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Dia internacional del poble gitano 

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015 

La presidenta 

Bon dia a tothom, i molt especialment a tota la representació del poble gitano el dia 

de la seva festa, el dia internacional del poble gitano. En primer lloc, vull saludar 

tots aquests representants, començant pel president de la Federació d’Associacions 

Gitanes de Catalunya, els membres de la junta directiva, les persones que 

m’acompanyen a la taula, que són dos joves de la federació –el politòleg i 

l’economista que intervindran–, i el president de l’Associació de Joves Gitanos de 

Gràcia. Vull saludar també els diputats i les diputades del Parlament que ens 

acompanyen, la vicepresidenta de la cambra, la diputada del Congrés que és amb 

nosaltres, la regidora de dona i drets civils de l’ajuntament de Barcelona, el director 

general d’acció cívica i comunitària de la Generalitat, els membres del cos de 

mossos d’esquadra i, naturalment, tots els ‘tios’ i ‘ties’ que avui tenim aquí. 

És des de l’any 2003, que celebrem aquesta festa aquí al Parlament. Els primers 

tres anys, però, el 2003, el 2004 i el 2005, aquest auditori no estava fet, i per tant 

es feia una celebració molt més petita, a dalt, a la sala d’audiències, on hem estat 

ara fa una estona. Va ser el 2006, doncs, que l’acte es va començar a celebrar aquí, 

i aquesta és el cinquena vegada que el presideixo, de manera que ja he pogut 

saludar dues juntes directives, l’anterior i aquesta, que ja fa un any que està 

constituïda. He de felicitar-los, perquè avui hi ha més gent que mai, i això és 

gràcies a la junta directiva, també, que ha possibilitat que avui comencéssiu la 

vostra festa amb aquest acte institucional al Parlament. Sabeu que el Parlament és 

la casa de tothom, la casa del poble català, de manera que vull que us hi sentiu 

com a casa. Per tant, benvinguts i felicitats per la vostra festa.   

Iniciem ara aquest acte institucional amb la interpretació amb guitarra a càrrec de 

Joan Clota, El Nen, de ‘Vam entrar’. 
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.................. 

Moltes gràcies, Simón, per les teves paraules. Com has dit, avui no solament és un 

dia festiu, sinó també reivindicatiu, pacífic i familiar. Les festes nacionals han de ser 

per a això, han de servir per a això, per reivindicar tots els drets que ens manquen 

i que necessitem recuperar o tenir per primer cop. 

Arribem ja al final d’aquest acte institucional de commemoració del dia 

internacional del poble gitano, una commemoració que vull recordar que es fa  des 

de fa quaranta-quatre anys, des que el 8 d’abril de 1971 va tenir lloc el primer 

congrés internacional romaní a Londres. Aquell dia van ser oficials el vostre himne, 

la vostra bandera i el vostre dia, que des de llavors s’ha celebrat any rere any a tot 

el món. Com he dit abans, aquí, al Parlament, es commemora des del 2003. I per a 

nosaltres és un goig veure avui aquest auditori tan ple per celebrar amb tots 

vosaltres el vostre dia, la vostra festa internacional.  

Acollim de molt bon grat un acte que per a vosaltres és d’afirmació i reivindicació, 

d’afirmació d’una identitat, la identitat gitana, amb una història, amb una llengua i 

amb una cultura, una història, una llengua i una cultura que les persones que 

m’han acompanyat avui a la taula han reivindicat en els seus discursos, com els qui 

vivim, treballem i hem nascut a Catalunya reivindiquem la nostra història, la nostra 

cultura, la nostra llengua. Aquests són els trets identitaris d’un país, d’una nació. En 

aquest sentit, el poble gitano en concret i el conjunt del poble català també 

s’assemblen. Sou un poble, el gitano, que transiteu per un món que sovint us tracta 

amb menyspreu. També ho han dit les persones de la taula. I ho han dit amb molt 

de respecte i amb molta dignitat. Però és veritat. Tant de bo que arribi un dia que 

això no s’hagi de dir. 

És un acte d’afirmació que té també, però, una part molt festiva, que començarà 

després d’aquest acte amb la cerimònia del riu, en què els gitanos de tot el món, i 

en aquest cas els catalans, s’apropen a la riba del riu, aquí del Besòs, per fer una 

ofrena floral en què les dones llancen pètals a l’aigua com a símbol de llibertat i de 

l’èxode viscut.  
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També es farà una ofrena d’espelmes per recordar el mig milió de gitanos que van 

morir durant l’Holocaust. En aquest punt, vull recordar que aquest any, el 2015, 

hem commemorat el setantè aniversari de l’alliberament dels camps d’extermini 

nazis, a les acaballes de la segona guerra mundial. És necessari, doncs, compartir 

unes paraules de record emocionat de les víctimes del Porraimos, cruel, implacable 

i inhumà, i que cal que no deixem caure en l’oblit. Cada any, al final de setembre, 

amb totes les organitzacions i entitats que hi volen participar, fem una acte, aquí al 

Parlament, per no oblidar l’Holocaust. Sempre diem que es fa no per anar contra 

ningú, sinó perquè els nostres fills i els nostres néts no perdin la memòria d’aquesta 

història tan trista que va viure, també, el poble gitano. Per tant, avui també és un 

dia de record en aquest sentit. 

Avui és un acte, com he dit abans, de reivindicació de la dignitat d’un poble, el 

vostre, que no és una entitat abstracta, sinó un conjunt de persones i famílies que 

voleu ser com sou i que aspireu a viure i a conviure en el si d’una societat que no 

empari situacions ni d’exclusió ni de discriminació. 

El poble gitano, no ens cansarem de repetir-ho des del Parlament, forma part de la 

societat catalana, i com a part integrant de la societat catalana no podem permetre 

que ningú empari la vostra exclusió. No ens hem de quedar amb el clam que mai 

més podem anar contra el poble gitano, no ens hem de quedar amb la lamentació 

per tots els greuges que heu sofert. Hem de fer tots plegats, gitanos i no gitanos, 

una reclamació universal de dignitat, de vida digna, d’un futur amb esperança, i cal, 

en aquesta línia, promoure i reconèixer els vostres trets culturals –ja ho he dit 

abans, la llengua, la cultura, la història– com a part integrant de Catalunya.  

I és en aquest sentit que crec que és important fer una darrera reflexió. Un dia tan 

important per a vosaltres és important també per a la resta del poble català. Us 

volem acompanyar en aquest dia de festa. I, en un moment que el poble català és 

en una cruïlla històrica, ho sabeu tots, un moment que el poble català vol decidir el 

seu futur, vol decidir què i com vol ser, la Catalunya que volem construir necessita 

també l’aportació del poble gitano. Us ho dic a vosaltres com a representants del 

poble gitano de Catalunya, com a representants d’aquests vuitanta mil gitanos i 
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gitanes del país, que sou, alhora, un poble sense fronteres, un poble que sempre ha 

buscat la seva llibertat i el seu camí. Vull recordar en aquest sentit que el primer 

document que acredita la presència gitana a Catalunya data del segle XV, del 1425. 

Sou a Catalunya des del segle XV, i sou Catalunya. Tenim, doncs, interessos 

comuns, i tenim festes nacionals en què reivindiquem el nostre futur com a poble. 

És en aquest sentit que en un dia com avui us demano que feu costat, com segur 

que en feu, al conjunt del poble de Catalunya i que lluitem junts per un futur millor 

per a tot el poble català i per a tot el vostre poble. 

Moltes gràcies. 

 


