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El camí del Poble Gitano, una història de diversitat

Introducció
D’on venen els gitanos? Quin ha estat el camí del Poble Gitano? Què és ser gitano i quina és la cultura
del Poble Gitano? Què tenen en comú tots els gitanos d’arreu Europa i d’arreu del món? Aquestes són
algunes de les preguntes a les quals el projecte “El camí del Poble Gitano, una història de diversitat”
pretén donar resposta.
El projecte implementat per la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya – FAGiC – gràcies a la
col·laboració del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, de la
Universitat Pompeu Fabra i al finançament de la Fundació La Caixa consta de dues parts: la primera,
una part històrica cultural en la qual s’ha volgut reflexionar sobre aspectes com la identitat, la cultura
i la pertinença, els llaços que uneixen als gitanos dels diferents països del món i com la cultura del
Poble Gitano ha marcat i forjat als diferents països europeus especialment. La segona, una part
científica que té com a objectiu reconstruir l’arbre migratori del Poble Gitano des de la sortida de
l’Índia fins la seva arribada a Europa i la seva expansió pel continent.
El projecte “El camí del Poble Gitano, una història de diversitat”, en endavant El camí, ha estat executat
en dos períodes: el primer que va des del novembre de 2017 fins el desembre de 2018 i engloba
Catalunya, la resta de l’Estat Espanyol, Grècia, Romania i el Regne Unit principalment, però compta
amb les aportacions de gitanos de Polònia, Bulgària i Hongria; i el segon, que va des de gener de 2019
fins a març de 2020 i ha traçat els camins de gitanos de Macedònia, Sèrbia, Albània, Àustria,
Eslovàquia, Hongria, Romania, la República Txeca i ha cercat pels lligams que uneixen els “calós” de
Catalunya i la resta de l’estat amb altres “calós” de Portugal, de Catalunya Nord i d’Amèrica Llatina.
El present escrit és el resultat d’aquests dos períodes d’execució i en aquest hem participat per un
costat, en la part històrica cultural, l’Aaron Giménez Cortés i l’Annabel Carballo; i, per un altre costat,
en la part científica, el Dr. David Comas. L’Aaron Giménez Cortés és un gitano de Manresa, pastor
evangèlic, estudiant del Grau de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, autor de diferents
articles relacionats amb el Poble Gitano i, actualment, és treballador del Pla Integral del Poble Gitano
de Catalunya. L’Annabel Carballo és doctoranda d’Història Contemporània per la Universitat de
Barcelona especialitzada en el Genocidi nazi del Poble Gitano i des de 2011 és la responsable de l’Àrea
d’Europa i Internacional de la FAGiC. El Dr. David Comas és antropòleg físic especialista en genoma
humà i director del Departament de Ciències de la Salut i de la Vida a la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona.
Aquest projecte interdisciplinari totalment innovador ha basat la seva investigació biològica a través
de mostres d’ADN de persones gitanes voluntàries de la Península Ibèrica. De fet, en aquesta recerca
han participat més de 150 voluntaris gitanos i s’ha de manifestar l’interès del propi Poble Gitano del
territori espanyol en l’execució d’aquest projecte ja que ha estat una demanda del propi poble el
realitzar aquest estudi. Per què?
Perquè la història dels pobles es pot reconstruir des de diverses disciplines a partir de les “empremtes”
que hem generat els humans. Aquestes “empremtes” poden ser de molts tipus: textos, escrits, eines
i estris, llengües, costums i tradicions, i també restes òssies. D’aquesta manera, la història,
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l’arqueologia, la lingüística, l’etnologia i la paleoantropologia ens ajuden a reconstruir els
esdeveniments d’un poble en concret. I en les últimes dècades, des del camp de la biologia, s’ha
analitzat un tipus d’empremta que arrosseguem els diferents grups humans per tal de reconstruir la
història: les variacions al genoma. El genoma, és a dir, els nostres cromosomes, és la part de les nostres
cèl·lules formada per ADN i que porta les instruccions biològiques per al funcionament i
desenvolupament dels individus. Els cromosomes pateixen fortuïtament petis canvis que es van
acumulant de generació en generació i que no tenen cap repercussió per la supervivència i
desenvolupament de l’individu. La descripció i l’estudi d’aquests canvis als cromosomes, empremtes
genètiques, ens permeten establir quan es van generar aquests canvis, com ens van transmetre i
heretar, i en resum, quina ha estat la història dels seus portadors.
Però, com es pot reconstruir la història d’un poble a través d’aquestes empremtes biològiques?
Aquests canvis en els cromosomes apareixen fortuïtament i els passem als nostres descendents.
D’aquesta manera, els individus que tenen un avantpassat comú recent comparteixen aquestes
variants genètiques, mentre que aquells que no estan relacionats no les comparteixen. Com més
emparentats siguin dos individus, grups, o poblacions, més variants genètiques compartiran i això ens
indica que fa menys temps que es van separar. A més, sabem que els canvis genètics es produeixen a
l’atzar però amb una taxa més o menys constant al llarg del temps. Per tant, si podem comptar les
variants genètiques que comparteixen i no comparteixen dos grups d’individus i que aquestes variants
s’acumulen a un ritme determinat al llarg del temps, podem deduir, utilitzant algoritmes una mica
complexos, el temps que ha passat des que aquests dos grups es van separar. Tot i que actualment es
pot analitzar tot el genoma sencer d’un individu, per a la reconstrucció de la història de les poblacions
humanes s’han analitzat unes regions genòmiques molt concretes que són els llinatges uniparentals,
aquells que s’hereten exclusivament per via paterna o via materna. Aquests llinatges uniparentals són
el cromosoma Y i l’ADN mitocondrial.
Però, quina informació ens poden donar aquests genomes uniparentals? Els llinatges uniparentals
acumulen canvis, variacions que es transmeten de generació en generació i aquests es troben
compartits en poblacions que tenen un origen comú i els llinatges seran més diferents en poblacions
que s’han mantingut separades durant molt temps. Amb tota la informació genètica que hem recopilat
en aquestes darreres dècades, ens és fàcil identificar un llinatge i sabem en quines poblacions aquest
llinatge és més freqüent. Això ens ajuda a reconstruir la història de les poblacions humanes, els seus
orígens i els contactes que hi hagut entre diferents grups humans.
Però, què en sabem de la història biològica dels gitanos? en quin lloc exacte del subcontinent indi es
troba l’origen del Poble Gitano?, quina ruta van prendre els avantpassats dels gitanos actuals?, amb
quins pobles es van barrejar abans d’arribar a Europa?, quin grau de barreja han experimentat les
poblacions gitanes amb les poblacions europees no gitanes? Per respondre aquestes preguntes,
quantes més dades i mostres d’ADN millor. Quines són les conclusions preliminars que ens presenta
aquest projecte?
Per un altre costat, hem volgut cercar sobre la identitat del Poble Gitano, la seva cultura, com senten
els valors i les tradicions, com s’expressen, com entenen la societat, com miren el món, com lluiten,
com viuen, etc... Tot a partir de la veu dels propis gitanos i gitanes de multitud de països que a través
d’entrevistes individuals o grups focals han compartit amb nosaltres les seves experiències,
coneixements i opinions. Són tots els gitanos iguals? Comparteixen els mateixos trets culturals els
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gitanos d’Europa i els de la resta del món? Quin paper juguen les tradicions en la idiosincràsia del
Poble Gitano? Ha estat l’antigitanisme històric un element clau en la construcció cultural del Poble
Gitano? Quin ha estat el rol dels diferents estats europeus en la imatge del Poble Gitano al llarg de la
seva història?
És important remarcar que som totalment conscients que treballar amb estudis genètics és un fet
sensible, especialment aquells relacionats amb el Poble Gitano ja que són estudis vinculats amb
l’episodi més tràgic de la seva història com va ser el Genocidi nazi del Poble Gitano (Santos et al.,
2016). En aquest sentit volem recalcar: primer, l’estudi ha estat una demanda de la pròpia població
gitana per reconstruir la seva història encara desconeguda i aquest s’ha fet de manera voluntària i
anònima; segon, que en tot moment s’han seguit principis ètics i científics recomanats pels organismes
més rellevants, amb l’objectiu d’assegurar en tot moment la integritat de la comunitat gitana, però
també garantir el rigor i la qualitat del nostre treball; tercer, l’estudi genètic té l’objectiu de reconstruir
l’arbre migratori del Poble Gitano des del seu èxode de l’Índia i, en cap moment, diu qui és gitano i qui
no a través de l’ADN, la identificació com a gitano la fa el propi voluntari o voluntària que aporta una
sèrie de dades familiars i s’identifica o reconeix com a tal. Per últim, ens agradaria accentuar en un
aspecte que creiem que és important mencionar, l’estudi genètic s’està fent de manera voluntària i
totalment altruista.
Aquest informe donarà resposta a totes les preguntes, per això, s’ha dividit en diferents parts: la
primera és una breu part històrica sobre la construcció de la imatge del Poble Gitano a Europa; la
segona és un marc conceptual sobre què es pretén teoritzar per tal de fonamentar aquest projecte i
anar a les espatlles dels gegants (Habermas, 2000), per això s’utilitzaran diferents conceptes com la
construcció social de la realitat, la cultura, la identitat i la família com a elements interessants a l’hora
de parlar del Poble Gitano i també sobre l’antigitanisme; la tercera part explica la metodologia
emprada en aquest projecte en la qual es dona veu a la pròpia població gitana mitjançant diferents
eines metodològiques per tal de tenir una aproximació el màxim acurada a la realitat del Poble Gitano;
la quarta és l’anàlisi de les dades ja siguin les dades biològiques com aquelles obtingudes a partir de
les entrevistes i grups focals a persones gitanes; i, l’última sobre les conclusions que els tres autors
realitzem globalment del projecte.
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Breu història del Poble Gitano
A partir dels resultats obtinguts de diferents investigacions d’antropologia cultural i social es considera
un fet indubtable que l’origen del Poble Gitano sigui a l’Índia, però sobretot les investigacions que
s’han realitzat sobre llengua romaní, la llengua pròpia del Poble Gitano, i els estudis genètics realitzats
més recentment, en concret el 1992 i 1999, són les que acaben de confirmar aquest.
Després dels estudis lingüístics del Dr. Ian Hancock (2002, p. 2; 2006, p.5), gitano expert en Romani
Studies i en llengua romaní, la hipòtesi més acceptada avui dia entre els historiadors i acadèmics com
