Dia del Poble Gitano

El 8 d’abril és, arreu del món, el Dia del Poble Gitano, una diada d’afirmació d’aquest col·lectiu
que al Barcelonès es celebra amb una recepció al Parlament de Catalunya, una cerimònia floral
al riu i un conjunt d’actes dedicats a difondre diferents aspectes de la cultura gitana.

Des de l’any 1971, a molts països d’Europa i Àsia se celebra el Dia del Poble Gitano. És
l'homenatge a una de les comunitats culturals històricament més marginades al món
occidental. La data, el 8 d’abril, commemora la celebració a Londres del primer Congrés Gitano
Internacional, en què es van aprovar una bandera i un himne comuns i es va acordar treballar
per demanar el reconeixement de la identitat gitana per part de les Nacions Unides, que
finalment es va aconseguir.

La comunitat gitana, històricament nòmada, té una llengua pròpia, el romanó, filla del sànscrit, i
expressa els seus valors en aspectes com l’amor a la vida, la unió familiar i del llinatge, una
espiritualitat oriental, l’experiència dels més grans o la importància dels difunts.

Els gitanos catalans

A Catalunya, la comunitat gitana ha anat teixint en els últims anys una saludable estructura
associativa que no ha trigat en donar els seus fruits. L’any 2001 es va aconseguir l’aprovació al
Parlament de Catalunya d’una resolució que reconeix “la identitat del poble gitano i el valor de
la seva cultura i es compromet a difondre el valor d’aquesta per a la societat catalana”. Són
petites victòries després de segles marcats pel desterrament, l’extermini, el genocidi cultural i
l’oblit.

Des de fa uns anys, els gitanos catalans celebren el Dia del Poble Gitano amb diverses
activitats. La diada, que és organitzada per la Plataforma Unió del Poble Gitano de Catalunya
conjuntament amb el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona i el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, té quatre grans moments.
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Al matí es fa una recepció oficial al Parlament de Catalunya que compta amb la participació
d’una representació de les principals entitats gitanes del país. Més tard, al migdia, té lloc la
cerimònia del riu, un emotiu d’acte d’homenatge a la llibertat i als avantpassats que consisteix
en una ofrena floral i d’espelmes en un dels rius propers a la ciutat de Barcelona. Alguns anys
la cerimònia s'ha fet al riu Ripoll, al seu pas per la riera de les Arenes al terme municipal de
Sant Llorenç Savall i simbolitza l’absència de fronteres, una característica d’aquest poble
nòmada. Després de la cerimònia hi ha dinar amb les menges més característiques dels
gitanos catalans.

La festa continua a la tarda amb diverses exposicions i un gran acte cultural que posa de
manifest el gran talent musical d'aquesta comunitat. En aquest concert hi participen diferents
grups de música d'arrel gitana del país, alguns dels quals canten en català.

Text: Redacció festes.org
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