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POBLE GITANO
UN POBLE, UNA CULTURA MIL·LENÀRIA

Aquest 8 d’abril, ens proposem de celebrar, un any més, el Dia Internacional del Poble Gitano. 51 
anys d’aquell històric primer congrés internacional, celebrat a Londres, en el qual es van acordar 
els símbols que representen tota nació. El Gelem Gelem, com a himne; i un estendard compost 
per una banda de color blau i una altra de verda, entre ambdues una roda de color vermell.

Un Gelem Gelem que relata sofriments, especialment durant el nazisme, però també esperança, 
llum que es veu al final del llarg camí.

Palem ka gav lungone dromençar Tornaré a recórrer els camins

Ta ka phirav baxtale Rromençar i caminaré amb afortunats kalós.

Opre Rroma isi vaxt akana Amunt, gitanos! Ara és el moment 

Ajde mançar sa lumáqe Rroma Veniu amb mi els romanís del món.

Tres anys abans, el 3 d’abril de 1968, vigília del seu assassinat, el premi Nobel de la Pau i activista 
dels drets civils, el reverend Martin Luther King, amb cert indici premonitori, rememorant 
un episodi del Deuteronomi de la Bíblia, va declarar als seus seguidors: “[...] He vist la terra 
promesa. Potser no hi pugui arribar amb vosaltres però vull que sapigueu que nosaltres, com a 
poble, arribarem a la Terra Promesa!”.

Aquesta terra promesa, en cas de les gitanes i gitanos, no al·ludeix a cap pretensió territorial, 
més aviat al contrari. Així, ja en l’esmentat primer Congrés Mundial Romaní de Londres, es desig-
naven objectius de reconeixement com a nació sense territori o transterritorial, de poder trobar 
camins cap a l’expressió de la voluntat romaní, de l’autogestió, de l’autodeterminació.

Referent a això, Grattan Puxon, un dels organitzadors del primer Congrés Mundial Romaní a 
Londres, escollit secretari general i que va ocupar aquest càrrec per a tres congressos més, 
fins al 1981, diu: “Dins l’aparent reconeixement s’amaga una degradació subtil del que pretenia 
el Congrés: el caràcter intrínsec, reivindicatiu, del Dia de la Nació Romaní és reemplaçat 
freqüentment per un Dia Internacional Romaní subvencionat i domesticat.”

Mentre que certa simbologia nascuda d’aquell congrés ha anat cobrant força gràcies al poder de 
les xarxes socials, les idees, i el que és pitjor, força vegades, tant les pretensions com els discur-
sos han estat manipulats, si no tergiversats al servei d’un “onegisme” clientelar i servil.

Prenent de nou les paraules del Tio Grattan, en traducció actualitzada de Nicolás Jiménez, amb 
el títol: “El Primer Congrés Mundial Romaní en la memòria de Grattan Puxon”
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“...Les persones pertanyents a la Nació Romaní sol·licitem una representació de la nostra 
Nació, que no vol convertir-se en un Estat. Demanem que se’ns reconegui com a Nació, pel bé 
dels i les romanís i de les persones no romanís que comparteixen la necessitat d’afrontar els 
nous desafiaments actuals. Totes i tots nosaltres, una nació de la qual més de mig milió de 
persones vam ser exterminades en un holocaust oblidat, una nació composta de persones que 
massa vegades som discriminades, marginades, víctimes d’intolerància i persecucions, tenim 
un somni i ens comprometem a complir-lo. Som una nació, compartim la mateixa tradició, la 
mateixa cultura, el mateix origen, el mateix idioma; som una nació [...].”

Estem en temps difícils, per a les gitanes i gitanos sempre ho han estat, tanmateix, és el moment 
de recuperar amb força i tenacitat els ideals que van encimbellar, entre altres, els Grattan Pu-
xon, Vaida Voevod, Slobodan Berberski, Zharko Jovanovic, Mateo Maximoff, Dr. Jan Cibula, Vanko 
Rouda, Juan de Dios Ramírez Heredia, etcètera.

Aquest any pot ser l’any de llum del final del camí, el de la pujada a la muntanya per entreveure 
la terra promesa que somiava Luther King, la del canvi d’estatus, el de començar a recuperar la 
nostra memòria, la reparació dels danys, el del final de la segregació escolar i de l’apropiació 
indeguda del flamenc, el del manteniment de les nostres senyes culturals i identitàries i em-
prendre les reformes que es considerin necessàries, la de la Constitució inclosa, per donar veu 
i visibilitat al poble gitano en les institucions socials, econòmiques i polítiques en concordança 
amb la Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a minories nacionals o ètniques, 
religioses i lingüístiques, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides en la seva resolu-
ció 47/135, de 18 de desembre de 1992, i la Directiva 2000/43/CE del Consell de la Unió Europea, 
relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de les persones independentment del seu 
origen racial o ètnic. En definitiva, recuperar la nostra dignitat com a poble, la riquesa més gran 
del qual és el fet de posseir una cultura mil·lenària.

Opre Rroma isi vaxt akana  Amunt, gitanos! Ara és el moment.


