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Viatgem a l’Índia
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1- Així és l’Índia
Coneixeu l’Índia? Pensar en l’Índia és sentir l’aroma de les espècies i l’encens, veure teles de colors molt vius,
sentir la bullícia i les botzines dels autorickshaws al carrer i assaborir el picant al menjar.
Abans de continuar, saludarem com se saluda a tota l’Índia. Per fer-ho, ajuntem les mans com si volguéssim
resar i diem: “Namasté” (‘jo saludo la llum que brilla en tu’).
L’Índia és un país molt gran situat a Àsia. És
sis vegades i mitja més gran que Espanya!
Per això, en aquest país hi ha deserts, però
també selves tropicals, boscos, llacs i rius. Hi
ha grans valls, però també hi trobem la serralada muntanyosa més alta del món, l’Himàlaia. Evidentment, el clima també és diferent
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a cada lloc del país. Quina temperatura
creieu que fa a l’hivern a l’Himàlaia? I a
quants graus penseu que es pot arribar a
l’estiu a les zones desèrtiques? A l’Índia
també hi viuen molts animals, com ara tigres,
camells, elefants, serps, micos o hipopòtams. Fan falta més de 70 hores de cotxe per
recórrer-la de dalt a baix. O, el que és el
mateix… 700 hores caminant!
A l’Índia hi ha costums iguals que els nostres i d’altres que són molt diferents: les persones van vestides amb
molts colors, el menjar porta moltes espècies, els carrers dels pobles i les ciutats estan plens de vida, amb
paradetes de menjar i mercats ambulants… En aquest país asiàtic hi viuen moltíssimes persones, i és el
segon més poblat del món. Sabeu quin és el primer? Té més de 1.300 milions d’habitants, és a dir, la seva
població és 25 vegades la d’Espanya. Com que és tan gran i hi ha tantes persones, l’Índia també té una gran
diversitat cultural.
Hi ha 22 idiomes cooficials, que varien segons la regió. Alguns d’aquests idiomes, com l’hindi i el telugu, tenen
abecedaris completament diferents dels nostres. Els idiomes més importants són l’hindi, que és l’idioma
oficial de l’Índia, i l’anglès, que és el que es parla en els negocis, la política i l’Administració. Això és perquè
l’Índia va ser una colònia britànica durant 200 anys, fins al 1947, i per això també s’hi parla l’anglès. A Espanya
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també tenim diverses llengües. Sabeu quines són? Quants idiomes parles a casa i a l’escola?
De l’època britànica hi han quedat algunes coses que es mantenen, com que es condueix per la banda
esquerra de la carretera o es pren te, que a l’Índia es diu txai, i hi posen moltes espècies. L’heu tastat algun
cop? És dolcíssim i boníssim!
Això és un bitllet de 10 rupies, la moneda de l’Índia. Al revers del bitllet podeu veure com la quantitat (10
rupies) està escrita en 15 de les llengües oficials de l’Índia. Podeu reconèixer el telugu en aquest bitllet? I què
creieu que podeu fer amb 10 rupies? Podríeu comprar-vos un cafè, una xocolatina petita o un piscolabis en
una parada del carrer.
A l’Índia hi conviuen persones de diverses religions. Una de les riqueses més destacades del país és veure
com conviuen pacíficament totes les persones amb creences diferents. A part del cristianisme, l’islamisme i el
judaisme, se n’hi practiquen d’altres com el budisme, el jainisme o el sikhisme. La religió principal de l’Índia
és l’hinduisme, que marca el calendari de festes i celebracions. L’hinduisme és una religió que té diversos
déus i deesses.
El país que estem coneixent és un dels països del món amb més diversitat cultural, gràcies la fusió i de l’enriquiment de la seva cultura a causa de les diverses civilitzacions que han anat passat successivament per
aquest territori des de les primeres invasions àrabs al segle X. A més, la seva gran extensió fa que les tradicions i la cultura variïn de nord a sud. Tanmateix, la seva història comuna i altres elements com la religió fan
que l’Índia mantingui una identitat pròpia com a nació. A Espanya, tenim la mateixa cultura i les mateixes tradicions? Són variades, oi? Doncs, imagineu-vos en un país que és més de sis vegades més gran que Espanya!