el Dr. David Martín Sánchez (2018, pp. 16-17), el Dr. Manuel Martínez (2004, pp. 16-23) i la Dra. Sarah
Carmona, gitana francesa, (2013, p. 322) és que la sortida del Poble Gitano de l’Índia va ser al voltant
del segle XI. El professor Marcel Courthiade (2004, p. 106; 2016, p. 4), també gitano i expert en llengua
romaní, defensa aquesta hipòtesi d'Hancock, contrària a la presentada per Donald Kenrick (1995, p.
17) que situa la primera sortida entre els anys 241 i 272 de la nostra era.
A més de les dades aportades per la lingüística i alguns textos històrics, en les darreres dècades les
dades biològiques i genètiques han pogut aportar una mica de llum a la història del Poble Gitano. Les
dades biològiques sobre el Poble Gitano encara són molt escasses però confirmen l’origen recent del
Poble Gitano fa menys de dos mil anys al nord-oest del subcontinent indi ja que els gitanos tenen
semblances genètiques amb les poblacions actuals que habiten la regió del Punjab (Mendizabal et al.,
2012; Moorjani et al., 2013; Martínez-Cruz et al., 2016; Font-Porterias et al., 2019). Aquestes dades
genètiques també recolzen la diàspora del Poble Gitano cap a Europa passant per Orient Mitjà, encara
que la barreja amb els pobles al llarg d’aquest recorregut és limitada. Tanmateix, quan el Poble Gitano
arriba al continent europeu, fa uns mil anys, les dades genètiques apunten a una barreja considerable
amb els pobles europeus no gitanos. Pel que fa als gitanos de la Península Ibèrica, les dades genètiques
són també molt escasses, però recolzen un únic origen comú amb la resta de gitanos europeus i la
seva diversitat genètica actual es pot remuntar fins al segle XV, fet que concorda amb escrits històrics
que descriuen la presència de gitanos a la península. En comparació amb altres grups de gitanos
europeus, els gitanos de la península presenten un grau de mestissatge més gran i més antic amb
poblacions europees no gitanes (Mendizabal et al., 2012; Font-Porterias et al., 2019), la qual cosa
apuntaria a una bona acollida inicial dels gitanos a la Península Ibèrica. Malgrat aquestes conclusions
inicials, el fet de tenir poques dades genètiques de població gitana, tal com s’ha esmentat
anteriorment, limita el grau de detall i de definició d’alguna d’aquestes conclusions, i per això encara
queden interrogants i preguntes per resoldre sobre la història del Poble Gitano en general i dels
gitanos de la península en particular.
En aquesta part no volem entrar ni en els motius i ni en el possible recorregut o rutes que van fer els
gitanos en la seva diàspora des de l'Índia perquè aquestes informacions continuen sent una incògnita.
Però sí que entrarem en la part històrica del Poble Gitano i, especialment, en com històricament els
no gitanos han creat la imatge del Poble Gitano, una imatge estereotipada i estigmatitzada, per crear
la seva pròpia identitat nacional per justificar la seva conducta envers els gitanos a través de polítiques
discriminatòries i antigitanes.
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L’arribada dels gitanos a Europa està molt lligada a l’Islam i al factor militar. Tot i que no hi ha gairebé
documentació històrica de com van entrar els primers gitanos, Hancock (2002, p. 15) i Carmona (2013,
p. 325) dedueixen que els gitanos van entrar o bé com a part de la milícia turca otomana o com a
artesans al servei del seu exèrcit. És a dir, l’entrada dels gitanos a Europa està totalment lligada a
l’Imperi Otomà i podem afirmar que en el 1.500 hi havia gitanos i gitanes pràcticament a tota Europa.
El document més antic que fa referència als gitanos data de 1.385, per tant, l’entrada es va fer a partir
del segle XIV. Les migracions des dels Balcans per Europa està encara per investigar, però coincideix
amb la invasió turca al sud-est d’Europa (Wogg, 2008, p. 4). L’inici de la història del Poble Gitano a
Europa comença amb una primera acollida positiva per part de la població local, però de seguida la
seva aparença “estrangera” i diferent de la local va ser considera sospitosa per la població europea
(Wogg, 2008, p. 7). Especialment sota un període històric de reformes i croades o de Guerra Santa, la
reconquesta de la Terra Santa pels Cristians, on el Poble Gitano es va convertir en la víctima perfecta
de les institucions i de la població. A partir del segle XV comencen a sorgir les primeres lleis antigitanes
en diferents països europeus centrades sobretot en l’assimilació i abandonament de la seva manera
de viure (Hancock, 2002, pp. 31-33).
No obstant aquestes polítiques antigitanes de persecució i assimilació en el segle XV i posterior, els
orígens del gitano “imaginari”, és a dir, la construcció de la identitat gitana per la societat predominant
es dona durant el període conegut com el Segle d’Or de la literatura espanyola i en la qual, Espanya
en té un paper fonamental. Durant aquesta època, daurada més per la literatura que per l’economia
ja que Espanya estava gairebé en fallida, l’estereotip del gitano lladre i tot allò que havia de misteriós
al seu voltant va ser considerat una amenaça pel benestar econòmic i moral del la nació (CharnonDeutsch, 2019, p. 7).
En aquest context de declivi de la Corona espanyola, Miguel de Cervantes va publicar la seva popular
col·lecció de Novelas ejemplares (1610-13), en la qual incloïa la novel·la La Gitanilla. A través d’aquesta
novel·la, l’autor va ser el primer en mostrar les diferències dels gitanos respecte als seus modals,
vestimenta, parla i ocupacions. De seguida van sorgir més obres literàries sobre els gitanos, però La
Gitanilla va se l’obra per excel·lència traduïda a molts idiomes i representada en els teatres. En tota la
literatura del Segle d’Or, les dones van ser definides des de mestresses de dir la bonaventura, cantar,
ballar, fer màgia fins robar bossetes de diners i els homes van ser definits com a segrestadors de nens,
lladres, espies, traïdors i assaltadors de camins. El Poble Gitano es va convertir en el boc expiatori per
a la ideologia oficial de la Contrareforma, en un moment on les nacions lluitaven per crear una
identitat comuna de poble unit i racialment homogeni (Charnon-Deutsch, 2019, pp. 8-10). L’estatnació es converteix en l’espai hegemònic d’organització política de la modernitat i a més de controlar
i administrar el territori nacional, també va controlar la vida social i la vida íntima dels seus ciutadans
(Berná y Cabezas, 2013). En aquest sentit, la dona es va convertir en el centre de les campanyes
ideològiques de moralització i de control, i aquí les dones gitanes es converteixen en el model a no
seguir, especialment, a partir de la representació que es fa d’aquestes durant el Romanticisme. Els
romàntics van hipersexualitzar les gitanes com a subjectes passionals i erotitzats, especialment les
gitanes espanyoles. Aquesta hipersexualització anava totalment contrària a la moral espanyola i
europea del moment. Les obres literàries i pintoresques del Romanticisme mostren aquesta
representació que els romàntics van fer d’elles (Berná, 2019, pp. 33-50). Per un altre costat, l’home
gitano va ser representat com un home salvatge, com a un bàrbar, que mostrava un llenguatge i una
forma de ser ordinària i una immoralitat brutal. Eren homes terribles perquè portaven a sobre una
violència natural, eren molt valents, però això els convertia en perillosos. A més, no tenien codis
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morals civilitzats i eren improductius en termes econòmics ja que no treballaven sinó que robaven
(Sierra, 2019, pp. 51-66).
La construcció imaginaria del Poble Gitano durant aquest període va perdurar durant molt de temps,
fins i tot, encara hi ha característiques atribuïdes als homes gitanos durant aquell temps que perduren
encara avui en dia. En canvi, la imatge de la dona gitana ha canviat radicalment, d’una representació
hipersexualitzada i sensual a una representació marginada i submisa dedicada exclusivament a les
tasques de reproducció física i afectiva del grup. Altre cop, la imatge de la dona gitana és representada
com un ser oposat a la dona perfecta (Berná, 2019, pp. 47-48).
La creació de l’estat–nació a finals del segle XVII amb l’objectiu d’aconseguir una identitat única i
homogènia dins del seu territori, va convertir el Poble Gitano en un boc expiatori i en la imatge
contrària al que la civilització moderna, representada per la burgesia, significava. A més això va succeir,
en el cas espanyol, durant un període de declivi econòmic i malestar social amb un problema greu de
despoblació, per tant, les polítiques antigitanes anaven adreçades no a la seva expulsió, sinó a la seva
assimilació forçada. Els gitanos havien de deixar de ser gitanos i convertir-se en persones civilitzades
corresponents a l’època.
Un resultat interessant d’aquestes polítiques de persecució i assimilació va ser que en lloc d’apropar
el gitano a la identitat nacional del país on vivia, aquestes van produir l’efecte contrari i van fer que el
Poble Gitano reforcés encara més les seves diferències amb els no gitanos i continués amb una
identitat pròpia al llarg de la seva història. En aquest sentit cal recordar que la Gran Batuda va ser el
30 de juliol de 1749 en el moment de la construcció de la identitat nacional espanyola.
Per concloure, és important reflectir sobre el fet que el Poble Gitano sempre ha estat definit a base
del seu comportament i estil de vida, molt lligat a la vida nòmada i no per la seva ètnia. És a dir, sempre
ha estat una definició social i econòmica que no pas una definició ètnica o cultural (Hancock, 2002, pp.
67-68). La vida nòmada sempre ha estat el tret característic que tots els països han fet servir per crear
polítiques assimiladores i de sedentarització forçada. El nomadisme ha estat vist com una forma viure
fora de la llei i mai com una forma de guanyar-se la vida. Ens agradaria posar l’accent que en el segle
XVIII i XIX, la majoria dels gitanos a Europa eren sedentaris (ja sigui per pròpia voluntat o per polítiques
forçades) i aquells que eren nòmades, es podrien definir com a semi nòmades perquè el seu
nomadisme estava lligat totalment a la seva activitat econòmica, viatjaven durant les estacions càlides
i es quedaven a casa durant l’hivern. Això, juntament amb molta altra documentació històrica,
demostra que el Poble Gitano ha treballat i la seva representació com a improductiu no és més que
això, una representació imaginària de la societat predominat.
Per tant, en aquest apartat no pretenem dir qui és o com és el Poble Gitano, sinó només mostrar la
història d’aquest, i amb això, ens referim al seu origen i als successos que han jugat un paper clau en
la construcció de la seva identitat, però des de la història no és possible, com s’ha fet moltes vegades,
dir com és el Poble Gitano, així, doncs, què és ser gitano? Quina és la cultura gitana? En aquest projecte
es vol deixar que siguin els gitanos i les gitanes qui responguin.

