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Combatermos o antixitanismo segue sendo unha materia pendente nas 

aulas galegas e estatais. A discriminación e o racismo institucional son 

algúns dos factores que explican que seis de cada dez mozas e mozos 

xitanos abandonen os estudos sen obter o título da ESO. 
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A Constitución e diversas leis do Estado recollen o dereito á educación de todas 

as nenas e as adolescentes, pero a igualdade de oportunidades non está 

garantida para todo o alumnado. Os niveis educativos da poboación xitana 

aumentaron notabelmente nos últimos anos. No ano 2018 19,4% tiña estudos 

secundarios ou superiores, fronte a 6,4% en 2005. E hai un claro descenso na 

proporción de persoas sen estudos, dende 71% en 2005 ata 36,5% en 2018, como 

recolle o Estudo comparado sobre a situación da poboación xitana en España 

en relación ao emprego e a pobreza realizado pola Fundación Secretariado 

Gitano (FSG). Con todo, a fenda existente no acceso e mantemento no ensino 

regrado entre a xuventude xitana e o conxunto xeral da poboación segue 

sendo moi elevada. Actualmente, a taxa de abandono escolar sitúase en 60%, 
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é dicir, seis de cada dez mozas e mozos xitanos deixan os estudos sen obter o 

título da ESO. Para o conxunto da poboación esa porcentaxe redúcese ata o 

17%. Ademais, existe outra fenda, a de xénero: hai un maior número de nenas 

xitanas que abandonan a ESO sen acadar o título. Así e todo, a tendencia dos 

últimos anos amosa que as rapazas que obteñen a ESO continúan estudando. 

Polo que hai máis porcentaxe de alumnas en bacharelato que alumnos.  

 

ANTIXITANISMO NAS AULAS 

 

Nunha enquisa realizada polo CIS en 2016, só 27% das participantes alugaría un 

piso a persoas xitanas e non chegan a 35% as que aceptarían vivir nun mesmo 

bloque que unha familia xitana. Inés Álvarez, técnica de educación da FSG, 

asegura que o racismo que reflicten as enquisas tamén se traslada ás aulas en 

certos comentarios do profesorado ou no rexeitamento que amosan outras 

familias. “Os prexuízos e a discriminación que están implícitos na sociedade son 

algúns dos factores que provocan a falta de equidade na traxectoria 

educativa”, explica. Parte do traballo de orientación educativa que realizan 

Álvarez e as súas compañeiras serve para apoiar a alumna e a familia ante 

calquera estereotipo que obstaculice o desenvolvemento da educación en 

igualdade de oportunidades.  
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Os prexuízos, a discriminación e o rexeitamento que sofre o alumando xitano nas 

aulas e noutros eidos da súa vida ten nome: antixitanismo. Silvia Agüero, activista 

xitana, define nunha entrevista en Píkara Magazine o antixitanismo como “un 

tipo de racismo baseado na ideoloxía da superioridade da raza paia e na 

imposición dos modelos organizativos políticos ou culturais paios en todas as 

estruturas da sociedade”. As escolas tampouco quedan fóra desta definición, 

a maioría dos centros educativos do Estado non teñen en conta na súa 

organización e funcionamento os parámetros doutras culturas que non sexa a 

dominante.  

“O antixitanismo é un tipo de racismo baseado na ideoloxía da 

superioridade da raza paia e na imposición dos modelos organizativos 

políticos ou culturais paios en todas as estruturas da sociedade” 

Nun artigo escrito por Agüero e Nicolás Jiménez, sociólogo e experto en 

educación, defenden que o antixitanismo tamén se manifesta “na ausencia 

dunha política educativa específica destinada a superar o fracaso do sistema 

escolar co alumnado xitano, malia a persistencia das altísimas taxas de 

abandono”. E critican que as intervencións que existen en materia de 

educación da poboación xitana se realicen dende o eido das políticas sociais 

e non dende as políticas educativas. No caso das mulleres a opresión é dupla. 

Agüero fala de “antixitanismo  patriarcal”, para esta activista a actitude do 

Ministerio de Educación ante as altas cifras de abandono de estudos entre os 

nenos e nenas xitanas é un exemplo deste antixitanismo específico. Na mesma 

entrevista de Pikara, explica que o goberno culpa as nais xitanas do abandono 

escolar dos seus fillos no canto de recoñecer “as responsabilidades que teñen 

os profesores racistas e o sistema antixitano en xeral”. 

