
ELS ROMÀ (ELS GITANOS)

L’anàlisi  lingüística  ens permet  determinar  que  el  romanó,  la  llengua  dels 
romà (plural de rom, terme que, en aquesta llengua, significaria ‘home’) seria 
un idioma indoeuropeu, derivat del sànscrit i íntimament emparentat amb els 
parlars de la regió nord-occidental del subcontinent indi, que no presentaria 
els canvis lingüístics que s’haurien registrat en aquella zona amb posterioritat 
al segle X de la nostra era). És aquesta constatació la que ens autoritza a inferir 
que el poble rom, els membres del qual són coneguts a casa nostra i, de fet, per 
tota la península ibèrica, amb el nom de gitanos,1 hauria sortit d’aquella regió 
(coneguda  com  Rajahstan)  faria,  aproximadament,  1.000  anys,  arribant  a 
Europa (on, en l’actualitat, residiria la majoria dels quinze milions de persones 
que l’integrarien)2 uns 400 anys més tard, a començaments del segle XV. 

Aquests romà arribats a Europa (uns altres haurien avançat cap a Occident pel 
nord d’Àfrica i hi haurien restat) s’haurien cristianitzat i no tardarien arribar 
fins a l’extrem oest del nostre continent. De fet, la primera notícia3 que tenim 
de la presència dels  romà als Països Catalans4 data de 1415, any en el qual 
s’expedeix, a Perpinyà i en nom del príncep Alfons (més endavant Alfons IV, 

1 Els  gitanos serien,  pròpiament,  un dels  quatre grups en els  quals J.  P.  Clebert (segons 
informa San Román,  1990)  divideix  els romà.  Els  altres  tres  grups serien els kalderash, 
localitzats a l’Europa central i de l’est i als quals es fa referència en el reportatge que ens ha 
servit  de  base  per  al  comentari  final  d’aquest  treball,  on  se’ls  presenta  com  un  grup 
especialment conservador i  endogàmic),  els  sinti   (terme derivat  del  nom del  riu  Zind, 
localitzat al nord de l’Índia) o  manush  (mot que en sànscrit significaria ‘homes valents’), 
dispersos  per  França,  Itàlia  i  Alemaya,  i  els  anomenats  gypsies,  localitzats  a  les  Illes 
Britàniques i  caracteritzats  pel  fet  que molts d’ells  mantenen encara  una forma de vida 
nòmada. Els  gitanos  constituirien, per tant, un quart grup en aquesta classificació i, entre 
altres coses,  es  caracteritzarien pel  fet de ser  els  únics que han perdut totalment el  seu 
idioma, el romanó, substituït per les llengües dels països on viuen (galaicoportuguès, èuscar, 
català o castellà) i per un parlar crioll conegut com  caló, en el qual, sobre un estructura 
morfosintàctica portuguesa, castellana, catalana o basca, i amb la presència de molts de mot 
d’aquestes quatre llengües (de fet caldria quatre modalitats de caló), s’utilitzaria un ampli 
vocabulari  romanó.  Les  dades  de  l’Estudi  sobre  la  població  gitana de  Catalunya  (de  la 
Fundació  Pere  Tarrés  i  del  Departament  de  Benestar  i  Família  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, 2006) indiquen que un 25% de la població gitana del Principat seria capaç de 
parlar caló.
2 Segons ens informa Teresa San Román (1994), els estudis sobre la població gitana en el món 
ofereixen  una  xifra  total  que  oscil·laria  entre  els  dotze  i  el  dinou  milions  de  persones 
disperses per tots cinc continents.
3 Identificada per Amada López de Meneses, segons ens informa San Román (1994). 
4 On en l’actualitat hi residirien, aproximadament, 110.000 gitanos (dades de l’Estudi sobre 
la població gitana de Catalunya, de la Fundació Pere Tarrés i del Departament de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya, 2006)



