La persecució cultural del poble 
gitano s’allarga, a Espanya, fins al 1978, any en què es va eliminar l’última 
referència als gitanos en un document oficial, concretament al Reglament 
intern de la Guàrdia Civil, on els gitanos eren concebuts com a sospitosos 
habituals davant qualsevol fet delictiu. Amb la mort del dictador Francisco 
Franco i l’aprovació de la Constitució del 1978 va arribar la democràcia. A 
partir de llavors, gitanos i no gitanos estem en peu d’igualtat. Tots tenim dret 
a ser iguals, encara que també tenim el dret a la nostra diferència. No només 
ètnica, sinó també religiosa, de gènere, sexual, ideològica.

Sebastián Porras Soto
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A Espanya es calcula que hi han prop de vuit-centes mil persones gitanes, o 
potser un milió. Però també hi han gitanos a la resta del món. N’hi han als 
cinc continents. A Amèrica, de nord a sud, hi han gitanos. També n’hi han 
a l’Àfrica, sobretot a la riba mediterrània. A tots els països europeus hi han 
gitanos. El país on n’hi han més és Romania. I si viatgem a Oceania, també hi 
trobarem gitanos. I també al seu continent d’origen: Àsia. Els gitanos tenen 
l’especificitat del país on viuen, a més de tenir la de la cultura gitana. 

L’any 1971, es va celebrar a Londres el Primer Congrés Internacional Gitano, 
i s’hi va oficialitzar la bandera que representa el poble gitano a tot el món, 
i també l’himne. La bandera té una franja de color verd a la part inferior, 
una franja de color blau a la superior, i una roda de carro de color vermell 
al centre. La simbologia d’aquesta bandera representa bàsicament el viatge 
que va començar a l’Índia i que avui ens ha portat a tots els racons del món. 
L’himne es coneix amb el nom de Gelem Gelem, que en llengua gitana vol 
dir ‘Vaig caminar, vaig caminar’. La melodia té un origen popular, si bé el 
compositor serbi i gitano Jarko Jovanovic hi va fer els arranjaments definitius. 
La lletra fa referència a la condició itinerant dels gitanos i a la persecució que 
ha patit el poble gitano al llarg de la història. 

Els gitanos d’arreu del món tenim una llengua que es diu Rromano, una llengua 
viva que en l’actualitat parlen uns catorze milions de persones. El Rromano té 
el seu origen en el sànscrit. Es dóna el fet que la majoria de persones gitanes 
del món són bilingües, ja que parlen l’idioma del seu país, però també el 
Rromano en el seu entorn familiar. Però això no passa pas a tots el països. A 
Catalunya, per exemple, els gitanos hem perdut el Rromano. És una de les 
conseqüències de l’acció de les lleis que prohibien totes les manifestacions 
de la cultura gitana. Això va suposar la transformació d’aquesta llengua en 
el que avui coneixem com a caló. El caló no és pas un idioma, sinó que està 
considerat un pogadolecte o ‘llengua trencada’, ja que té una base lingüística 
molt pobra i no té regles gramaticals. Tot i això, cal dir que avui dia el català 
està impregnat de paraules que provenen del Rromano i del caló i que, quan 
parlem, les utilitzem potser sense saber que tenen l’origen en la llengua que 
parlen els gitanos a la resta del món.

En l’actualitat, en el subconscient col·lectiu hi han moltes idees preconcebudes 
i forts prejudicis envers la població gitana. Quan es parla de gitanos i de 
gitanes se’ls vincula a marginalitat, oficis de baixa qualificació, delinqüència, 
grup cohesionat. Hi ha una realitat: hi han gitanos que estan vinculats a la 
marginalitat, gitanos amb oficis de baixa qualificació i gitanos que es dediquen 
a activitats delictives. Això és un reflex de la societat majoritària. Però també 
hi han altres realitats: gitanos que no estan vinculats a la marginalitat, que 
tenen oficis amb qualificació i que no tenen res a veure amb actes vinculats 
al delicte. Aquests també som gitanos i trenquem estereotips. Una de 
les característiques més important de la població gitana és precisament 
l’heterogeneïtat. No tots els gitanos compartim les mateixes idees, no tots 
els gitanos ens dediquem als mateixos oficis i no tots els gitanos tenim les 
mateixes relacions amb la resta del món.

Però, malauradament, la població gitana és una de les més etiquetades i que 
suporta més prejudicis a Catalunya i probablement a la resta del món. Aquests 
estereotips moltes vegades són alimentats pels mitjans de comunicació, ja 
que les imatges protagonitzades per persones gitanes són acompanyades 



Descobrir el 

poble gitano com 

una estratègia 

intercultural  

a l’escola 
3

tot sovint d’una càrrega negativa. La literatura universal també ha contribuït 
a alimentar els prejudicis, ja que gairebé sempre ha tractat els personatges 
gitanos com a perillosos, estafadors o al marge de les regles. Aquests prejudicis 
i estereotips negatius condicionen sens dubte les relacions interpersonals i 
fan complexes moltes vegades les relacions entre gitanos i no gitanos. No 
obstant això, hauríem de tenir clar que totes les persones tenim els mateixos 
drets i que un d’aquests és precisament el de ser diferents. Trobar l’equilibri 
entre les dues qüestions i garantir el respecte i la tolerància són les condicions 
indispensables per a una bona convivència en la nostra societat. 