8

El camí del Poble Gitano, una història de diversitat

Marc Teòric
Construcció social de la realitat
En la mesura que el present informe, per una banda pretén realitzar una fotografia del camí del Poble
Gitano des del seu origen, el nord de l'Índia, fins la seva arribada a Europa, especialment a Catalunya
i Espanya; i per un altre, exposar els trets distintius del Poble Gitano i com a resultat tractar de
respondre a la pregunta: Què és ser gitano? O dit d'un altre manera: Com és la cultura o idiosincràsia
gitana?1 És essencial fer una aproximació teòrica començant a parlar sobre la construcció social de la
realitat (Berger i Luckmann, 1967) ja que aquesta forma de ser del Poble Gitano s'entén com quelcom
que s'ha anat construint al llarg del temps i a partir de les experiències viscudes pels gitanos i gitanes
que van venir al vell continent des de l'orient fa uns 1.000 anys aproximadament.
Aquests autors ens parlen d'absoluta indeterminació social de la societat, és a dir, segons ells, tot allò
que és social, per exemple, en el nostre cas, la cultura gitana, és quelcom que s'ha construït socialment
i que, per tant, han sigut les pròpies persones pertanyents al Poble Gitano les qui han anat formant
aquesta manera del ser gitano. En paraules dels propis autors, expliquen el següent:
La "humanitat" de l'home és variable; socialment i culturalment variable. O sigui que no es pot
parlar d'una "naturalesa" humana, en el sentit d'un substrat biològicament estable que
determina la variabilitat de les formacions sòcio-culturals. (...) I així, tot i que és possible
afirmar que l'home té una naturalesa, tindria més sentit afirmar que l'home es construeix la
seva pròpia naturalesa; o, en termes més planers, que l'home es fa a ell mateix (Berger i
Luckmann, 1967, p.76).
Així, doncs, tots els fets socials existents han estat construïts per les persones i, per tant, no són
quelcom donat per descomptat. De fet, la relació entre els humans i el món social segons Berger i
Luckmann és una relació dialèctica. "És a dir, que l'home (...) i el seu món social estan en interacció l'un
amb l'altre" (p.92). Aquest procés anomenat dialèctica social té tres etapes o dimensions
diferenciades. 1) Externalització: és el moment en què alguna cosa feta pels humans es torna externa
a aquests mateixos. El llenguatge és un bon exemple d'això, algú altre va començar a parlar el català,
en canvi, avui la llengua catalana no és quelcom propietat de ningú personal, sinó que s'ha tornat
extern a les persones. 2) Objectivació o Institucionalització: succeeix quan el fet que s'ha exterioritzat
s'objectiva institucionalitzant-se. Seguint l'exemple del llenguatge, la institucionalització apareix en el
moment en què es repeteix de manera quotidiana la utilització del català, és a dir, apareix quan una
situació té continuïtat en el temps. 3) Interiorització: és el moment en què es torna a la roda de la
dialèctica social i és quan aquestes institucions objectives passen a ser part de la personalitat d'altres
humans. Aquest procés, com el seu nom indica, és dialèctic i està en constant repetició, de manera
que sense aturar-se constantment les persones i la societat estan exterioritzant,
objectivant/institucionalitzant i interioritzant.
1

Alguns autors anomenen a aquest fenomen Romanipén (Hancock, Cortés, Marsh et al.)
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Per tant, segons aquesta idea, algú altre va començar a tenir certs costums que avui podríem
anomenar gitanos, aquests costums es van exterioritzar i més tard es van institucionalitzar i finalment
són avui interioritzats pels gitanos i gitanes de l'actualitat.
A les antípodes sociològiques de Berger i Luckmann es trobarien les teories estructurals i
funcionalistes. Aquest corrent considera la societat com un sistema complex format per diferents
subsistemes fent una analogia amb l'organisme humà on les diferents parts encaixen entre si. És a dir,
diferents elements com el sistema polític, el judicial o el sanitari, etcètera. Estan perfectament en
harmonia dins la societat. Segons aquesta teoria tot allò social ha de tenir una funció social, de fet, si
un subsistema no té una funció social desapareixerà. I, segons aquestes aportacions, és l'estructura i
els sistemes socials els qui determinen les realitats socials. És a dir, segons l'estructuralisme i el
funcionalisme, un fet social com la llengua catalana, tornant a l'exemple anterior existeix perquè les
estructures socials com la Generalitat de Catalunya, el nacionalisme, etcètera. Determinen que el
català sigui la llengua que els catalans han d'utilitzar (Parsons, 1966; Merton, 1964; entre d'altres).
El punt de partida epistemològic d’aquest treball, no serà ni el de la total indeterminació social, ni el
de la determinació total de les estructures, sinó que es treballarà des d'un punt de vista dual, és a dir,
tenint en compte les dues aportacions. Tot i que es partirà des del concepte de la dialèctica social en
la mesura que entenem la idiosincràsia gitana com una construcció social, també es tindrà en compte
l'efecte que les diferents estructures han pogut tenir en aquesta construcció.
Cultura
Respecte a la cultura i la seva definició teòrica, comptem amb infinitat de referències i definicions.
Això pot semblar quelcom positiu, però paradoxalment, fa que el concepte pugui ser mirat des de
molts prismes diferents i, per tant, esdevé ambigu. Anem a veure algunes d'aquestes definicions per
tal d'aclarir a què ens referim en aquest treball quan parlem de cultura.
Segons Edward B. Tylor la cultura és aquell tot complex que inclou el coneixement, les creences, l'art,
la moral, el dret, els costums i qualsevol altre hàbit i capacitat que la persona adquireix com a membre
de la societat (citat a Kahn, 1975, p.29). Per tant, segons aquest autor un dels factors més rellevants
de la cultura és el seu aspecte social ja que la cultura s'interioritza si s'és membre d'una societat
concreta.
Franz Boas defineix la cultura de la següent manera:
La cultura inclou totes les manifestacions dels hàbits socials d'una comunitat, les reaccions de
l'individu en la mesura en què es veuen afectades pels costums del grup en el qual viu, i els
productes de les activitats humanes en la mesura en què es veuen determinades per aquests
costums (citat a Kahn, 1975, p. 14).
La definició de Boas és bastant similar a la de Tylor, ambdós casos donen molta importància a l'aspecte
social de la cultura tot i que Boas s'interessa en el comportament individual respecte als factors socials
i comunitaris.
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D’altra banda, també tenim la definició de Malinowski, el qual era un antropòleg funcionalista i com a
tal estava interessat en el funcionament de les societats, un funcionament pel qual és clau un element
com la cultura, de fet segons Malinowski:
[…] La cultura és una unitat ben organitzada que es divideix en dos aspectes fonamentals: una
massa d'artefactes i un sistema de costums, però òbviament també té altres subdivisions o
unitats. L'anàlisi de la cultura en els seus elements components, la relació d'aquests elements
entre ells i la seva relació amb les necessitats de l'organisme humà, amb el medi ambient, i
amb les finalitats humanes universalment reconegudes que serveixen, constitueixen
importants problemes de l'antropologia (citat a Kahn, 1975, p. 89).
Per tant, segons aquest autor, la cultura és quelcom harmoniós i organitzat que genera aquelles
pràctiques quotidianes com la reproducció, les cures, l'alimentació, etc... de les diferents societats del
món.
També tenim altres definicions i visions com la de Ward Goodenough que posa l'atenció en l'aspecte
normatiu de la cultura, entenent la cultura com allò que regula els valors, les maneres de comportarse, de creure, etcètera. Així, doncs, per aquest autor, la cultura és: " les coses que s'han de saber a fi
de comportar-se de manera acceptable com a membre d'ella" (Goodenough, 1971, p. 234). És a dir,
la cultura per a Goodenough, és un conjunt de regles o normes apreses.
I, finalment, si anem a veure alguna definició més actual del concepte cultura, veiem que segons
Llobera (2009, pp. 20-21) la cultura té les següents característiques: la cultura és apresa, és a dir, ningú
neix amb una cultura determinada sinó que s'aprèn i és quelcom que es transmet per la societat; és
simbòlica a causa que la cultura està carregada de simbolisme; i la cultura és integrada, en el sentit
que la cultura és el resultat de la interrelació entre els diferents elements culturals.
Per tant, resumint tot el que s'ha anomenat fins ara, entenem la cultura com una pràctica social i com
un procés en interacció que influència la manera que les persones tenen d'interpretar la realitat i
d'actuar davant d'aquesta.
D'aquesta manera, tal i com van dir els autors d'aquest informe un article publicat anteriorment:
Així, doncs, la cultura del Poble Gitano és alguna cosa que va aparèixer com a producte humà,
producte que va començar amb els gitanos que van iniciar la seva diàspora per Europa
procedents del nord de l'Índia, la qual cosa explica la identificació i similituds de la cultura
gitana amb les cultures orientals; que s'ha objectivat a través de la repetició de costums i
pautes socials com el respecte pels majors, la veneració a la família, etcètera; i que és
interioritzada a través de la socialització de la família i la comunitat gitana en els nous
membres del Poble Gitano (Giménez Cortés et al., 2019, p.167).
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Antigitanisme
Tenint en compte l'esmentat anteriorment sobre un enfoc dual des del punt de vista sociològic en
aquest informe, és a dir, considerant que en aquest projecte es té en consideració el que els subjectes
han anat formant fins a esdevenir en la cultura gitana, i a l'hora, es té en compte el que les estructures
socials han anat influenciant en la cultura gitana. No pot ser obviat en aquest treball el concepte
antigitanisme. Segons la Recomanació de Política General número 13, adoptada el 24 de juny de 2011,
la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) defineix l'antigitanisme de la següent
manera:
Resultant que l'antigitanisme és una forma específica de racisme, una ideologia basada en la
superioritat racial, una forma de deshumanització i de racisme institucional alimentat per una
discriminació històrica, que es manifesta, entre altres coses, per la violència, el discurs de la
por, l'explotació i la discriminació en la seva forma més flagrant; (ECRI, 2011, p.4)
De fet, no només aquesta recomanació sinó que diferents informes fets des d'organismes europeus
(Council of Europe, 2012a, 2012b i European Parliament, 2015) mostren preocupació tant per
l'existència com per l'augment de l'antigitanisme en els països membres de la Unió Europea.
I, aquest, no és merament un concepte polític. Diversos gitanos i gitanes que dediquen part de la seva
vida professional a la recerca científica afirmen que l'antigitanisme és una manera específica de
racisme que condueix a maneres de comportar-se hostils i basades en perjudicis en contra de la
població gitana o en contra de tot allò que sembla gitano, perquè l'antigitanisme en la mesura que és
basat en el prejudici no actua en base a la raó, sinó en base a la percepció racista (Amador, 2016;
Jiménez-González, 2017; Macías-Aranda, 2017; Nicolae, 2006).
Així, doncs, entenem l'antigitanisme com una manera específica de racisme en contra del Poble Gitano
o d'allò que sembla ser gitano, que ha persistit històricament, que està instal·lat en les institucions i
en la societat, i que condueix a comportaments hostils i violents, que en els pitjors dels casos arriben
fins i tot al crim. L'antigitanisme és clarament visible en la història del Poble Gitano, tal i com hem vist
anteriorment en aquest informe. La història del Poble Gitano està marcada pel racisme, la
discriminació i la persecució, això és innegable. Però encara és més preocupant que aquest racisme,
discriminació i persecució que hem anomenat antigitanisme, segueixi més viu que mai. Així ho mostra
un informe de l'Agencia dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de l'any 2018 (EU-FRA, 2018). De
mitjana, una de cada tres persones gitanes enquestades havia patit algun tipus d'assetjament
(comentaris ofensius o amenaçadors en persona, amenaces de violència en persona, gestos ofensius
o mirades inapropiades, correus electrònics o missatges de text ofensius o amenaçadors, o comentaris
ofensius sobre ells a Internet). A més, el quatre per cent de les persones gitanes enquestades va
experimentar violència física motivada per l’antigitanisme, però només un de cada tres ho va
denunciar en alguna organització.
Per tant, l'antigitanisme no és quelcom del passat que succeïa en les societats retrogrades i
antiquades, sinó que desgraciadament, és quelcom del present que segueix estigmatitzant i tractant
de manera discriminatòria al Poble Gitano. Perquè el racisme, o en aquest cas l'antigitanisme, com
molts d'altres mals de la nostra societat no desapareix amb el mer pas del temps sinó amb la voluntat
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d'obrir la ment, de comprendre, de conèixer, etcètera. I fent l'esforç de basar els nostres arguments
en la veritat i no en la mentida del perjudici.
I, aquest antigitanisme en tant que part de l'estructura social, és un element explicatiu de la cultura i
la idiosincràsia gitana, i potser, arribats en aquest punt, és hora de preguntar-nos: en què i de quina
manera ha afectat a la formació d'aquest fer gitano el tracte que ha rebut i rep el Poble Gitano per
part de la societat majoritària? En aquesta pregunta, es tractarà de donar resposta durant aquest
informe, ara bé, el que queda clar és que els inputs rebuts, fruït de l'antigitanisme, han tingut alguna
mena de rellevància en la formació de la cultura i idiosincràsia del Poble Gitano.
Família i Identitat
Finalment, i per acabar aquesta part més teòrica de l'informe final del projecte “El Camí del Poble
Gitano” es realitzarà una aproximació breu als conceptes família i identitat ja que entenem aquests
conceptes com a quelcom clau en la construcció de la idiosincràsia del Poble Gitano i aquest és
l'objectiu d'aquest treball.
En referència a l'origen i significat de la família, tenim diferents aportacions d'autors clàssics de la
sociologia. Segons Engels (1924) ha estat la propietat privada i el desig que els bens adquirits siguin
transmesos als fills el motor que va introduir la monogàmia fent aparèixer la família moderna des de
l'Edat Mitjana. Per la seva part, Durkheim (Varela, 2001) ens parla de la família conjugal moderna que
fa referència a què, segons ell, hi ha hagut una contracció històrica de la família. Hem passat "del clan
exogen amorf, del grup ampli de consanguinis, es passaria al clan diferenciat, a famílies pròpiament
dites, famílies uterines o masculines; d'aquestes (...) a la família patriarcal, paternal o maternal; i en
fi, finalment, a la família conjugal" (Varela, 2001, p.176). És a dir, la família conjugal moderna és per
Durkheim una contracció de la família paternal que únicament abasteix el marit, la muller i els fills
menors d'edat i/o solters. També podem anomenar l'aportació de Parsons (1986) que ens parla de la
família nuclear aïllada, que és la família nuclear urbana que apareix després de la II Guerra Mundial
on el marit és el principal proveïdor econòmic i la dona la mestressa de casa.
El que totes aquestes aportacions tenen en comú és que entenen el concepte de família
contemporània com la unió entre home i una dona i els seus fills o filles. Una idea de família que
sembla ser lluny de la realitat de la família gitana, la qual potser estaria en alguna de les fases de
contracció de les que ens parla Durkheim, probablement, una família en la que juguen un paper
important el grup de consanguinis.
Si portem ara la nostra mirada a les teories actuals sobre la família en les ciències socials, en aquest
treball partirem des del punt de vista de l'interaccionisme simbòlic (Blumer, 1982; Mead, 1990 i
Goffmann, 1981, entre d'altres). Aquesta perspectiva fa èmfasi en els processos de definició dels rols
d'identitat dins de la família, és a dir, el nucli central a l’estudiar la família per aquesta corrent teòrica
és com es formen els diferents rols familiars. Per l'interaccionisme simbòlic, la socialització entesa com
el procés mitjançant el qual un individu aprèn i interioritza unes regles i conductes de comportament
necessàries per a exercir amb satisfacció la interacció social (Berger i Luckmann, 1967) és un element
central en la mesura que és l'instrument central per a la definició del rol. Per tant, a través de les
interaccions, les famílies i els seus membres formen una concepció d'ells mateixos. Així, doncs, es
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parteix de la idea, en aquest informe, que la família en el Poble Gitano i les interaccions dins de la
mateixa són un element clau a l'hora de la formació de la identitat.
En referència a la identitat, seguirem el que ens diu un dels grans de les ciències socials actuals, Manel
Castells, ell determina que la identitat és una reconstrucció del sentit de la vida de les persones en el
moment en què la forma d'organització que es tenia es perd (Castells, 2004, p. 23). És a dir, la identitat
és una auto-definició de si mateixos que les persones fan quan la col·lectivitat falla. Això és el que
succeeix en el Poble Gitano perquè no oblidem que el Poble Gitano és un poble transnacional i que
molts de nosaltres ens considerem gitanos catalans, i d'altres gitanos francesos, etcètera. Essent
presents pràcticament arreu del món. I, en el moment en què falla la col·lectivitat del país al qual
pertany una gitana o gitano, de manera que, l'Estat, la nació, la societat, etcètera... exclou, discrimina
i rebutja al Poble Gitano, aquest construeix la seva identitat a partir d'elements històrics i culturals de
la seva pròpia experiència.
Sobre la identitat, Castells (2004) diferencia entre tres tipus diferents d'identitat: 1) La identitat
legitimadora, que és aquella que es construeix des de les institucions públiques com ara la Generalitat
de Catalunya que tracta d'impulsar una identitat catalana 2) La identitat de resistència, que fa
referència a la identitat construïda per grups de persones que se senten rebutjats i discriminats amb
la intenció de no formar part d'un sistema que els subordina 3) La identitat projecte, és aquella
identitat que té com a objectiu la creació o construcció d'una nova col·lectivitat basada en la autoidentificació. Un bon exemple d'aquest tipus d'identitat va ser el moviment obrer fa uns quants anys i
ho és avui en dia el moviment feminista.
Així, doncs, una altra pregunta que ens sorgeix en aquesta part teòrica de l'informe és: a partir de
quins elements ha format el Poble Gitano la seva identitat? i, en quin tipus d'identitat encaixa més el
Poble Gitano? La història convida a pensar que el Poble Gitano ha construït la seva identitat a partir
de l'estigmatització i discriminació patides, i per tant, que la identitat en què més encaixa el Poble
Gitano és la de resistència. Però en aquest projecte hem volgut comptar amb la opinió que els gitanos
i gitanes diuen de si mateixos i no només amb el que els "que en saben" diuen sobre els gitanos. Així,
que veurem el llarg d'aquest informe què diu el Poble Gitano sobre la seva identitat, element que serà
clau per el nucli d'aquest treball que és el de saber sobre l'origen, la cultura i la idiosincràsia del Poble
Gitano.