el Magnànim), un salconduit en benefici d’algú anomenat Tomàs Sabba,5 que 
pretenia travessar els territoris de la Corona d’Aragó en direcció a Santiago de 
Compostel·la.  Deu  anys  més  tard,  el  mateix  monarca  concediria  un  altre 
salconduit a un grup de persones del mateix origen. En qualsevol cas, aquests 
viatgers, i d’altres que els seguirien els anys posteriors, es presentarien, bé com 
a pelegrins cristians, bé com a cristians procedents d’Egipte Menor6 (nom amb 
el qual es van conèixer algunes zones de Grècia i de la península d’Anatòlia) 
que haurien deixat les seues cases i s’haurien llançat a recórrer els camins com 
a  penitència  pel  fet  d’haver  apostatat  de  la  seua  fe  sota  l’amenaça  del 
musulmans, de feia poc arribats a aquells indrets.7

A partir d’aleshores, la història del poble rom a Catalunya seguiria el mateix 
esquema que la resta dels països pels quals, des de la seua marxa de l’Índia, 
s’hauria  dispersat:  a  un  anys  marcats  per  una  acollida  amistosa  i  per  la 
protecció de les autoritats i de l’Església els seguiria un temps de malfiança i 
deteriorament de les relacions amb la societat  receptora quan els  membres 
d’aquesta s’adonen que els romà han vingut a quedar-se i que la seua forma de 
vida nòmada i  desarrelada,  lluny de ser merament provisional,  es  presenta 
com a definitiva. 

L’any 1499 és promulgada pels Reis Catòlics, simultàniament a Castella i a la 
Corona  d’Aragó,  una  Reial  Pragmàtica  per  la  qual  s’exigia  als  gitanos  que 
abandonessin  la  seua  vida  itinerant  i  s’assimilessin  ala  resta  de  la  població 
(abandonant la seua llengua, els seus costums, les maneres de relacionar-se 
pròpies de la seua comunitat i la seua forma de vestir), sota pena d’expulsió als 
qui s’hi neguessin. Poc abans, l’any 1465 s’havia dictat una ordre d’expulsió 
dels  romà del Regne de França i, un any després de la Pragmàtica dels Reis 
Catòlics,  l’any  1500,  la  Dieta  d’Ausburg  en  decretaria  l’expulsió  del  Sacre 
Imperi. Més endavant es promulgarien lleis semblants a Anglaterra i, fins i tot, 
a Roma (en nom del papa Pius V).8 L’alternativa a l’expulsió, l’esclavatge, la 

5 Val a dir que alguns autors posen en dubte que es tractés realment de gitanos.
6 De fet,  és  del  terme ‘Egipte’  ―més concretament del  gentilici  castellà  egiptano—d’on 
derivarà el  nom amb el  qual  actualment són coneguts entre nosaltres:  gitanos (si  bé,  el 
primer apel·latiu genèric que van rebre al nostre país va ser el de grecians, terme encunyat a 
finals  del  segle  XV  i  que  posaria  de  manifest  la  procedència  hel·lènica  dels  romà  que 
arribarien  al  diversos  ports  de  Catalunya  i  del  Regne  de  València  en  aquell  moment, 
segurament fugint de la conquesta otomana de Constantinoble a mitjans d’aquell mateix 
segle).
7 De fet, en molts casos, aquest grups es troben en possessió de cartes papals en les quals se’ls 
reconeix  com a  penitents  i  es  demana  que se’ls  concedeixi  protecció  i  aixopluc perquè 
puguin complir els seus objectius pietosos.
8 Al nostre país, l’any 1633 Felip IV renovaria l’amenaça en una nova Pragmàtica, a la qual la 
succeirien la de 1749, promulgada per Ferran VI (en la qual es prescrivia la separació de les 



mort o la presó seria sempre la mateixa: l’assimilació, la pèrdua de la identitat 
col·lectiva i la dissolució del poble rom en el si de la societat majoritària. Els 
romà, però, van reaccionar a aquesta amenaça amb un seguit d’estratègies de 
supervivència,  les quals,  alhora que es mostrarien molt eficaces a l’hora de 
garantir  la  seua  supervivència  cultural  i  grupal,  els  configurarien  com  un 
col·lectiu perifèric, com un poble que, per ser, hauria de pagar el preu de viure 
en la marginalitat (a les exigències de la qual s’adaptarien amb tant d’èxit que 
esdevindria el seu món característic: el seu refugi i la seua condemna). 

