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Acte amb motiu del Dia Internacional del Poble 

Gitano 

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2021 

Gràcies a tots per ser aquí. Sigueu molt benvinguts al Parlament de Catalunya. Em 

voldria dirigir especialment al senyor Simón Montero Jodorovich, president de la 

Fagic. També, naturalment, a tots els membres de la Mesa del Parlament, als 

membres de la junta directiva de la Fagic, al representant del Consell d’Ancians del 

Poble Gitano, al vicepresident del Consell Assessor del Poble Gitano i al vicepresident 

del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona. Sigueu tots molt benvinguts, i, 

també, d’una manera molt especial, en aquestes circumstàncies, que ens porten a 

celebrar el Dia Internacional del Poble Gitano de manera forçosament reduïda a causa 

de la Covid. Sempre és un acte multitudinari; alguns que hem tingut l’oportunitat de 

participar-hi altres anys sabem que l’auditori aplega prop de tres-centes persones. 

Naturalment, avui això no és possible per les mesures sanitàries que ens imposa el 

Procicat, i per tant vull fer una salutació també molt especial a totes les persones de 

les federacions i associacions que en aquest moment ens segueixen en línia. 

Avui acollim aquesta commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano, i ho fem 

d’una manera especial amb motiu de la celebració del cinquantè aniversari del primer 

congrés mundial, que va tenir lloc a Londres l’any 1971.  

Em fa molt de goig poder-vos rebre, i sense més dilació cedeixo la paraula al 

president. 

Moltes gràcies. 

(...) 

Moltíssimes gràcies per aquest obsequi, que recullo en nom de la Mesa i de tot el 

Parlament. 

Abans us deia que sigueu benvinguts a aquesta casa de la paraula, a aquesta casa 

on resideix la sobirania del poble, i en una ocasió tan especial, amb motiu de la 

commemoració d’aquest Dia Internacional del Poble Gitano i, a més, cinquanta anys 
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després, com ara explicava el president, d’haver aconseguit una bandera i un himne 

comuns, un himne, aquest Gelem, gelem, que vol dir «caminem, caminem», aquest 

voler caminar, voler avançar, voler anar endavant. 

La veritat és que aquest himne i aquesta èmfasi en el fet de caminar m’ha recordat  

un lema, quan en la mateixa dècada, també els anys setanta, en concret el 4 de juliol 

de l’any 76, a Catalunya es va fer la Marxa de la Llibertat, amb què des de diverses 

poblacions de Catalunya, de les illes Balears, de la Catalunya Nord i del País Valencià 

cinc columnes de catalans van arribar al Monestir de Poblet per reivindicar els drets 

del poble català. Aquell lema era «Poble català, posa’t a caminar», que tenia 

moltíssima simbologia i em recorda, avui que celebrem aquests cinquanta anys del 

Gelem, gelem, aquesta voluntat de posar-nos a caminar. Un altre diputat que vam 

tenir al Parlament de Catalunya, l’il·lustre cantautor Lluís Llach, també té una cançó 

que diu «caminem per poder ser i volem ser per caminar». Crec que d’alguna manera 

això també ens podria agermanar. 

De fet, el que converteix un poble en poble és precisament el camí que fem, que som 

capaços de fer conjuntament, tots i cadascun dels seus membres. Sense camí 

compartit no hi ha col·lectivitat; sense continuïtats que ens relliguin als diversos 

integrants d’un col·lectiu no podem anomenar-nos «poble». 

I amb l’acte d’avui podem celebrar junts la nostra germanor. Tenim constància de la 

presència del poble gitano a Catalunya des de fa més de sis-cents anys, i avui sou 

més de 150.000. Per tant, la relació entre el poble gitano i el poble català ha estat 

especialment estreta per moltes coses que ens han unit, perquè som pobles que 

estimem les nostres tradicions, que valorem la nostra identitat. O les nostres 

identitats; també hem de poder-ho dir així, en plural. 

Vosaltres celebreu un dia com avui la vostra identitat de gitanos catalans i de catalans 

gitanos, i aquesta doble identitat queda molt ben recollida aquí al Parlament de 

Catalunya, ja s’ha esmentat, amb l’Intergrup del Poble Gitano i tota la feina que du 

a terme, un òrgan que es reuneix periòdicament per tractar de qüestions d’actualitat, 

d’interès, però sobretot –sobretot– per contribuir a eliminar les desigualtats que avui 

dia encara existeixen. 

Vull posar en valor que el 18 de desembre de 2020 el Parlament de Catalunya va 

aprovar una llei justament per combatre aquesta discriminació, la Llei d’igualtat de 

tracte i no-discriminació, i d’una manera que gairebé podem considerar excepcional 
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en els temps que vivim, perquè es va aprovar amb absoluta unanimitat, amb cent 

dotze vots a favor, aquell dia, cap en contra i cap abstenció. I és important remarcar 

aquesta unanimitat, perquè aquesta llei procura integrar tots els col·lectius que 

pateixen discriminació i erradicar-la, i un d’aquests col·lectius, sens dubte, és el del 

poble gitano. 

Hem fet aquesta llei i recollim aquesta voluntat de continuar avançant per eliminar 

la discriminació. Sabem que el poble gitano té altres demandes que van més enllà 

d’aquesta discriminació: la lluita contra la bretxa digital; les dificultats, que ara 

s’expressaven, que alguns firaires o marxants han tingut per poder treballar, que 

encara tenen per poder treballar, en temps de pandèmia. S’han fet molts esforços, 

ens consta que hi són, però hem de continuar avançant, hem de continuar caminant. 

Queda encara molta feina per fer. 

Avui celebrem el Dia Internacional del Poble Gitano, aquesta identitat transfronterera 

que es relliga amb les identitats de cada indret d’on ha viscut aquest poble, com és 

el cas de la cultura catalana. És una particular visió del món, una particular manera 

de viure, una particular manera de ser, amb una llengua que dona compte de tota 

aquesta riquesa que avui commemorem. 

Volem deixar enrere els camins de vexacions, de discriminacions, de 

menysteniments. Hem de treballar per un futur lliure, per un futur d’igualtat, per un 

futur de fraternitat entre els pobles, per continuar caminant, com deia aquella Marxa 

de la Llibertat, com diu també el vostre himne, Gelem, gelem. 

Poble català, poble gitano, posem-nos a caminar junts per construir un món 

d’oportunitats, un món que no discrimini ningú per la seva identitat; un món, en 

definitiva, més just i més lliure. 

Gràcies per tornar una vegada més al Parlament de Catalunya; gràcies també per 

haver-nos seguit, a conseqüència de la Covid, des de tantes llars i des de tantes 

associacions, i gràcies per ser-hi i continuar avançant. 

Gelem, gelem.  

Moltes gràcies. 
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