Metodologia
El projecte “El Camí del Poble Gitano, una història de diversitat” (2017-2020) s'ha dut a terme utilitzant
un enfocament metodològic mixt. El mètode mixt, d'una banda quantitatiu i per l’altra qualitatiu, és
un mètode útil per a una recerca com aquesta pel seu caràcter transformador. La transformació social
de l'ús de mètodes mixtos de recerca ve donada perquè els mètodes mixtos donen veu a les poblacions
desfavorides (Mertens, 2007; Sordé&Mertens, 2014) i, per tant, aborden un problema de justícia
social ja que crea un coneixement científic a través d'un diàleg intersubjectiu amb els grups investigats
(Gómez, Puigvert &Flecha, 2011; Puigvert, 2012).
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És important esmentar l'objectiu dels mètodes mixtes, l'objectiu d'abordar desigualtats i injustícies en
la societat i la seva contribució al canvi social a través del paper de l'investigador de no sols analitzar
els problemes i d'identificar un diagnòstic, sinó també la responsabilitat d'identificar solucions a través
d'altres casos d'èxit; i també a través de la implicació de la pròpia comunitat estudiada o investigada.
El treball conjunt entre l'investigador i la comunitat en la coproducció de coneixements és vital a l'hora
d'aportar resultats més veraços i no “construïts” pels interessos de la majoria privilegiada o del propi
investigador.
En la totalitat del projecte s’han realitzat 55 entrevistes individuals a persones gitanes i 13 grup focals.
Si desglossem aquestes dades en períodes d’execució del projecte, aquestes quedarien en 36
entrevistes individuals i 12 grups focals en el primer període d’execució que va ser des de l’octubre
del 2017 fins el desembre del 2018; i 19 entrevistes individuals i 1 grup focal en el segon període que
engloba des del gener del 2019 fins el març del 2020.
Marcar aquesta diferència entre els períodes de realització de les entrevistes no és tant per les dates
d’implementació, sinó per la procedència dels gitanos que van participar ja que els codis resultats han
estat molt diferents.
En la primera part de “El camí” les entrevistes es van centrar en l’estat espanyol amb la participació
de gitanos i gitanes d’Andalusia, Extremadura, la Comunitat Valencia, la Comunitat de Madrid, Navarra
i Catalunya; però també es va centrar en els països de Grècia, Romania i el Regne Unit. A més, altres
gitanos d’Hongria, Polònia i Bulgària també es van voler afegir al projecte. En canvi, en la segona part
majoritàriament totes les entrevistes van ser a gitanos fora del territori espanyol, exceptuant la
participació de gitanos catalans de Lleida que amb els quals es volia fer una comparativa específica
amb els gitanos de la Catalunya Nord (comprèn les comarques històriques del Rosselló, el Conflent, el
Vallespir, el Capcir i el nord de la Cerdanya), com Portugal, Macedònia, Sèrbia, Albània, Àustria,
República Txeca, Eslovàquia, Brasil/Argentina i es van afegir altres participants d’Hongria, Romania i
el Regne Unit per ampliar encara més les veus del Poble Gitano.
Les entrevistes individuals i els grups focals han girat entorn a una sèrie de preguntes relacionades
amb què és ser gitana, quina és la cultura gitana, si en parlem només d’una cultura gitana o de més
d’una, quins valors té el Poble Gitano com a tal i si són compartits entre tots els gitanos, si tots els
gitanos són iguals i els gitanos s’assemblen més als no gitanos dels països on viuen o a altres gitanos
d’altres països. A més d’aquestes preguntes relacionades amb la cultura i la identitat, també es va
preguntar sobre la contribució de la població gitana en la societat dels països on viuen. Remarquem
que totes les entrevistes estan fetes a persones gitanes i que les respostes són subjectives, és a dir,
segons el seu parer.
Dins del projecte “El Camí” s’ha fet una aproximació a la història del Poble Gitano mitjançant un estudi
biològic a partir de l’anàlisi de l’ADN extret de mostres de saliva de cada participant. Es va escollir
obtenir l’ADN de mostres de saliva perquè malgrat ser un mètode que pot resultar lleugerament
incòmode pel participant, és un mètode senzill, no dolorós i no invasiu, en comparació amb altres
estratègies com l’extracció d’una mostra de sang per a l’obtenció de la mostra biològica. La saliva
conté cèl·lules bucals com a resultat de la descamació de la mucosa interna de la galta, i aquestes
cèl·lules contenen l’ADN que s’ha analitzat en aquest estudi. L’extracció de l’ADN d’aquestes cèl·lules
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s’ha fet per mètodes convencionals al laboratori i un cop extret l’ADN aquest s’ha emmagatzemat per
a efectuar els estudis biològics de la mostra.
Per l’anàlisi biològica del projecte “El Camí” s’han recollit mostres de saliva de 123 voluntaris gitanos
de la Península Ibèrica (60 homes i 63 dones). Les mostres de saliva s’han emmagatzemat a
temperatura ambient amb una solució salina per a conservar l’ADN de les cèl·lules bucals abans de fer
la seva extracció. Per tal d’evitar biaixos en les anàlisis, es va intentar evitar recollir mostres de
voluntaris íntimament emparentats (germans, pares i fills, oncles i nebots,...) que poden sobreestimar
la freqüència d’algunes variants a la mostra. A partir de les mostres de saliva es va fer l’extracció de
l’ADN al laboratori mitjançant l’ús de solucions que trenquen les cèl·lules i alliberen l’ADN. Un cop
purificat l’ADN es va emmagatzemar i va quedar llest per a poder fer les anàlisis genòmiques.
L’objectiu inicial és estudiar regions altament informatives del nostre genoma per tal de reconstruir la
història del Poble Gitano. Entre aquestes regions hi ha el cromosoma Y, que es un cromosoma que es
troba exclusivament en homes i que s’hereta de forma paterna, és a dir, de pares a fills. Aquesta
herència biològica ens permet reconstruir de manera senzilla el llinatge masculí dels voluntaris,
determinar quines variants del cromosoma Y s’han heretat del pare, que a la seva vegada va heretar
del seu pare (avi del voluntari) i així successivament al llarg de generacions passades. Hi ha disponibles
bases de dades genètiques de gran nombre de poblacions de tot el món que fem servir de referència
per a disposar d’una distribució geogràfica de les diferents variants genètiques del cromosoma Y
(podeu veure un exemple a la pàgina https://yhrd.org). Malgrat que la recerca de la història del Poble
Gitano dins el projecte “El Camí” inclou mostres biològiques d’homes i dones gitanes, hem començat
l’anàlisi amb les mostres d’homes per estudiar el cromosoma Y, però també estem procedint en
aquests moments a l’anàlisi d’altres regions genòmiques (com per exemple l’ADN mitocondrial o
diversos fragments genètics al llarg d’altres cromosomes) que ens portaran una mica més de temps a
causa de la durada de les anàlisis al laboratori i el seu posterior tractament estadístic.
Un cop obtinguts els resultats genètics de cadascuna de les mostres, podem comparar el resultat amb
les bases de dades disponibles i deduir en quines poblacions del món aquestes variants son més
freqüents. D’aquesta manera es pot saber quin és l’origen del llinatge patern (cromosoma Y) del
voluntari. Aquesta aproximació ens ha permès establir els orígens geogràfics dels llinatges dels gitanos
participants en el projecte “El Camí”, tot i que en aquests moments encara estem refinant més l’estudi
geogràfic per tal de poder estimar les dates d’arribada dels gitanos a la Península Ibèrica. L’anàlisi que
hem fet fins el moment és l’estudi preliminar que conclourà amb l’anàlisi exhaustiva de diferents
regions del genoma per poder donar solidesa estadística a les dades obtingudes.

