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PERPINYÀ

Fa més de 1500 anys, el poble 
gitano va sortir del Punjab, al nord 
de l

,
Índia, dirigint-se cap a Europa.
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El 26 de novembre de 1415, el Duc de Girona, anomenat 
Alfons el Magnànim, va firmar una carta de recomanació 
a Don Tomàs de Saba, el patriarca del grup gitano, que 
havia arribat a Perpinyà.
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Van ser ben rebuts per les autoritats 
d’aquella època, ja que els gitanos 
portaven riqueses com coure, plata i or.
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Deia Don Tomàs de Saba que anaven 
de pelegrins a Santiago de Compostel·la. 
Posteriorment, altres grups es van instal·lar al 
territori català durant els següents anys.
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La situació dels gitanos va passar 
períodes complicats degut a les diverses lleis 
antigitanes. 

Al 1499, els Reis Catòlics van promulgar 
la primera pragmàtica (sanció) contra els 
gitanos a Medina del Campo. A partir 
d’aquestes pragmàtiques, molts joves gitanos 
van ser encadenats a galeres. Alguns 
van estar remant a les galeres amb les que 
Cristòfor Colom va descobrir Amèrica.
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El 30 de juliol de 1749, durant la gran batuda promulgada 
per Ferran VI, van ser empresonats més de 2500 gitanos en 
una nit, només pel fet de ser gitanos.

Al 1783 neix l ’edicte de Floridablanca, promulgat per 
Carles III, amb el qual s’acaben les lleis en contra dels 
gitanos, però a canvi de la invisibilitat de la cultura gitana.

Durant la Segona Guerra Mundial, amb les barbàries de 
Hitler i l ’holocaust nazi, milers i milers de gitanos van ser 
assassinats als camps de concentració.
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Amb l’arribada de la democràcia, actualment els 
gitanos i gitanes tenim els mateixos drets que la resta de 
la ciutadania, tal i com diu l ’article 14 de la Constitució 
Espanyola: “sense que pugui prevaler cap discriminació 
per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social ”. Som més 
d’un milió a Espanya. La nostra opinió compta, i això es 
demostra quan anem a votar.
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Malgrat les dificultats de les lleis antigitanes, el poble 
gitano conserva els seus costums, tradicions i cultura.

La majoria dels gitanos som cristians, tot i que dins el poble 
gitano hi ha diverses religions. La més present és l ’Església 
Evangèlica de Filadelfia.
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Al primer Congrés Internacional del Poble Gitano, celebrat 
a Londres al 1971, es va acordar, entre d’altres, oficialitzar la 
bandera del poble gitano, l ’himne “Gelem, gelem” i el dia 8 
d’abril com a Dia Internacinal del Poble Gitano. A més, es 
va establir la llengua romaní com a oficial, parlada per més de 
14 milions de gitanos a tot el món.

Per tant, som un poble igual que la resta de pobles, però sense 
territori.

Entre d’altres costums que compartim, volem ressaltar les més 
importants: el respecte a la gent gran, a la família i als difunts.
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Hi ha gitanos i gitanes que són advocats, metges, mestres, 
mossos d’esquadra, etc. També s’està eliminant l ’absentisme 
escolar i hi ha molts nens i nenes que acaben l ’ESO.

El futur del poble gitano està en la formació. Per poder 
defensar el nostre poble és imprescindible la formació dels 
nostres nens i nenes, per aconseguir la igualtat i posar fi a la 
discriminació i l’exclusió.

Una gitana i un gitano, pel fet d’anar a l ’escola no deixaran 
de ser gitanos. Al contrari, gitanos i gitanes formats són 
gitanos i gitanes amb futur.
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