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Commemoració del Dia Internacional del Poble 
Gitano 

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019 

Bon dia a tothom. President i membres de la Junta Directiva de la Federació 

d’Associacions Gitanes de Catalunya, membres del Consell d’Ancians, membres de la 

Mesa del Parlament, diputats, diputades, representants de la Diputació de Barcelona, 

membres del cos consular i del Cos de Mossos d’Esquadra, benvinguts tots, amics i 

amigues; benvinguts a casa vostra. 

El Parlament de Catalunya és casa vostra; el Parlament procura sempre acollir amb 

la màxima estima i cordialitat, òbviament, tots els ciutadans d’aquest país. I em fa 

una il·lusió especial presidir aquest acte, ser aquí amb tots vosaltres un 8 d’abril –

abans ho comentàvem. Hi insisteixo: gràcies i benvinguts a casa vostra. 

Seguint l’ordre previst, cedeixo la paraula en primer lloc a la senyora Susana 

Martínez, economista i activista gitana. Endavant, Susana. 

(...) 

Moltíssimes gràcies, senyor Montero. Gràcies per haver-nos lliurat aquest ran kali, 

un símbol molt important per al poble gitano, i un gest importantíssim per a la 

institució que represento. L’acollim amb tot el respecte i tot l’honor de què som 

capaços. 

Deixeu-me desenvolupar molt ràpidament tres idees per tancar aquest dia que, 

efectivament, és un dia de festa major, però, sobretot, de reivindicació. La nostra 

societat, la societat de Catalunya, és diversa, plural. I des d’aquesta diversitat 

Catalunya és també gitana. Aquest país, en ple segle XXI, no s’entendria sense els 

més de sis segles d’aportacions del poble gitano en tots els àmbits de la vida. En la 

cultura, la llengua, l’economia, la política, també, l’àmbit social, en qualsevol àmbit 

de les nostres vides quotidianes, hi ha hagut una immensa, importantíssima, 

aportació històrica del poble gitano. 
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Però amb el reconeixement històric no n’hi ha prou; amb mirar enrere no n’hi ha 

prou. Necessiteu futur, hem de reclamar futur. I des d’aquest punt de vista és veritat 

que avui, i especialment aquí, i especialment un 8 d’abril, hem de dir que no pot ser 

que després de quaranta anys d’història democràtica d’aquest Parlament no hi hagi 

hagut cap diputat o diputada gitano o gitana. Tant és, en qualsevol grup 

parlamentari, perquè el poble gitano és heterogeni, políticament –abans en 

parlàvem. Per tant, no pot ser que no hagi tingut mai cap referent al Parlament. No 

només perquè hauria estat un referent per a les joves i els joves gitanos, sinó, 

sobretot, perquè és important que sigueu presents en l’àmbit de la presa de 

decisions. 

No és només una qüestió de tenir una foto on hi hagi una diputada o un diputat 

concret, sinó que els gitanos heu de participar en l’activitat d’aquest Parlament, que 

és fer lleis i prendre decisions que afecten el conjunt dels ciutadans d’aquest país. 

Estic convençut que ho resoldrem ràpid, això, i que, efectivament, aviat tindrem com 

a mínim una diputada o un diputat gitano assegut en un dels 135 escons d’aquest 

Parlament. 

Deixeu-me dir també –i ho comentava ara el senyor Montero– que hi ha un vincle 

cultural molt evident entre un dels pilars fonamentals de la història i la realitat del 

poble gitano i la nostra cultura política, que és l’estima per la llibertat. Estimem la 

llibertat. Estimem la llibertat perquè des de la llibertat es construeixen no només els 

ponts entre nosaltres, sinó, sobretot, les arrels profundes d’una societat que conviu, 

que s’entén, que viu en pau, i, sobretot, una societat en què ens respectem els uns 

als altres. És fonamental, aquest respecte per la llibertat, aquesta estima per la 

llibertat. En tots els àmbits: llibertat d’expressió, llibertat de culte, llibertat de 

manifestació, llibertat política, llibertat en tots els sentits de les nostres vides 

individuals i col·lectives. Perquè aquesta llibertat és la base, hi insisteixo, del respecte 

que ens tenim mútuament. És des d’aquesta estima per la llibertat que ha 

caracteritzat la cultura política de Catalunya i la cultura del poble gitano al llarg de 

segles d’història, i que avui hem de posar més que mai sobre la taula, que serem 

capaços tots plegats de construir un país més lliure i més just per a tots nosaltres. 