Anàlisi de les dades
L’anàlisi de les dades recollides pel projecte es farà en dues parts: primerament, es farà una anàlisi de
les dades recollides a partir de les mostres d’ADN i, posteriorment, es farà una anàlisi de les dades
recollides a través de les entrevistes i grups focals a persones gitanes d’Europa i Amèrica Llatina.
Per la part biològica de la fase inicial del projecte “El Camí” es van processar les mostres dels voluntaris
masculins que són les que tenen el cromosoma Y. Es van analitzar 17 marcadors genètics al llarg del
cromosoma Y (DYS19, DYS385a, DYS385b, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393,
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DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635 y GATA-H4). Aquests marcadors,
anomenats STRs pel seu acrònim en anglès (Short TandemRepeats = STRs), són llocs del cromosoma Y
que presenten variació en el nombre de repeticions d’un motiu concret. Per exemple, el marcador
DYS392 que es troba al braç curt del cromosoma Y presenta variació en el nombre de repeticions del
motiu TAT en diferents individus. D’aquesta manera, un voluntari pot presentar 11 repeticions TAT
(TAT TATTATTATTATTATTATTATTATTAT TAT) al seu cromosoma Y mentre que un altre voluntari pot
presentar 13 repeticions en aquest mateix lloc (TAT TATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTAT TAT).
Tenir més o menys repeticions no afecta la viabilitat de l’individu i no té cap mena de conseqüència
pel portador d’aquestes repeticions. Aquestes repeticions neutres s’hereten de pares a fills, de tal
manera que un pare que en el lloc DYS92 del cromosoma Y presenti 12 repeticions TAT passarà als
seus fills aquest cromosoma Y i, per tant, els seus fills també presentaran com el seu pare, 12
repeticions TAT (en absència de noves mutacions). Amb els 17 marcadors STR analitzats del
cromosoma Y de cada voluntari podem descriure la diversitat del cromosoma Y d’un individu amb
molta precisió. La combinació dels 17 marcadors ens defineix un llinatge patern que normalment
classifiquem amb un nom arbitrari (per exemple, R1b, H, J1, entre d’altres) (Jobling i Tyler-Smith,
2003). D’aquesta manera, aquells cromosomes Y que tinguin un nombre de repeticions similars en
cadascun dels 17 marcadors analitzats seran classificat dins un llinatge determinat (per exemple, el
llinatge R1b) mentre que altres cromosomes Y amb nombres de repeticions molt diferents es
classificaran en llinatges diferents (per exemple, llinatge J1). Fins al moment s’han analitzat moltes
poblacions humanes per aquests marcadors del cromosoma Y i sabem amb molta precisió quina és la
distribució geogràfica d’aquests llinatges del cromosoma Y. Per exemple, el llinatge R1b és un llinatge
clarament d’Europa occidental, amb freqüències que poden assolir el 90% dels individus de la
població, però és gairebé inexistent en poblacions de l’Àsia oriental o de l’Àfrica sub-Sahariana.
D’aquesta manera podem deduir que un individu que tingui un cromosoma Y del llinatge R1b té els
seus avantpassats paterns (recordem que el cromosoma Y és d’herència exclusivament paterna)
d’origen europeu.
De les 60 mostres d’homes recollides, després d’extraure i purificar el seu ADN, i d’analitzar els 17
marcadors STRs del cromosoma Y, vam obtenir dades de 57 voluntaris. 3 de les mostres no van donar
resultats fiables a causa de l’escàs ADN obtingut (possiblement per poca quantitat de saliva, mala
conservació de la mostra o errors en el procés d’extracció o anàlisi). L’anàlisi dels 17 marcadors STRs
en els 57 voluntaris que van donar resultats ens va permetre classificar els cromosomes Y dels
voluntaris en 6 categories de llinatges del cromosoma Y (vegeu Taula 1).
La meitat dels cromosomes analitzats pertanyen al llinatge J2a1b que és un llinatge molt freqüent
actualment en poblacions de l’Orient Mitjà i l’est d’Europa, el que ens indica que la seva presència en
la població gitana de la Península Ibèrica segurament és causada perquè es van introduir a la població
gitana durant la diàspora i el pas des dels Balcans. Altres llinatges presents en els voluntaris gitanos
analitzats són els llinatges I2a i J1 que també són freqüents en poblacions de l’est d’Europa i
segurament també els trobem als gitanos ibèrics a causa del pas de la diàspora gitana pels Balcans.
Paral·lelament observem a la població de gitanos ibèrics, un 15% de cromosomes Y (9 voluntaris) amb
el llinatge R1b, que és el llinatge més freqüent de l’Europa occidental. Aquest llinatge és el més
freqüent en població no gitana de la Península Ibèrica (un 70% dels homes no gitanos de la península
presenten aquest llinatge R1b) i la seva presència en la mostra gitana analitzada es pot explicar per
barreja a la Península Ibèrica de gitanos amb individus no gitanos (Martínez-Cruz et al., 2016).
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Cal destacar la presència de llinatges típicament del subcontinent indi a la població gitana analitzada
(llinatges H i R1a). Aquests llinatges no es troben a les poblacions europees no gitanes, però
representen gairebé un terç dels cromosomes Y analitzats a la mostra de voluntaris gitanos ibèrics.
Aquest fet demostra clarament que l’origen dels gitanos actuals fou al subcontinent indi i que encara
es conserva un fort component original que va arribar a Europa mitjançant una diàspora poblacional i
incorporant llinatges típicament dels Balcans i la Península Ibèrica.
Taula 1. Classificació del llinatge geogràfic del cromosoma Y dels 57 voluntaris gitanos (anàlisi de 17
STRs del cromosoma Y)

Llinatges cromosoma Y

57 voluntaris

Origen subcontinent indi
H

15

R1a

1

Origen europeu
I2a

2

J1

3

J2a1b

27

R1b

9

Per l’anàlisi de les entrevistes i grups focals, els codis resultants o elements més pronunciats en la
primera part del projecte van ser sobretot la família, el respecte, la resistència, la honradesa i la
diversitat. Mentre que en la segona part van ser la família, les cultures gitanes, la diversitat, la llengua,
la identitat, les tradicions, la discriminació, les celebracions i el sentiment de pertinença.
A primera vista, queda clar que la família és l’element comú entre tots els gitanos, de fet, tots els
entrevistats han mencionat a la família ja sigui com el valor més important del Poble Gitano, com el
valor compartit entre tots els gitanos del món, com a part de la identitat o com la base d’allò que
defineix el que realment és ser gitano ja que és la família l’encarregada de transmetre i ensenyar els
valors a les noves generacions.
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Lucía, una mare gitana d’Alacant diu: “Per a mi, els valors gitanos són sobretot la família, a mi m’han
ensenyat això des de petita i crec que la família és lo que més ens uneix”2. En Juan José, un gitano de
respecte diu: “Per a nosaltres el més important és la família [...] un bon fill gitano mai respondrà al seu
pare. Només dirà alguna cosa però amb respecte. [...] La família és universal que marca una forma
d’entendre les coses”3.
Gitanos d’arreu d’Europa i d’Amèrica Llatina també comparteixen aquesta veneració cap a la família.
Per exemple, Daniel, un gitano d’Albània que fa molts anys que viu a França diu: “Tenim valors humans
comuns amb la humanitat, però el que ens fa especials és que sense institucions formals, vam mantenir
una identitat particular durant set segles en una Europa hostil [...] i això va ser possible a través només
de la família. El centre de la nostra identitat és la família i el que aquesta ens transmet”4. Gabriela,
gitana brasilera que viu a Argentina des de fa molts anys, comenta: “La família és la raó de ser gitano,
gitana o Roma. Les decisions es prenen en el sí de la família, inclòs les decisions personals o individuals.
Tot és discutit en família i la família en conjunt és la que pren la decisió final. En el meu cas per exemple,
quan em van seleccionar per venir a Ginebra, la meva família es va reunir i va decidir en conjunt si
acceptava o no aquesta oferta per a mi. Nosaltres no prenen decisions individuals sense consultar a la
família”5. Jonathan, un jove gitano de la República Txeca afegeix: “El primer valor en comú que
comparteixen tots els gitanos és la família. La família és la base, sense aquesta base un gitano no pot
existir. Pots tenir moltes coses, però la família és un element totalment diferent. La família és a qui un
pot apropar-se, un pot compartir tot i és qui et recolzarà si o si”6.
Les paraules dels entrevistats transmeten l’amor i la importància que és la família per al Poble Gitano.
La família en aquest sentit entesa en la seva amplitud, no només com la parella, fills, pares o germans
i germanes. Sinó que s’entén com a família tots els membres de la mateixa, cosins germans, cosins
segons, oncles i tietes, etcètera.
La llengua, la llengua romaní, ha estat un altre element destacat entre els entrevistats, especialment
fora de l’Estat espanyol. Aquesta és per a molts com l’element principal de la identitat i igual que la
família, segons els entrevistats, és un altre factor que uneixen a tots els gitanos del món. Segons
Daniel: “La llengua, encara que la vam perdre, és una referència de la nostra identitat. Encara que no
la parlem, aquesta és encara considerada com l’origen comú, És la llengua dels nostres avantpassats,

