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Formes de vida: nòmades i sedentaris
Ja heu après moltes coses sobre els gitanos. Sabeu que han viatjat molt, i
encara ho fan molts. I per raons ben diverses: per practicar els seus oficis nòmades
i el comerç ambulant, per retrobar-se amb la família, per fugir de conflictes,
persecucions, guerres, fam, etc. En general, per procurar millorar les seves
condicions de vida.
Avui dia, la majoria de gitanos viuen en un lloc fix, són sedentaris com la
majoria de persones de la nostra societat. A Barcelona, hi ha barris on les famílies
gitanes hi són presents des de fa més de cinc segles!
Les formes de vida dels nòmades i del sedentària sovint entren en conflicte.
Els costums i hàbits d’uns i altres són molt diferents. Això provoca un problema
d’enteniment, de mentalitat, una antipatia que, amb el temps, pot provocar
prejudicis, marginació, refús i racisme.
Els problemes entre nòmades i sedentaris són habituals arreu del món. Ha
passat amb els gitanos i els sedentaris a molts països. Altres pobles nòmades, com
ara els tuareg, els boxquimans o certes tribus amazòniques o de pastors africans
pateixen el mateix problema. És, per tant, un conflicte de mentalitat i, de vegades,
d’interessos, que es produeix arreu del món.
En aquests conflictes tenen les de guanyar els sedentaris, que són majoria
(són també els que tenen els mecanismes de poder, els que manen), en front dels
nòmades, que sempre són pobles més minoritaris i d’organització més feble.
Els gitanos estan considerats –encara avui dia– com un dels pobles del món,
sinó nòmada, sí de mentalitat nòmada. Malgrat que, com us indicàvem abans, els
gitanos, en la seva gran majoria –avui dia– són sedentaris.

Activitat 1. Relaciona les idees d’una columna amb les de l’altra

“CARROMATO”
SEDENTARI
NÒMADA
OFICIS NÒMADES
POBLE
VENDA AMBULANT
CAMPAMENT

TREBALLS QUE ES FAN DE LLOC EN LLOC
LLOC ON ES VIU DE MANERA PROVISIONAL
CASA AMB RODES
AGRUPACIÓ DE CASES
PERSONA QUE VIU I TREBALLA EN UN LLOC
PERSONA QUE VIU I TREBALLA VIATJANT
COMERÇ ITINERANT