Ara  bé,  no  podem  caure  en  el  parany  (temptador  pel  fet  que  ens 
proporcionaria una explicació senzilla del miracle que suposa la supervivència 
multisecular  de  la  minoria  ètnica  gitana)  d’atribuir  exclusivament  a  una 
voluntat de ser ―més o menys conscient, però, en tot cas, irreductible― dels 
romà  la  seua  subsistència  cultural.  Cap  fenomen  humà  no  s’explica 
exclusivament per factors ideològics i  voluntaris, sinó que cal cercar també 
quins  condicionaments  d’índole  estrictament  material  i  econòmica 
contribueixen a explicar-lo,  sense els quals,  cap voluntat de ser persisteix i 
resulta  eficaç.  Per  dir-ho  segons  l’esquema  marxista  clàssic,  la  consciència 
col·lectiva, la valoració de la pròpia cultura i el desig de subsistència grupal 
derivarien  d’unes  condicions  materials  que  les  farien  possibles  i  en 
constituirien  la  causa.  Per  dir-ho  recorrent  a  la  terminologia  marxiana: 
consciència,  voluntat  de  ser  i  formes  culturals  concretes  constitueixen  la 
superestructura  social  que  deriva  de  les  condicions  infrastructurals de 
producció i subsistència.

En el cas del romà, allò que hauria resultat determinant per a la configuració 
històrica  i  el  manteniment  d’una  cultura  específica,  a  més  d’una  voluntat 
col·lectiva ser, hauria estat el fet que la societat majoritària els hauria plantejat 
una alternativa assimilacionista al mateix temps, però, que no hauria posat a la 
seua  disposició  els  mitjans  necessaris  per  fer  efectiva  aquesta  integració 
aculturalitzadora. Dit d’una altra manera. Alhora que s’exigia als romà la seua 
dissolució grupal, la societat majoritària pretenia, en la pràctica, mantenir amb 
ells la relació de poder que inicialment hi havia establert, relació en la qual els 
romà  ocupaven  la  posició  subordinada  que  els  condemnava  a  restar,  per 
sempre més, en una posició perifèrica. 

Els  romà  no es van assimilar sense més perquè les portes que se’ls van obrir 
van romandre ajustades: en cap moment se’ls va permetre de participar en el 
sistema socioeconòmic en termes d’igualtat. Al mateix temps, però, la pressió 

famílies, la tutela dels infants per part de l’estat, la reclusió dels adults i l’execució dels qui 
mostressin alguna mena de resistència), i la de 1783, aquesta vegada signada per Carles III



de la societat, desitjosa de dissoldre la seua diferència i assimilar-los, va deixar 
espais  oberts,  alternatives  restrictives  que  oferien  als  romà la  possibilitat 
d’elaborar  estratègies  culturals  d’adaptació  a  la  seua  situació  perifèrica, 
estratègies  que  els  permetessin  de  maximitzar  el  benestar  limitat  que  se’ls 
permetia.9 Aquesta situació intermèdia en la qual es van trobar, alhora que 
limitava  decisivament  l’eficàcia  de  l’alternativa  assimilacionista,  no  sols  va 
permetre el manteniment de la solidaritat grupal (la qual, basada en els llaços 
familiars  ja  constituïa,  de fet,  un dels  principals  trets  característiques de la 
manera de ser rom), sinó que encara va estimular-la en configurar-la com un 
instrument  imprescindible  per  tal  de  garantir  una  millora  de  les  seues 
condicions materials. 

