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s. XIII. 1290, Grècia. 
Muntanya Athos. 
Presència de població 
gitana amb ofici de 
sabaters.

LÍNIA DEL TEMPS 

s. XVII. Hostilitat, persecució i 
condemna per al poble gitano en 
tot el continent. Pena de mort si 
són trobats als territoris vetats. 
1611, Escòcia: condemna de mort 
de tres homes. 1637, Suècia: pena 
de mort als qui no abandonen el 
país.

s.XIV: 1322, Creta. 1347, Bizanci: la pesta negra 
provoca el desplaçament cap a Occident. 1348, 
Sèrbia, Prizren. 1362, Croàcia, Dubrovnik. 1373, 
Corfú. 1378, Bulgària, Monestir de Rila. 1384, Grècia, 
Modon, ofici de sabaters. 1385, Romania, primera 
transacció registrada d'esclaus gitanos.

s. XVIII. 1728, Holanda: es produeix l'última 
cacera organitzada per policia i exèrcit en 
què s'ajusticiaven xiquetes, xiquets, dones i 
homes. 1758, Imperi Austrohongarès: María 
Teresa comença el programa d'assimilació o 
repressió cultural i educativa. 1776, Àustria: 
primer article publicat sobre l'origen indi de 
l'idioma romaní. 1782, Hongria: 200 gitanos 
acusats de canibalisme. 1783, Regne Unit: 
derogació de la majoria de la legislació racial 
contra el poble gitano.
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s. XVI. 1540, Escòcia, autorització per a 
viure segons les seues pròpies lleis. 1541, 
Txèquia, acusats d'incendiar Praga. 1544, 
Anglaterra, deportats a Noruega. 1563, 
Itàlia, el Concili de Trento afirma que els 
gitanos no poden ser sacerdots. 1595, 
Romania: Stefan Razvan, fill d'un esclau 
gitano, es converteix en governant de 
Moldàvia.

s. XV. 1417, Sacre Imperi Romà, 
Lindau: el rei Segimon emet un 
salconduit. 1423, Itàlia, Andreu, 
duc d’Egipte Menor visita el Papa 
Martí V a Roma.

s. XX. S'inicien mesures dirigides 
al reconeixement de la ciutadania 
plena, que queden truncades 
per les idees de la supremacia 
de la raça ària. Genocidi gitano o 
Samudaripen. Recuperació de la 
identitat, reivindicació de drets 
civils.

s. XIX. 1812, Finlàndia: confinament en cases 
de treball. 1830, Alemanya: les autoritats 
de Nordhausen priven a les famílies de la 
pàtria potestat sobre les seues filles i fills, 
que són lliurats a famílies no gitanes per a la 
seua educació. 1835, Dinamarca, Jutlàndia: 
batudes armades i ajusticiament de la 
població gitana. 1874, Imperi Otomà: es 
reconeix el dret dels gitanos musulmans en 
igualtat amb la resta de musulmans. 1879, 
Hongria: conferència nacional de gitanos 
celebrada a Kisfalu. 1888, Regne Unit: es 
crea la Gypsy Lore Society. 1899, Alemanya: 
servei d'informació policial gitana establit a 
Munic per Alfred Dillmann.
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s. XIII. Presència del poble gitano. 1290, Grècia. Muntanya Athos. Presència 
de població gitana amb ofici de sabaters.

s.XIV. Presència del poble gitano. 1322, Creta. 1347, Bizanci: la pesta negra 
provoca el desplaçament cap a Occident. 1348, Sèrbia, Prizren. 1362, Croàcia, 
Dubrovnik. 1373, Corfú. 1378, Bulgària, Monestir de Rila. 1384, Grècia, 
Modon, ofici de sabaters. 1385, Romania, primera transacció registrada 
d'esclaus gitanos.

s.XV. 1417, Sacre Imperi Romà, Lindau: el rei Segimon emet un salconduit. 
1423, Itàlia, Andreu, duc d’Egipte Menor visita el Papa Martí V a Roma.

1425. Aragó. Recepció del comte Joan d'Egipte Menor. El rei Alfons V de la 
Corona d'Aragó atorga un salconduit de pas per a peregrinar a Santiago de 
Compostel·la.
 
1435. Navarra. Reina Blanca de Navarra. Recepció del comte Tomás d'Egipte 
Menor en el seu pelegrinatge a Santiago de Compostel·la.

1454. Comunitat Valenciana. Castelló de la Plana. Constància documentada 
de la presència de famílies gitanes.

1462. Andalusia. Jaén. El conestable Miguel Lucas de Iranzo rep a Don Tomás 
i Don Martín, comtes d’Egipte Menor. 1470, recepció de castellans nous 
(població gitana) com a política de repoblació davant la pressió dels regnes 
nassarites. Comtessa Doña Luisa. Protagonista dels banquets i cerimònies a 
què va ser convidada pel conestable Miguel Lucas de Iranzo, que “garanteix 
a la seua gent el bon acolliment en totes les ciutats del Sant Regne”.

1477. Catalunya. Maria de Castella, lloctinent del seu marit Alfons V. 
Salconduit per a una caravana comandada pel duc Andrés.