2

Versió original: “Para mí, los valores gitanos son sobre todo la familia, a mí me han enseñado eso desde pequeña
y creo que la familia es lo que más nos une”.
3
Versió original: “Para nosotros lo más importante es la familia […] un buen hijo gitano jamás responderá a su
padre. Solo dirá algo bajo el respeto. […] La familia es universal que marca una forma de entender las cosas”.
4
Versió original: “We have common human values with the humanity, but what makes us special is that without
formal institutions we kept a particular identity for seven centuries in a hostile Europe [...] and this was possible
only through the family. The centre of our identity is the family and what they pass to us”.
5
Versió original: “La familia es la razón de ser gitano, gitana o Roma. Las decisiones se toman en el seno de la
familia, incluso decisiones personales o individuales. Todo es discutido en familia y la familia en conjunto es la
que toma la decisión final. En mi caso por ejemplo, cuando me seleccionaron para venir a Ginebra, mi familia se
reunió y decidió en conjunto si aceptaba o no esta oferta para mí. Nosotros no tomamos decisiones individuales
sin consultar con la familia”.
6
Versió original: “The first common value Roma share is family. Family is the base; without this base you cannot
exist. You can have many things, but family is something completely different. Family is someone to whom you
can approach, you can share everything and it supports you no matter what”.
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per tant, d’alguna manera és nostra també”7. Dennis, un gitano de Macedònia també fa esment de la
importància de la llengua com un component que es compartit per tots els gitanos. Diu: “La llengua
és molt important i es compartida per tots els gitanos. Fins i tot en països com Espanya on els gitanos
no parlen la llengua, han estat capaços de desenvolupar una llengua o dialecte que només parlen els
gitanos d’Espanya”8. Una llengua en comú és símbol d’una identitat nacional, aquesta normalment
està protegida per institucionals estatals o locals ja que representa a un grup de persones que
s’identifiquen sota una determinada identitat nacional.9 El Poble Gitano es podria considerar una
nació sense Estat, per tant, per tots els gitanos i gitanes, especialment aquells que mantenen la
llengua, aquesta es converteix en un element clau d’identitat i de la identitat gitana. Molts entrevistats
són conscients que molts gitanos han perdut la llengua a causa de les polítiques antigitanes i
d’assimilació que s’han promulgat en la majoria de països de tota Europa, però malgrat això, creuen
que la llengua al ser la llengua dels avantpassats contínua sent d’alguna manera una part important
de la seva identitat. Una llengua que continua viva després de més de 600 anys de ser perseguida i
que representa la llengua minoritària més parlada a la Unió Europea amb més de 3,5 milions de
parlants (Matras, 2005, p.2).
Altres elements mencionats i comentats pels entrevistats han estat, entre altres, les cultures gitanes i
la diversitat. En principi al parlar de cultures gitanes en plural es fa ja referència a “varies” o “diverses”
i, per tant, fa referència a diversitat. En aquest sentit, ens agradaria aclarir que no obstant tot això és
cert, aquí posem l’accent a dues coses diferents però que estan connectades. Quan parlem de cultura
o cultures fem al·lusió a les creacions, normes o valors que es comparteixen de manera conjunta i
col·lectiva per un grup i, en canvi, quan parlem de diversitat, recalquem aquesta de manera individual.
Per tant, en el debat de si hi ha una única cultura gitana o moltes cultures gitanes, els entrevistats ho
tenen molt clar i tots coincideixen en aquesta aspecte. Julia, una jove gitana romanesa que ha crescut
a Àustria diu: “Com no tenim un país, la cultura del Poble Gitano canvia en els diferents països, ja que
aquestes han estat influenciades per la cultura de la societat predominant i al mateix temps, la cultura
gitana ha influenciat a les cultures predominants en els diferents països”10. Seguint aquesta línia,
Jonathan afegeix: “Hi ha moltes cultures gitanes depenent d’on vivim ja que som un poble sense Estat.
La cultura gitana és molt “viva”. Agafem i absorbim tot allò dels països on vivim i després
desenvolupem la nostra pròpia cultura. Viva vol dir que la nostra cultura està influenciada, però
aquesta també influeix en tot el món”11. Per a Manuel, un gitano de Romania, la cultura gitana: “Hi ha
una gran diversitat en la nostra cultura, però aquesta és la bellesa de la cultura gitana12. Per tant, les
cultures al ser creacions humanes, estan sotmeses als intercanvis i préstecs culturals d’altres cultures

7

Versió original: “Language, even if we lost it, is an identity reference. Even if we don't speak, still it is recognised
as a common origin. It is the language of our ancestors, so somehow it’s our anyway”.
8
Versió original: “Language is very important and share by all Roma. Even in countries such as Spain, Roma don't
speak the language, they managed to develop a "language" or "dialect" that only Roma speak”.
9
El idioma influye más en la identidad nacional que el país de nacimiento
10
Versió original: “As we don't have a country, the culture of the Roma changes in the different countries and it's
influenced also by the one from the majority society as the same way Roma culture influences the one from
majority society”.
11
Versió original: “There are many Romani cultures depend where people live, as we are people without state.
Roma culture is something very "vivant". We are taking and absorbing everything where we are and we are
developing our own culture. Vivant means that we are influenced by and we influence all over the world”.
12
Versió original: “There is extremely diversity in our culture, but this is the beauty of the Roma culture”.
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amb les quals han tingut contacte. En aquest sentit, hi ha tantes cultures gitanes com gitanos en
específiques regions o països.
Tenim en compte la diversitat de cultures gitanes que existeixen, això vol dir que els gitanos i gitanes
que formen part d’una mateixa cultura són iguals? És a dir, els gitanos i gitanes que comparteixen la
cultura gitana catalana o la cultura gitana sinti són tots iguals? Encara que l’element anteriorment
explicat ja hauria de ser suficient per contestar a aquesta pregunta, ens agradaria contestar a través
de les paraules d’en Paco, un gitano d’Aragó que ara viu a Lleida. En Paco diu: “Evidentment no tots
els gitanos som iguals. Això és racisme. Quan algú em pregunta què és racisme, racisme significa
generalitzar. Quan vols posar a tothom dins d’un contingent. Diu un refrany que “Cada casa és un
món”. A casa meva som tres germans i en moltes qüestions pensem diferent. I si això succeeix amb el
meu germà que venim de la mateixa casa, la mateixa educació, doncs imagina’t amb un altre gitano
que no cal que sigui de Sevilla, sinó fins i tot de Mollerussa”13 . Paula, una gitana portuguesa afegeix:
“Quan parlen dels gitanos, sempre parlen en plural, però ser gitano ha de ser en singular. Tots som
diferents. Som persones, som éssers humans. El ser gitana per a mi és ésser singular i no som tots
iguals, cadascun som de la nostra manera”14. La lluita dels gitanos i gitanes és donar a conèixer la
diversitat de les persones gitanes com a tal i que la societat predominant no les etiqueti sobre “una
forma concreta de ser”, que a més, ha estat creada amb els prejudicis i estereotips existents per part
de la societat majoritària.
Els resultats anteriors, la confirmació de moltes cultures gitanes i de la diversitat de les persones
gitanes, ens va portar a reflexionar al llarg de la investigació sobre si els gitanos s’assemblen més a les
persones no gitanes dels països on viuen o als gitanos d’altres països. Per obtenir informació sobre
aquest aspecte, els vam fer directament la pregunta “Creus que els gitanos d’Espanya, Hongria, Regne
Unit, etc... s'assemblen més als no gitanos del mateix país o a altres gitanos d’altres països?” i els hi
vam fer reflexionar sobre aspectes com el menjar, les representacions artístiques, la forma de vestir i
sobre les celebracions com per exemple el Nadal, les bodes, els funerals, etc... Aquesta reflexió va ser
un punt d’inflexió per a molts dels entrevistats ja que al formar part de la societat d’un país van caure
que es comparteixen molts aspectes culturals amb els no gitanos del propi. Per exemple, Dennis diu:
“Diria que a Macedònia, nosaltres tenim la nostra pròpia cultura, menjar i música, però després de
l’altre part, diria també que compartim la mateixa cultura que els macedonis. Això és una cosa que
hem d’entendre, encara que tots som gitanos, som també macedonis. I això és també un aspecte
important de la nostra identitat”15. Amy del Regne Unit comenta: “Crec que cuinem diferent i una
miqueta més de menjar. Però en general celebrem el Nadal con la resta. No crec que fem les coses

13

Versió original: “Evidentemente no todos los gitanos somos iguales. Eso es racismo. Cuando alguien me
pregunta que es racismo. Racismo significa generalizar. Cuando quieres meter a todos dentro de un cupo. Dice
un refrán que “Cada casa es un mundo”. En mi casa somos tres hermanos y en muchas cuestiones pensamos
diferentes. Y si eso pasa con mi hermano que venimos de la misma casa, misma educación, pues imagínate con
otro gitano que no hace falta que sea de Sevilla, sino de Mollerussa incluso”.
14
Versió original: “Cuando hablan de los gitanos, siempre hablan en plural, pero ser gitano tiene que ser singular.
Todos somos diferentes. Somos personas, somos seres humanos. El ser gitana para mi es ser singular y no somos
todos iguales, cada uno somos de nuestra manera”.
15
Versió original: “I would say that in Macedonia, we have our own culture, food and music, but then on the other
hand, I would say that we share the same culture as Macedonians. This is something that we have to understand,
even if we all are Roma, we are still Macedonians. This is also an important part of our identity”.
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diferents a altres grups o cultures”16. Mike, un jove gitano d’Eslovàquia diu: “Hem agafat les mateixes
costums que els eslovacs a l’hora de celebrar el Nadal. Pot ser tenim petites diferències, però aquestes
no són molt importants”17.
En relació a la música, element molt identitari del Poble Gitano, la majoria ha identificat una música
gitana pròpia dins del país, encara que aquesta també és molt diversa tal i com diu Samara, una gitana
de Sèrbia: “La música és molt diferent a cada país i fins i tot dins del mateix país. A Sèrbia, allò que es
considera música gitana al nord és molt diferent d’aquella del sud”18. Però, la música sí que es
diferencia entre els gitanos i els no gitanos.
En relació al menjar o a la cuina gitana, la majoria han afirmat que la cuina gitana és molt semblant a
la cuina no gitana dels països on viuen perquè es comparteixen els mateixos ingredients i productes.
Tot i això, sí que hem vist que la majoria de gitanos dels diferents països han coincidit que als gitanos
els agrada més el menjar amb espècies i més sal. Per tant, tot i que gairebé parlem del mateix menjar
que el no gitano, té més gust. L’Alba, una gitana portuguesa diu: “El nostre menjar és més bo perquè
té més sabor i molta sal. Sembla que el menjar gitano tingui un toc màgic, té un gust totalment diferent
de quan cuinen les paies”19. Daniel afegeix: “Realment no puc dir que existeixi una cuina gitana com a
tal. Pot haver-hi diferents formes de cuinar, alguns sabors particulars com per exemple el picant. Bé,
no sé si és una casualitat, però conec a molts gitanos que ens agrada. Per què? No ho sé”20.
La discriminació que el Poble Gitano ha patit i continua patint està molt present en els entrevistats.
De fet, per a molts d’aquests, la discriminació és allò que uneix a tots els gitanos del món. Antonia,
una gitana de Romania ho té ben clar: “Allò que comparteixen tots els gitanos és la discriminació. Crec
que això és el factor més clar que tenim tots els gitanos del món”21. Daniel va més enllà encara i
comenta: “La nostra història a Europa és una història de persecució, persecució sistemàtica i de
diferents formes d’antigitanisme. Fins i tot molts països van construir la seva identitat nacional en
oposició a la identitat gitana i imatge del gitano. Encara avui en dia, la societat i les institucions
polítiques han “etnitzat” la pobresa, com si fos una característica intrínseca del Poble Gitano”22.
Jonathan també comenta que: “La discriminació, el patiment són també factors que uneixen els
gitanos. No importa el país, tots patim discriminació i no ens mereixem això”23. Malgrat les
conseqüències d’aquestes discriminacions i assimilacions que han resultat amb la pèrdua de la
16