La posició marginal a la qual la distància cultural i els prejudicis derivats de la 
les  seues formes de vida  tradicionals  condemnaven el  gruix de la  població 
rom, comminada  a assimilar-se, va acabar confirmant-los en la seua identitat 
(de fet, aquesta reafirmació de la pròpia especificitat cultural constituiria un 
mecanisme de defensa davant de l’exclusió, exclusió que, la singularitat ètnica 
faria  més  explicable)10 i  va  consagrar  la  marginalitat  com  el  lloc  que  els 
pertocava en el si de les societats en les quals s’havien instal·lat.11 

Per a entendre la deriva de la cultura gitana podem establir una comparació entre 
els romà i el poble jueu, que constituirien dos casos anàlegs. Així, al segle VI aC, 
quan el regne de Judà va ser conquerit pels assiris i el poble jueu va ser deportat a 
Babilònia, alguns dels seus membres van integrar-se a la societat dels vencedors, 
però el gruix dels  jueus, mantinguts al  marge i  en un situació de subordinació, 
alhora  que  enyorats  del  seu  país  i  fidels  a  les  seues  creences  i  valors,  van 
desenvolupar un seguit d’estratègies culturals que els van permetre de sobreviure i 
que,  amb  el  temps,  es  mostrarien  igualment  eficaces  per  garantir  la  seua 

9 Aquest punt és destacat per Oriol Romaní a “Antropología de la marginación” (dintre de 
Ensayos de antropología cultural) precisament com un dels fenòmens que es produirien en 
el marc d’un procés d’elaboració de marginació social.
10 Cfr. Oriol Romaní, op cit. D’aquesta manera es confirma un cercle viciós que sols es podrà 
vèncer  a  partir  una  redefinició  de  la  relació  entre  gitanos  i  paios

p

 i  de  l’articulació 
d’intervencions  globals que  actuïn  sobre  tots  els  factors  que  contribueixin  a  perpetuar 
l’exclusió, disposin dels recursos necessaris i siguin pensats, gestionats i executats comptant 
amb la intervenció de membres veritablement representatius de les comunitats rom.
11 Com veiem, el cas del romà respondria de manera arquetípica a la definició de marginalitat 
que troben en l’article ja citat d’Oriol Romaní: “Antropología de la marginación”, segons la 
qual aquesta sorgiria de la confluència de diferències culturals i de l’articulació d’un seguit 
d’activitats econòmiques, no considerades directament productives per la lògica del sistema, 
confluència que condueix a una inserció diferencial que, alhora comporta la impossibilitat 
de  participar  de  manera  integral  de  les  estructures  socials  incapacita,  els  individus  per 
transformar per si mateixos la seu situació.



pervivència quan la diàspora va convertir-se en definitiva (segle I de la nostra era). 
Així,  la  religió,  lluny del  temple  i  davant  de  la  impossibilitat  de  reproduir  els 
rituals tradicionals, va interioritzar-se i convertir-se en un afer de consciència, al 
mateix  temps  que  es  desenvolupaven  les  institucions  del  rabinat  i  el talmud  
(costums  basats  en  la  llei  ―Torà―,  convenientment  adaptats  a  les  noves 
circumstàncies), que van servir per assegurar la transmissió de la llengua ―tot i 
que limitada  a un ús litúrgic―, les creences  i  les formes de vida pròpies de la 
col·lectivitat,  tot  això  al  mateix  temps  que  articulaven  actituds  i  estratègies 
econòmiques que els permetrien sobreviure i prosperar en l’àmbit perifèric que les 
societats majoritàries els reservaven.