 

“O Goberno culpa ás nais xitanas do abandono escolar dos seus fillos 

no canto de recoñecer as responsabilidades que ten o sistema” 

 

“PORQUE ESTUDAMOS NOS COLEXIOS A VIDA DOS POBOS ESQUIMAIS E NADA DO 

POBO XITANO?”1 

Segundo Agüero e Jiménez, a ausencia da cultura xitana no currículo escolar  

tamén é antixitanismo. Só unha comunidade autónoma imparte contidos sobre 

a historia do pobo xitano nas aulas. As sucesivas leis educativas promulgadas no 

Estado levan ignorado esta demanda histórica dende hai décadas. Non foi ata 

o pasado ano cando a ministra de Educación anunciaba a intención do 

goberno central de incluír na nova Lei de Educación a historia do pobo xitano 

no currículo educativo como contido obrigatorio. Segundo nos contan dende 

a FSG, que asesora o Ministerio na elaboración do material, polo momento, só 

 
1 Reflexión extraída do artigo Construir cultura gitana es resistir 
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existe un borrador que aínda non recolle o número de horas nin os contidos que 

se van impartir. Iso si, xa nos adiantan que vai ser un contido transversal e “moi 

orientado á educación en valores”. Alén disto, unha das prioridades é poñer 

nome e apelidos ás mulleres e aos homes xitanos que son referentes en 

diferentes áreas.  

“O descoñecemento da historia do pobo xitano por parte do todo o 

alumnado fai que se perpetúen os estereotipos” 

 

“O descoñecemento da historia do pobo xitano por parte do todo o alumnado 

fai que se perpetúen os estereotipos”, asegura Inés Álvarez, e engade que, en 

moitas ocasións, a transmisión deses prexuízos de xeración a xeración son 

“alentados polos medios de comunicación”. Malia que fai 500 anos que 

compartimos a historia co pobo xitano, pouco se fala nas aulas do 

perseguimento que sufriron. “Non se pode falar do franquismo sen coñecer os 

momentos de persecución ao pobo xitano. Para poder coñecer o presente hai 

que ter claro o pasado, de onde vimos, para intentar non repetir os mesmos 

erros”, sentencia Inés. Hai certos avances: Castela e León foi a primeira 

comunidade autónoma, no curso escolar 2016-2017, que engadiu no seu 

currículo a historia e a cultura do pobo xitano. E no caso de Galiza, o pasado 

curso elaboráronse os primeiros materiais didácticos para os docentes e os 

centros de educación primaria. Ademais, cada vez son máis os centros galegos 

que apostan por conmemorar o 8 de abril, o día da resistencia do pobo xitano. 

Na FSG aseguran que aumentou a demanda de información entre os institutos 

de Compostela para difundir a historia do pobo xitano e nos centros con 

alumnado xitano son elas mesmas as que xestionan a celebración dese día. 
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Porén, estes pequenas progresos acadados nas comunidades autónomas e o 

compromiso do goberno central de levar a historia do pobo xitano ás aulas non 

son suficientes. Para garantir que o acceso á educación se produce en 

igualdade de condicións, a FSG avoga pola formación do profesorado. 

“Parécenos fundamental que as docentes das diferentes etapas educativas 

reciban formación de atención á diversidade cultural na súa carreira 

universitaria, porque os centros galegos cada vez son máis diversos, a nivel 

cultural, económico... esa disparidade é a realidade das escolas”. 

 

HAI QUE XITANIZAR A ESCOLA 

 

Para reverter os datos e garantir o acceso e mantemento da xuventude xitana 

na educación en condicións de equidade tamén é necesario un cambio no 

conxunto da sociedade, no só dentro da comunidade educativa. 

Precisamente, creaeren unha contranarrativa para combater o antixitanismo é 

o obxectivo do blog Pretendemos gitanizar el mundo, creado por Silvia Agüero 

e Nicolás Jiménez. Queren encher os baleiros existentes no cine, na literatura e 

tamén nos libros de texto sobre o coñecemento positivo da cultura xitana e 

rescatar, difundir e reinterpretar a súa memoria histórica. Agüero e Jiménez 

defenden a “xitanización” de toda a sociedade, avogan porque “todas 

adquiramos aspectos dos diversos caracteres xitanos e, dese xeito, estarmos 

máis preto unhas das outras”. 

 

Quizáis o que precisamos é xitanizar os medios de comunicación, as institucións 

políticas ou a escola, en definitiva, xitanizármonos nós. Desbotarmos as palabras 

integración e inclusión do noso diccionario e apostarmos pola escoita, a 

aprendizaxe e o achegamento. Ás paias tócanos facer autocrítica, 

censurármonos, escoitarmos e atendermos este refrán xitano: Kon kamel ća te 

sikavel, bisterel te siklǒl / Quen só quere ensinar, esquece aprender.  
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