Versió original: “I think we cook differently and slightly bit more [...] But we celebrate Christmas as everybody
else. I don't think we do different to other group or culture”.
17
Versió original: “we took the same habits from Slovakian people in celebrating Christmas. Maybe some
differences, but they are not very important”.
18
Versió original: “Music is different in every country and even in the same country. In Serbia what is considered
Roma music in the North is very different from the south”.
19
Versió original: “Nuestra comida es más buena porque tiene más sabor y mucha sal. Parece que la comida
gitana tenga un toque mágico, sabe totalmente diferente a cuando la hacen las payas”.
20
Versió original: “I cannot really say that there is a Romani cuisine for instance. It doesn’t exist as such. It can be
here and there some particular ways to cook, some particular taste, for instance the spicy. Well, it could be just
by chance, but I see many Roma people we like it. Why? I don’t know”.
21
Versió original: “I think discrimination is what we all Roma share. This is something that we all have”.
22
Versió original: “Our history in Europe is a history of persecution, systematic persecution and different forms
of Antigypsyism. Even many countries built their national identity in opposition to the Roma identity, with the
image of the Roma. [...] Even today, society and political institutions has "ethnicised" the poverty, like this is an
inherent characteristic of Roma”.
23
Versió original: “Discrimination, suffering, are also issues that unite Roma. It doesn't matter the country, we
all suffer discrimination and we don't deserve that”.
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identitat i de la cultura de moltes persones gitanes, en moltes comunitats gitanes això els ha fet més
fortes i han construït la seva identitat i la seva cultura des de la resistència. Segons en Daniel, un
construeix la seva identitat a base de: “Sóc, sóc proper a això i sóc llunyà d’això altre”24. Tant com les
identitats nacionals s’han creat i moltes en oposició a la imatge del gitano, el gitano també ha construït
la seva pròpia identitat.
Però, com que es manté aquesta identitat diferenciada durant tant de temps en els diferents països si
no hi ha un territori comú, ni una cultura única i molts dialectes d’una mateixa llengua? Durant les
entrevistes s’ha discutit si les tradicions són les que fan que la identitat diferenciada del Poble Gitano
continuï des de fa molts segles i hem observat que hi ha diversitat d’opinions. Samara diu: “Crec que
les tradicions que practiquem són tradicions del país on vivim. Possiblement sigui a conseqüència de
l’assimilació i el racisme. Crec que és important mantenir les tradicions com una forma de
resistència”25. En Manuel pensa que: “Ser gitano no significa mantenir les tradicions. S’han de
reconèixer, s’han de valorar, si és possible mantenir-les, però en cap cas significa que si no respectes
un costum o una tradició no ets gitano”26. En Daniel va fer una comparativa en relació a les tradicions
molt interessant: “Quan Camaron va fer servir la guitarra elèctrica pel Flamenc, m’han dit que els
gitanos es van enfadar molt amb ell, igual que quan tocava amb Paco de Lucia i amb altres coses. El
poble no estava content amb ell. Camaron va tenir el coratge suficient d’anar més enllà. Va trigar un
temps fins que la gent va entendre que allò no era negatiu, sinó que va ser un risc positiu. Suposo que
Camaron ho va passar malament durant un temps. Però, mira ara... el flamenc està més viu que mai.
És el mateix [...] en realitat, el que tenim fins ara és el desig, el desig fort de mantenir una cosa, però
si perds una cosa la pots reemplaçar, guardar-la i la conserves el màxim possible. Si perds alguna cosa,
la reemplaces per una altra cosa i la fas teva”27.
Aquestes opinions difereixen de les creences d’alguns gitanos de la Península Ibèrica, Espanya i
Portugal, que són grans defensors de les tradicions, ja que aquestes són les que fan al gitano. Per a
ells, malgrat la gran diversitat de les persones gitanes, aquests costums o tradicions han de formar
part de la idiosincràsia del Poble Gitano. Entre aquestes tradicions, hem detectat en les entrevistes i
grups focals que dos elements destacaven entre altres i aquests són el respecte i la honradesa. Segons
en Pere, un gitano de Lleida: “Jo he crescut en una casa gitana. Hi ha moltíssima diversitat, però per a
mi, és poder honrar casa meva com la meva dona ha fet amb casa seva. És un orgull molt gran que no
hi ha definició per dir-ho”. I contínua dient: “Ser gitano és sobretot respectar a les persones grans i el
gitano cuida per igual a un bebè que a una persona gran”. Isabel de Portugal ho té molt clar: “Malgrat
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Versió original: “I am, I am close to this and I am distant from that”.
Versió original: “I think that the traditions that we practice are traditions from the country where we live.
Maybe it is a consequence of assimilation and racism. I think it's important to keep traditions as a way of
resistance”.
26
Versió original: “To be Roma doesn’t mean to keep traditions [...] You need to recognise them, value them, if
possible conserve them, but it doesn’t mean that if you don’t respect one custom or tradition you are not Roma”.
27
Versió original: “When Camaron used the electric guitar for Flamenco, I’ve been told that the community was
very angry at him and playing with Paco de Lucia and so on... They were not happy with him. He was just enough
encouraged to go further. It took some time for the people to understand that this was not negative, but a
positive risk he took. I suppose he suffered from a period of time. Now, here we are... the Flamenco is even livelier
than before. It’s the same thing [...] Actually, what we have until now is the will, the strong will of keeping
something, if you lose something you replace it and you keep it as longer as you can. If you lose it, you still replace
it by something else and you make it yours”.
25
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la diversitat, el dol, les bodes i la llei gitana són tradicions que seguim mantenint tots”28 i afegeix: “El
respecte, el respecte per les persones grans. Perquè el gitano dona molt valor als seus grans. Els vells
en la comunitat gitana moren en el sí familiar, no són col·locats en residències. Els vells tenen molt de
valor, la paraula d’un gran és molt important. El mateix que la criança dels petits. Ho fem amb molt
d’afecte. Es marca la diferència”29.
Les diferents opinions, al mateix temps que enriqueix la diversitat del Poble Gitano i demostra que
etiquetar a tots sota el mateix concepte és una errada, també són a conseqüència del territori on els
gitanos viuen i el seu entorn, així com producte del racisme i l’assimilació. Per finalitzar l’anàlisi
d’aquest codi, deixem les paraules d’en Daniel i en Dennis que s’haurien de tenir en compte per
entendre millor les opinions presents. En Daniel diu: “El Poble Gitano al igual que les minories, en
general, és conservador i són les persones que conserven les tradicions, vestimentes, folklore, etc.. [...]
Però les nostres tradicions són el resultat del nostre camí des de l’Índia a Europa i també resultat de
l’adaptació als llocs on vivim”30. I per concloure, en Dennis diu: “Les tradicions depenen de cada
comunitat. Hi ha comunitats que celebren igual que la societat predominant i altres que no. Crec que
està molt relacionat amb l’assimilació o l’agafar els uns dels altres. És una lluita entre com mantenir
la identitat per un costat i com evitar l’assimilació en l’altre”31.