Per la seua banda, els  romà, desplaçats  de la seua terra per raons polítiques i/o 
econòmiques,  es  constituiran  en  una  comunitat  sense  terra,  permanentment 
estrangera i que desperta les suspicàcies xenòfobes de les societats que els veuen 
arribar, que construirà, sobre la base d’elements culturals dels quals ja disposava i 
que  resultaven  compatibles  amb  la  nova  situació,  d’una  cultura,  també  de 
resistència,  que,  entre altres trets,  se singularitzarà i  caracteritzarà especialment 
pels següents aspectes:12

a.  Manteniment  d’una  consciència  ètnica  sòlida  i  conceptualment  construïda 
enfront del  paio, i abonada per elements simbòlics (com ara la llengua, certes 
cerimònies  rituals,  normes  de  puresa,  etc.),13 la  fortalesa  de  les  relacions 
familiars (prioritzades sobre qualsevol altre tipus de vincle), la valoració de la 
virginitat, la fidelitat conjugal i el malbaratament generós, i el respecte a les 
persones grans i als morts.

b.  Fonamentació  de  l’organització  social  sobre  un  esquema  patrilineal,  la 
priorització de la relació pare-fill i la supeditació de les dones (que, en casar-se, 
passen a quedar incorporades al grup familiar ―o clan del marit, si és el cas―, 
el  qual,  però,  adquirirà  certs  deures  cap  al  clan  de  l’esposa  i  passarà  a 
desenvolupar una especial solidaritat cap als seus cunyats).

c.  Flexibilitat adaptativa de les estratègies productives a les possibilitats ofertes per 
la  societat  majoritària.  Aquesta  flexibilitat  comportarà  la  valoració  del 
nomadisme o, si més no, de certa mobilitat estacional al voltant d’un centre de 
referència, com una possibilitat sempre oberta (i, de fet, àmpliament practicada 
pels romà d’indrets com les Illes Britàniques o França).

d.  Existència  d’una  estratègia  productiva  que  combina  i/o  alterna  diferents 
ocupacions per a uns mateixos individus o grups (la qual cosa comportarà una 

12 Ens basem en les conclusions que Teresa San Román exposa al final del seu llibre: La  
diferència inquietant, Editorial Altafulla, Barcelona, 1994
13 Val  a  dir  que,  de  fet,  alguns  d’aquest  elements  ―i  molt  especialment  la  llengua― 
constituiran l’única referència cultural d’alguns  romà ja plenament integrats en la societat 
majoritària i altament aculturalitzats.



tendència a l’absència d’especialització i, per tant, cap una capacitació alhora 
múltiple  i  poc  aprofundida).  Aquesta  estratègia  productiva  no  únicament 
combinarà  activitat  reconegudes,  sinó  que  barrejarà  o  alternarà  amb  elles 
d’altres de marginals o, fins i tot, d’obertament il·legals i delictives.

e.  Priorització d’aquelles activitats productives que resultin compatibles amb els 
trets  culturals  característics  de  la  societat  gitana  (autonomia,  cooperació, 
ajustament de la  producció  a  les  demandes  immediates, productivitat  a  curt 
termini, etc.)

f.  Organització  de  la  feina  i  de  la  distribució  dels  beneficis  segons  un criteri 
familiar jerarquitzat en base al principi d’edat.

g.  Adaptabilitat  de  l’organització  social  externa  ―institucions  visibles―  a  les 
circumstàncies canviants i a les necessitats de reacció i relació amb la societat 
majoritària.

Amb Teresa San Román,14 podem resumir totes aquestes característiques en una de 
sola: “Resistencia com a resposta a l’escassetat i la precarietat de les alternatives, 
fonamentada  en  estratègies  adaptades  a  aquesta  precarietat”  (possiblement  ja 
anteriors a l’arribada dels romà a Europa).

BIBLIOGRAFIA

ROMANÍ, Oriol: “Antropología de la marginación. Una cierta incertidumbre”, a Ensayos de 
Antropología cultural

SAN ROMÁN, Teresa: “Gitanos”, a Las razas humanas, Editorial Noguer, Barcelona, 1990

SAN ROMÁN, Teresa: La diferència inquietant, Editorial Alatafulla, Barcelona, 1994

SÁNCHEZ AROCA, Montserrat  et. al.:  Estudi sobre la població gitana de Catalunya. Informe  
final, Fundació Pere Tarrés/Direcció General de Serveis Comunitaris del Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2006

14 Op. cit., pàgines 145 i 146