Deixeu-me exposar, finalment, una tercera idea relacionada amb els dos aspectes 

que acabo de comentar-vos. Tots els avenços polítics, socials, en matèria de drets, 

en matèria de llibertats, que hem aconseguit no són, malauradament, irreversibles. 

Poden tornar enrere. Ho dic perquè avui –i també s’hi ha fet referència–, al conjunt 

d’Europa, i és veritat que també a casa nostra, hi ha una tendència generalitzada a 
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determinats discursos polítics que, d’alguna manera, ataquen les llibertats, ataquen 

els drets individuals i, sobretot, posen èmfasi a anar en contra de la diversitat, a no 

entendre la diversitat, a no respectar la diversitat. És el discurs de la intolerància, un 

discurs de què, malauradament, tenim diversos exemples a tot Europa. També, hi 

insisteixo, a casa nostra. És el mateix discurs que moltes vegades de la història ha 

comportat la repressió davant de l’exercici de les nostres llibertats i els nostres drets 

individuals i col·lectius i també la persecució del poble gitano. 

I davant d’aquest discurs ens hem de reforçar. I ens hem de reforçar no només amb 

actes com aquest, sinó amb compromís. No n’hi ha prou a dir les coses. Les coses 

després s’han de fer. Per tant, és important que fem pedagogia i que materialitzem, 

construïm, aquesta barrera, que és imperceptible des d’un punt de vista físic però 

importantíssima des d’un punt de vista democràtic, davant del discurs de l’odi, davant 

del discurs que ataca la diversitat.  

I hem de fer-ho –torno a dir-ho– en aspectes concrets, materialitzant-ho. No n’hi ha 

prou amb frases grandiloqüents. Ens calen fets, fets que es materialitzen aquí, al 

Parlament de Catalunya. No fa gaires dies –i això ho vull posar sobre la taula, perquè 

crec que és important posar-ho en valor– tots els grups parlamentaris d’aquesta 

cambra –per tant, per si sol, aquest fet ja és noticiable– van signar un acord contra 

el racisme i la xenofòbia que parla específicament d’antigitanisme. I insisteixo que el 

van signar el conjunt dels grups parlamentaris d’aquesta cambra. Per tant, és un pas 

més, també, de compromís per part de tots els partits polítics. Però, alhora, al 

Parlament de Catalunya també hem aprovat per unanimitat una resolució sobre el 

reconeixement del poble gitano, que vam tenir l’oportunitat de llegir i d’expressar 

institucionalment a l’hemicicle, en un ple. I en aquests moments també hi ha sobre 

la taula –i n’hem parlat abans, a l’audiència prèvia– la nova llei per a la igualtat de 

tracte i la no-discriminació, que està en tràmit i en què, efectivament, hem de poder 

incloure l’antigitanisme i totes les mesures positives necessàries perquè les nostres 

escoles, com es deia abans, siguin més gitanes i siguin un espai on es posi en valor 

l’aportació cultural del poble gitano al llarg dels segles de la nostra història. 

En definitiva, intentem que el compromís històric que aquest Parlament ha tingut al 

llarg de la seva vida amb el poble gitano es concreti en mesures específiques. 

Nosaltres, que som l’expressió de la ciutadania d’aquest país, nosaltres, que com a 

cambra som l’expressió del poble, volem dir, tornem a dir, i ho diem especialment 

avui, que som un poble que estima la llibertat i la diversitat, un poble que s’estima a 

si mateix, un poble que és també, i profundament, gitano. 
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Moltíssimes gràcies. Salut i llibertat, i endavant, poble gitano! 

Ara us demano que per tancar aquesta commemoració escoltem Pedro Heredia, El 

Granaíno, i Antonio de Patrocinio, que interpretaran l’himne internacional gitano, el 

Gelem, gelem. 

 