28

Versió original: “A pesar de la diversidad, el luto, las bodas y la ley gitana son tradiciones que seguimos
manteniendo todos”.
29
Versió original: “El respeto, el respeto por las personas mayores. Porque el gitano da mucho valor a sus viejos.
Los viejos en la comunidad gitana mueren en el seno familiar, no los colocan en residencias. Los viejos tienen
mucho valor, la palabra de un viejo es muy importante. Lo mismo que las crianzas de los pequeños. Lo hacemos
con mucho cariño. Se marca la diferencia”.
30
Versió original: “Romani people like minorities in general are conservative and they are the people who are
keeping traditions, dresses, folklore, everything. [...] But our traditions are the result of our way from India to
Europe and also from the adaptation to the places where we are”.
31
Versió original: “It depends on the community. There are communities they celebrate as the majority and other
no. I think it goes with assimilation or taking from each other. It's a fight on how you keep with identity in one
hand and then how you avoid assimilation in the other”.
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Conclusions
Tot i que en aquest treball es parteix de la idea lògica què és impossible entrevistar a tots els gitanos
i gitanes d’arreu i, per tant, l’informe té una part de subjectivitat que no ens és possible evitar. Hem
realitzat un nombre important d’entrevistes i recollida de mostres de saliva per poder fer algunes
conclusions en referència a aquest treball, i així, respondre a la nostre pregunta de recerca que és:
Què és ser gitano? O, com és la cultura o idiosincràsia gitana? amb la màxima objectivitat i
representativitat possible.
La primera conclusió a la que arribem és que la família desenvolupa el paper més fonamental i
primordial en la construcció social de la identitat i cultura gitana. Diferents gitanos i gitanes l’han
definit com “el més important” de manera que aquesta esdevé l’agent socialitzador més important
mitjançant el qual els individus pertanyents al Poble Gitano interioritzen la “gitanitat”, aquesta
manera de ser i fer que fa que el Poble Gitano es pugui definir com un poble familiar. Un poble que
respecta la seva família per sobre de les individualitats perquè la família és “el més important”. Una
família, que seguint les definicions realitzades en el marc teòric d’aquest treball, no podem definir
com les persones que viuen sota el mateix sostre sinó que parlem de la família entesa com el grup de
consanguinis, per tant, una família extensa i àmplia perquè la família és “el més important”. En aquest
punt és important aturar-se i reflexionar sobre fins a quin punt influeix l’antigitanisme en que la família
sigui reconeguda com l’element identitari més significatiu. La família és imprescindible en el Poble
Gitano perquè aquesta juga el paper de substituta de l’Estat. L’Estat que al llarg de la història ha estat
i continua estant absent i, en moltes ocasions, fins i tot en contra. En aquest sentit, la responsabilitat
de garantir el benestar social recau en la família i en la comunitat. El rebuig provoca força i resistència
i aquesta és transmesa a través de la família i no trobem una millor manera d’acabar aquest paràgraf
que dient que tot aquest paper tant preponderant i crucial de la família en el Poble Gitano es dona
perquè la família és “el més important”.
Un altre dels factors en els quals els gitanos i gitanes entrevistats han coincidit de manera aclaparadora
és en la importància de la llengua gitana, la llengua romaní (řomani čhib). Aquesta és un element comú
entre els gitanos i gitanes d’arreu del món, per tant, és un element d’identitat cultural així com un
element d’identitat nacional. En aquest sentit la řomani čhib es converteix en un símbol d’identitat
d’un poble, el Poble Gitano, un poble transnacional amb bandera, himne, llengua i dia internacional,
el 8 d’abril. En relació a la llengua, hem d’apuntar aquí, que a l’Estat Espanyol, els gitanos i gitanes no
parlen el romaní sinó el caló que és un dialecte fruït de la barreja entre el castellà i el romaní. I a més
dir que no tots i totes el parlen, més aviat, són una minoria els que ho fan i això ho explica les
Pragmàtiques (lleis antigitanes) promulgades pels Reis Catòlics i els regnats següents. La primera
d’aquestes, coneguda com a Medina del Campo, va ser promulgada el 4 de març de 1499 i va marcar
la persecució cultural del Poble Gitano amb càstigs físics. Des d’aquesta primera fins a l’última de
Carles III el 19 de setembre de 1783 es van dictar més de 250 disposicions formals, entre les quals
destaquen les 28 pragmàtiques reials. L’objectiu d’aquestes no era altre que l’assimilació, la mort
cultural del Poble Gitano (prohibició dels seus oficis, les seves vestimentes i la seva llengua) i per
aconseguir això aquest va ser perseguit sistemàticament i castigat físicament amb tortures, treball
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forçat a les galeres i fins i tot amb la mort. Històricament, cal destacar la Gran Batuda del 30 de juliol
de 1749, l’intent de genocidi del Poble Gitano (entès com a genocidi cultural) que tenia com a objectiu
l'empresonament de tots els gitanos i la separació entre homes i dones. Aquest intent de genocidi no
va aconseguir l’extinció del Poble Gitano però les conseqüències van ser atroces: una castració cultural
i la pèrdua quasi absoluta de la llengua romaní com a mitjà de comunicació social entre els gitanos.
Aquí s’inicia el desenvolupament del caló dins la intimitat de la família. A més de la no extinció del
Poble Gitano, un resultat interessant d’aquestes pràctiques assimiladores ha estat una identitat de
resistència mitjançant la qual el Poble Gitano ha defensat els seus propis trets culturals amb tot el que
ha tingut, fins i tot, amb la vida d’alguns dels seus membres en alguns fatídics episodis. Però mitjançant
la família, la llengua s’ha conservat perquè “és la llengua dels nostres avantpassats!”
I no podem deixar de banda un altre element comú entre tots els gitanos i gitanes entrevistats, el
paper de l’antigitanisme al llarg de la història passada i present del Poble Gitano i és que un dels punts
que ressalten en aquest estudi és la discriminació i mitjançant el qual podem arribar a concloure és
que el Poble Gitano és un poble discriminat, i això no és cap novetat, però el que és interessant de
ressaltar en aquest projecte és com la discriminació és un punt en comú que genera unitat i empatia
per part del membres del Poble Gitano i que genera, com hem mencionat abans, una identitat de
resistència que en lloc de debilitar la cultura gitana en particular i el Poble Gitano en general,
l’enforteix generant o essent un dels agents socialitzadors en la construcció d’un poble empàtic
endògecament, és a dir, en el seu interior, i resistent exògecament, és a dir, amb l’exterior a ell mateix.
De fet, podem dir que el que comparteixen tots els gitanos i gitanes del món és una història, història
plena de discriminació, un origen, que parteix des del nord de l’Índia, i una llengua, la llengua romaní
que ha perdurat tot i els intents d’extermini de la mateixa. Així, doncs, el Poble Gitano és un poble
resistent, lluitador i que té com a castell i fortalesa a la família per a mantenir la seva cultura com
quelcom diferenciat de la cultura d’on viu i com a reivindicació de la seva cultura pròpia.
En relació a l’estudi de l’ADN en la població gitana de la Península Ibèrica que s’està realitzant sota el
paraigües del projecte “El Camí” ha permès omplir un buit i està aportant dades noves per reconstruir
la història del Poble Gitano. Les dades preliminars del projecte mostren clarament que l’ADN dels
gitanos ibèrics actuals és el fruit d’una diàspora originada al subcontinent indi i una barreja amb
poblacions europees no gitanes un cop el Poble Gitano va arribar a Europa. Els llinatges masculins H i
R1a, d’origen indi, que hem trobat al nostre estudi representen un terç de la composició genètica dels
llinatges gitanos ibèrics, dada que és molt similar al que s’ha trobat en altres estudis (Mendizabal et
al., 2012; Martínez-Cruz et al., 2016; Font-Porterias et al., 2019). Aquesta és una clara prova de l’origen
indi del Poble Gitano. A més, a la mostra analitzada no trobem llinatges que siguin característics
d’Àfrica sub-Sahariana, o del nord d’Àfrica, amb la qual cosa es pot descartar categòricament alguna
hipòtesi poc fonamentada sobre l’origen egipci dels gitanos. Les nostres dades també suggereixen la
gran interacció que hi ha hagut entre els gitanos ibèrics i els pobles europeus no gitanos ja que en els
gitanos ibèrics actuals trobem llinatges típics dels Balcans (J1, J2a1b, I2a) i de la Península Ibèrica (R1b).
Aquest resultat reforça la idea que la diàspora gitana després de la sortida del subcontinent indi, arriba
a Europa pels Balcans, s’estén per tot el continent europeu fins a la Península Ibèrica. Durant aquesta
diàspora es van incorporant al Poble Gitano llinatges dels pobles veïns, el que ha fet que hi hagi una
gran diversitat dins dels grups gitanos actuals. Aquests resultats presentats del cromosoma Y
representen un estudi pilot que encara s’està desenvolupant i que inclou marcadors genètics de tot el
genoma. L’anàlisi exhaustiva d’aquests marcadors ens permetrà refinar les conclusions i aportar més
informació sobre l’origen, història i expansió del Poble Gitano.
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L’estudi de l’ADN és molt important per reconstruir l’arbre migratori del Poble Gitano des de la sortida
de l’Índia fins a l’arribada a Europa i la seva expansió pel continent. De la història i del possible
recorregut previ a l’arribada del Poble Gitano a Europa hi ha moltes incògnites, causades bàsicament
per la manca de documentació històrica, per tant, els resultats de les mostres d’ADN seran molt
rellevants en aquest aspecte i amb l’ajuda d’altres disciplines es podrà escriure la història pre europea del Poble Gitano. Els Balcans és unes de les zones geogràfiques claus per reconstruir l’arbre
migratori del Poble Gitano a Europa. Tal i com indiquen les mostres d’ADN, els gitanos de la Península
Ibèrica tenen llinatges típics dels Balcans el que suggereix una gran interacció en aquesta zona i si
s’analitzessin mostres d’ADN d’altres gitanos d’altres llocs d’Europa, segurament també mostrarien
llinatges amb les poblacions dels Balcans. Els Balcans no van ser només la zona geogràfica per on van
entrar els gitanos a Europa sinó que també per on es van expandir per Europa i d’això hi ha molt poca
documentació històrica que expliqui el per què es van expandir i els diferents camins que van agafar.
A tot això, aquesta és la zona on viuen la majoria dels gitanos a Europa. Certament hi ha gitanos
gairebé a tota Europa, però als Balcans es concentra el percentatge més elevat de gitanos en relació
amb altres zones geogràfiques. Per tant, aquesta zona és d’extremada importància per a la història
del Poble Gitano no només de la Península Ibèrica, si no també de la resta d’Europa (Hancock, 2002;
Martín, 2018).
Finalment, si hi ha una cosa d’obligada menció i que s’ha de ressaltar en aquest treball és la gran
diversitat dins del Poble Gitano. De fet, podríem dir que existeixen pràcticament tantes maneres de
ser gitano com gitanos i gitanes hi ha en el món i totes aquestes maneres de ser gitano i gitana són
totalment vàlids. El Poble Gitano és un poble transnacional que viu arreu del món en diferents
territoris, estats, nacions, regions, etcètera. Així, doncs, la cultura dels gitanos i gitanes en la mesura
que és una construcció social, no és aliena a tot allò que l’envolta ans el contrari, és influenciada per
tot allò que l’envolta i ella mateixa influència els llocs on viu. De manera que els gitanos catalans són
catalans i gitanos; els gitanos grecs, són grecs i gitanos; els gitanos anglesos, són anglesos i gitanos;
etcètera. I, només necessitem algun exemple per entendre com la cultura gitana influència els
territoris on viu. No podem entendre Catalunya sense la rumba catalana, ni Espanya sense el flamenc,
etcètera. Per tant, afirmem que el territori on viuen els gitanos marca la idiosincràsia d’aquests, però
que a l’hora, la cultura dels territoris on viuen els gitanos es veu influenciada per aquests.
Per tancar aquest informe ens preguntem: com es manté la cultura gitana amb tanta heterogeneïtat i
sense viure en el mateix territori? Entenent la cultura gitana com una institució social ja que la cultura
gitana és quelcom objectivat, extern, amb capacitat de coerció, autoritat moral i història. Necessita
elements de legitimitat, és a dir, es manté perquè els individus la consideren legitima. Segons Weber
(2014) existeixen tres tipus de legitimitat: 1) Tradicional, que és aquella on el que justifica quelcom és
el passat i els costums practicats pel antecessors; 2) Carismàtica, que és la que es dona a alguna
proposta o decisió quan qui la formula té una qualitat o carisma extraordinari; i, 3) Racional, que és
aquella que es dona, normalment mitjançant les lleis, on es té en compte la relació entre els mitjans
utilitzats i el fi obtingut. Lògicament, les tres fonts de legitimitat al mateix temps juguen algun paper
en el manteniment de la cultura gitana com la coneixem, però sens dubte, la tradicional n’és la més
important i això no vol dir que els gitanos i gitanes actuïn sempre exactament igual i d’acord amb el
que han fet els seus avantpassats, al cap i a la fi, les tradicions també són construccions socials que els
humans construïm, objectivem i interioritzem. Però sens dubte, el Poble Gitano és un poble on la
família de manera més extensa segueix sent el més important, on la llengua dels avantpassats es
defensa tot i els innumerables intents d’extinció d’aquesta per part de la societat majoritària, i tot i la
diversitat existent, element de riquesa dins de la cultura gitana, el Poble Gitano és un poble empàtic
amb els seus iguals fruït de la discriminació patida. I, malgrat els intents d’assimilacionisme que han
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tractat d’eliminar la cultura gitana, ha sobreviscut ja que l’assimilacionisme no ha tingut legitimitat i
ha creat en el Poble Gitano una identitat de resistència, en canvi, el que s’ha ensenyat principalment
des de la família, el respecte cap els més grans, l’empatia amb els altres, la manera d’entendre la
música, el ball, la cuina... ha legitimat una cultura viva i imparable. Visca el Poble Gitano!
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