1478. Castella-la Manxa. Guadalajara. Don Diego Hurtado, hereu del ducat 
de l’Infantado, té un fill amb Ana Cabrera, primera dona gitana reconeguda 
per la seua influència política: Don Martín de Mendoza (1481-1555) que, al 
seu torn, mantindrà una relació amb María de Cervantes, tia de l'autor del 
Quijote.
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1499. Pragmàtica dels Reis Catòlics. Inici de la reglamentació restrictiva dels 
drets del poble gitano: imposició de viure en un lloc fix amb oficis al servei 
del senyor de la terra com a vassalls útils. 

s. XVI. 1540, Escòcia, autorització per a viure segons les seues pròpies lleis. 
1541, Txèquia, acusats d'incendiar Praga. 1544, Anglaterra, deportats a 
Noruega. 1563, Itàlia, el Concili de Trento afirma que els gitanos no poden 
ser sacerdots. 1595, Romania: Stefan Razvan, fill d'un esclau gitano, es 
converteix en governant de Moldàvia.

1525, 1528 i 1539. Edictes del rei Carles I. Persecució del poble gitano: 
condemna a galeres per als homes entre 20 i 50 anys d'edat que caminaren 
pels camins. Els menors de 20 anys eren condemnats a assots i, en cas de 
reincidència, els mutilaven les orelles i els sotmetien a cadenes.

1571. Primera Gran Batuda. Felip II. Batalla de Lepant, gran derrota i els 
remers perduts se substitueixen capturant els homes gitanos aptes. Es 
van capturar 300 homes. Per la intervenció de les autoritats municipals i 
la sol·licitud de perdó dels capturats, el contingent final va ser d'una mica 
menys d'un centenar.

1577. País Basc. Àlaba, Guipúscoa i Biscaia emeten successives ordres per a 
l'expulsió de les famílies gitanes i, el 1604, s'ofereix recompensa de 200 reals 
per la captura d'un home gitano i 50 per cada dona gitana.

1586. Felipe II. Bàndol de prohibició de venda en places i mercats de Madrid. 

1592. Madrid. S'emet un bàndol que prohibeix parlar en “la seua llengua 
particular” i es castiguen les dones gitanes per usar els seus vestits de color.

s. XVII. Hostilitat, persecució i condemna per al poble gitano en tot el 
continent. Pena de mort si són trobats als territoris vetats. 1611, Escòcia: 
condemna de mort de tres homes. 1637, Suècia: pena de mort als qui no 
abandonen el país.

1619. Pragmàtica de Felip III. Expulsió del regne. El poble gitano té un 
termini de sis mesos per a eixir, sense possibilitat de retorn. Qui tornara 
seria condemnat a pena de mort. Qui es queda està obligat a establir-se en 
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poblacions de més de 1.000 habitants.

1637. Segona gran batuda. Felip IV. Els conflictes bèl·lics exigeixen nous 
remers. El 19 de desembre del 1639 es capturen 500 homes i són destinats 
a galeres 200 d'ells.

1692. Carlos II. Es prohibeix qualsevol ocupació, excepte el cultiu de la terra. 
Obligats a la servitud i norma de la propietat de la terra.

s. XVIII. 1728, Holanda: es produeix l'última cacera organitzada per policia i 
exèrcit en què s'ajusticiaven xiquetes, xiquets, dones i homes. 1758, Imperi 
Austrohongarès: María Teresa comença el programa d'assimilació o repressió 
cultural i educativa. 1776, Àustria: primer article publicat sobre l'origen indi 
de l'idioma romaní. 1782, Hongria: 200 gitanos acusats de canibalisme. 
1783, Regne Unit: derogació de la majoria de la legislació racial contra el 
poble gitano.

1717. Felipe V. Pragmàtica que obliga a la residència forçosa i que assenyala 
amb aquesta finalitat un total de 41 ciutats. 1746, Ferran VI amplia la llista 
com a residència forçosa a 34 ciutats més.

1749. La Gran Batuda. Presó general de gitanos. Projecte d'extermini de 
gitanos. Ferran VI ordena “El apresamiento contra todos y cada uno de 
los gitanos que hubiere en el país de ambos sexos, edad y de reclusión en 
arsenales, presidios y minas de Almadén” sota el consell del bisbe d'Oviedo, 
Gaspar Vázquez Tablada, i l'organització del marquès de La Ensenada. Entre 
9.000 i 12.000 persones (xiquets i xiquetes, dones i homes de tota edat) 
van ser capturades, espoliades dels seus béns i condemnades pel fet de ser 
gitanes.

1783. Carlos III. Pragmàtica que reconeix la igualtat en drets als gitanos 
condicionada a l'acceptació d'abandonar la seua manera de vestir, no parlar 
caló i abandonar la vida itinerant. Es prohibeix el terme “gitano”, seran 
anomenats “castellans nous”.

Censos de població gitana. Comunitat Valenciana: municipis i les seues 
jurisdiccions designades per a l'assentament forçós de famílies gitanes: 
Alzira (Alberic, Alcúdia de Carlet, Guadassuar, Sueca i Iàtova). Alcoi (la Vila 
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