8 D’ABRIL: DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO
Manifest del Consell Municipal del Poble Gitano
El dia 8 d’abril es commemora el Dia Internacional del Poble Gitano. Com tots els anys, el
Consell Municipal del Poble Gitano se suma a la celebració per posar en relleu el
reconeixement de la cultura, llengua i història del Poble Gitano.
El Poble Gitano forma part de la ciutat de Barcelona com a mínim des del segle XV, època en la
qual daten les primeres evidències escrites de la seva arribada a la ciutat. Des d’aleshores ençà el
Poble Gitano ha viscut els diferents episodis de la història de la ciutat com a part de la mateixa,
des de la Revolta dels remences a la celebració dels Jocs Olímpics passant per la Jamància,
revolta liderada pels gitanos i gitanes de la ciutat.
Malgrat això, sovint s’ha obviat la seva pertinença a Barcelona com una de les seves comunitats
pròpies. Sense conèixer i reconèixer la història gitana a la ciutat no hi ha possibilitat d’iniciar un
procés de reparació del menysteniment de les aportacions del Poble Gitano en la construcció de
Barcelona.
El Poble Gitano ha patit una discriminació històricament sostinguda per part de la resta de la
població, i principalment per les institucions, que ha tingut efectes nocius sobre tots els àmbits de
la seva vida: laboral, educatiu, d’habitatge, etcètera. El racisme envers les persones gitanes es
nodreix de l’atribució de característiques específiques i diferencials que homogeneïtza i
essencialitza el Poble Gitano, presentant-lo com un bloc monolític.
Barcelona aposta per promoure un veritable diàleg intercultural en què els coneixements, els
sabers, les visions i els valors de tots els veïns i veïnes s’incorporin en un intercanvi d’igual a igual
en la construcció conjunta de la ciutat. Rebutgem l’antigitanisme i treballem per eradicar-lo.
L’antigitanisme pren formes i intensitats molt diverses però sempre atempta contra els principis
més bàsics de la interculturalitat: el reconeixement de la diversitat, la igualtat de drets i equitat
i la interacció positiva entre cultures.
El reconeixement del Poble Gitano també passa per visibilitzar la complexitat i la riquesa de la
seva cultura, que gaudeix d’una llengua i una cosmovisió pròpia. Cal fer-ho fugint d’estereotips
positius i romàntics que només fan que folkloritzar la seva diversitat cultural.
Refermar la convivència i el respecte a la diversitat és responsabilitat dels diferents actors de la
ciutat. El treball conjunt entre administracions, les entitats i els barcelonins i barcelonines és
indispensable per posar en valor la presència del Poble Gitano. Sumar-se a la celebració del 8
d’abril és una forma idònia de fer-ho. Opre Rroma!

