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"I SEL KAJ INKEREL PESQI ĆHIB, INKEREL I 
KLICHI PESQE MESTIPNASQI"                                                   

(El poble que conserva la seva llengua, guarda la 
clau de la seva llibertat)                                

       Rromane Glasură - Voces Gitanas 

Oven zorale sar o mìla berśenqo rukh, kaj lesqe 
darrinǎ ći tragaven pen, angali den k-i phuv 

rodindoj te ӡanen pen, te pinӡaren pen and-o 

kado rukh. I ćhib sikavel amare darrinǎ. Amari 
ćhib si amaro Rromanipen                                    

(Sigueu forts com l'arbre mil·lenari, les arrels del 
qual són ferms, arrelades a la terra buscant 
conèixer-se, reconèixer-se en EL. L'idioma 

identifica les nostres arrels parlar rromanó és ser 
gitano)                                                                     

Associació Gitana de Juventut, Igualdad i Progreso 

“I ĆHIB SI I DAJ JEKHE KULTURAQI, KON DEL 
KÙNA LAQE, SI KON KIDEL VI KON SIKAVEL 

SAR SI AMARI SEL” 
(La llengua és la mare d'una cultura, la que  la 
bressola, és la que uneix i defineix a el nostre 

poble) 
                                                   Lacho Bají Calí  

 
“I rromani ćhib si o sìmbolo kotar-i Rromani 

Sel, si kon ćaćǎrel amari origìna vi amaro drom, 
thaj si kon sikavel amari sasti vi zorali 

identitèta”                                                                     
(El romanó és el símbol del poblo gitano, és la 
prova del nostre origen i el nostre camí, i és la 
mostra de la nostra identitat infrangible) 

                  Rromane Siklǒvne  



 

 

 

El romanó, la llengua dels gitanos. 

 
Farem un recorregut per la història, les particularitats i la influència d'aquesta 
mística llengua que encara perviu en tots els continents malgrat totes les vicissi-

tuds que històricament ha hagut de suportar la llengua del Poble Gitano. 

 

 
Passat, present i futur d'un dels idiomes més multiculturals que existeixen, on   

tindrem l'oportunitat de conèixer una mica més d'aquest idioma amb            
exposicions tant teòriques com pràctiques i en la qual s'impartirà un breu taller 

d'iniciació a la rromani ćhib (llengua gitana ). 
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17'00h .- Salutació i breu descripció de les entitats 
organitzadores 

 Francisca Perona Cortés                        
 Presidenta de Rromane Glasură - Veus 
 Gitanes 

 David Cortés Cortés                               
 President de les Associació Gitana Joventut, 
 Igualtat i Progrés 

 Mercedes Gómez Cortés                                
 Secretària de l'Entitat Lacho Baix Cali 

 Pedro Casermeiro Cortés                                    
 Rromane Siklǒvne (Associació de joves            
 estudiants gitanos del Bon Pastor) 

17'15h .- Presentació a càrrec de                         

 Sra. Mercè Solé i  Sanosa, representant de l

 a Casa de les Llengües                                       

 

17'20h .- I Rromani Chiba (la llengua gitana)                       

 A càrrec de Carlos Muñoz Nieto 

18'10h .- Preguntes i / o debat 

18'30h .- Pausa - Cafè 

18'40h .- I Rromani Chiba and-i àkcia (audició de 
  converses, música i vídeos en romanó) 

 
19'00h .- Breu taller pràctic de Romaní 

 
20'00h .- Clausura 
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