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A CULTURA CIGANA

Gypsies, gitanos, zíngaros, ciganas pessoas Rom, juntamente com os Sintos e os Calon ou
Calé são designados vulgarmente por "Ciganos". São pessoas tradicionalmente nómadas,
originárias do norte da Índia e que hoje vivem espalhadas pelo mundo, especialmente na
Europa, sendo sempre uma minoria étnica nos países onde vivem.
A maioria dos Roms fala alguma forma do idioma romanês, língua muito próxima das
modernas línguas indo-europeias do norte da Índia e do Paquistão. A moderna antropologia
relacionou a língua romani com as línguas punjabi e potohari, faladas no norte do Paquistão.
Os Rom são muitas vezes tidos como possuidores de poderes psíquicos (há mesmo o
estereótipo do "cigano que prevê o futuro"), e a invenção do tarô é-lhes por vezes creditada.

Os laços tribais são tão fortes que eles se tratam por parentes, primos e tios. Um cigano mentir
a outro cigano é falta bastante condenável. Os cargos de chefia de tribo não são hereditários,
são adquiridos pela sua competência, prestígio e idade. O nascimento de uma criança é
muito importante para a tribo, pois quanto mais crianças, mais poderosa a tribo se torna, já que
os filhos servirão de defesa dos pais e amparo às mulheres. Quando a criança nasce, a
Phuri-day (mãe da tribo) prepara o alimento para a Fada do Destino que virá ver a criança. O
seu primeiro banho é dado numa bacia de cobre. Dentro é colocado vinho com água de rio,
flores brancas, moedas de ouro e jóias - para dar riqueza e sorte para a criança. O cigano a
princípio tem três nomes: o nome secreto só de conhecimento da mãe; o nome de batismo que
só é do conhecimento da tribo; e o nome de batismo católico que é conhecido dos gadjes (não
ciganos). É ponto de honra entre os ciganos, tanto que os solteiros têm uma posição menos
privilegiada. Antigamente, o pedido de casamento era feito em volta da fogueira, lá se
resolviam os dotes e outros detalhes. Para os ciganos, é bom casar pessoas do mesmo grupo
ou tribo porque este se fortalecia muito mais. Uma cigana só não pode casar por três motivos:
quando o pai tem uma filha mais velha para casar; quando tem uma filha que arca com o
sustento do grupo; e quando há incompatibilidade entre as duas famílias. O ritual cigano de
pós-morte é parecido ao ritual de pós-morte japonês, pois é celebrado com incensos e comidas
de preferência do falecido. O povo cigano acredita que o espírito do falecido permanece na
Terra, próximo da família, pelos sete dias seguintes ao falecimento. Por esse motivo, não
aceitam cremação. É um dos mais importantes fatores da cultura cigana. O amor para a
família está acima de tudo. As crianças recebem amor, carinho e liberdade e têm o papel de
levar adiante a existência do grupo. Os homens assumem a chefia do grupo. As mulheres são
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reservadoras dos laços culturais e religiosos e são muito respeitadas como mães. Os anciões
são guardiões e transmissores da cultura cigana. Devem ser respeitados pois são detentores
das tradições. É o maior tesouro do cigano, ao contrário da cultura dos gadjes onde o idoso é
menos respeitado porque não contribui economicamente.
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