L’Índia està dividida en 29 estats, i la Fundació Vicente Ferrer treballa al d’Andhra Pradesh per contribuir a
millorar la vida de les comunitats més empobrides. Les millores s’aconsegueixen millorant l’educació, la salut
i cuidant el medi ambient. La fundació dona un suport especial a les dones i les persones amb discapacitat,
ja que són les que ho tenen més difícil per lluitar per un bon futur a causa de les desigualtats.
Si, ja de per si, moltes persones estan en situació de pobresa i desigualtat… Us imagineu què passa amb
aquestes persones quan hi ha una crisi global com ha passat amb la pandèmia del coronavirus? Les persones
més empobrides, sense aigua corrent a casa, han tingut més dificultats per poder rentar-se les mans i seguir
totes les recomanacions per evitar posar-se malaltes. Com creieu que pot afectar una crisi com la derivada
del coronavirus? Doncs, de moltes altres maneres. Per exemple, igual que al nostre país, les persones que no
han pogut anar a treballar perquè s’havien de quedar a casa no han pogut guanyar els diners que necessitaven per poder mantenir la seva família. A més, a les grans ciutats, on hi ha tantes persones, ha estat molt difícil
que es poguessin mantenir les distàncies de seguretat per no encomanar-se. Com veieu, les dificultats que
genera una crisi com la del coronavirus afecta totes les persones del món, però les que tenen menys recursos
o que ja vivien en condicions difícils abans acostumen a emportar-se’n la pitjor part i ho han tingut més complicat per poder cuidar la seva pròpia salut i la de les seves famílies. Per poder sensibilitzar la població, els
carrers de molts pobles i ciutats, especialment a les zones rurals, es van omplir de murals artístics explicant
les precaucions que calia seguir en temps de pandèmia. Han estat molt útils i necessaris, especialment per a
les persones que no tenen accés a internet, a les notícies dels diaris o a la televisió.
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2- Pobles i ciutats
A l’Índia hi ha ciutats molt grans, però la majoria de famílies viuen en zones rurals. Hi ha moltes coses que
són ben diferents segons si vius al camp o la ciutat. Vegem-ne algunes!
Comencem parlant de les ciutats. Al mapa de l’Índia podeu veure’n les ciutats més importants, com Nova
Delhi, la capital, i Mumbai, la ciutat més poblada de tot el país. A la metròpoli de Mumbai sola hi viuen més
de vint milions de persones (gairebé la meitat de la població d’Espanya). Les ciutats acostumen a ser molt
diferents de les d’aquí a causa de la superpoblació, la falta d’espai i les enormes diferències entre els habitants. Les persones es desplacen en tren, autobús, cotxe, moto… També hi ha altres mitjans de transport
molt típics de l’Índia, com els rickshaws, que són bicitaxis o mototaxis per a dos, tres o més passatgers. Als
carrers hi ha tants vehicles que el trànsit és sempre molt lent i hi ha molts embussos, i per això costa molt
arribar a l’hora als llocs. Amb tants vehicles, l’aire està molt contaminat. Com n’està, de neta o contaminada,
la zona on viviu? Sabeu quines són les ciutats més contaminades del nostre país?
A més d’estar abarrotats de gent i vehicles, als carrers de l’Índia hi ha animals, com les vaques, els porcs o
els micos. Segons la religió hindú, les
vaques són animals sagrats als quals
no es pot ni molestar ni matar.
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Hi ha zones molt modernes amb
carrers asfaltats, gratacels, grans
cotxes i hotels de luxe. Però també hi
ha zones que són just el contrari: els
carrers estan sense asfaltar, hi ha
grans abocadors d’escombraries i les
condicions de vida són molt dures. En
aquestes zones, els habitants no tenen
accés a serveis bàsics com l’electricitat o l’aigua corrent. La majoria de les
famílies tenen aigua i llum a casa,
excepte als barris més humils. També
acostumen a tenir algun electrodomèstic, televisor i telèfon mòbil. Tot i això,
internet encara no arriba a la majoria de les llars. Us imagineu com seria estudiar a casa sense llum ni accés
a internet?
Malgrat que a les ciutats hi viu molta gent, la major part de les persones de l’Índia viuen a les zones rurals.
Ara parlarem de com és viure al camp.
Les condicions de vida en aquestes zones són molt diferents de les nostres. A molts pobles, les famílies no
tenen electricitat ni aixetes amb aigua potable. El transport i l’aigua potable són dos dels problemes principals per al desenvolupament de les zones rurals de l’Índia. Per exemple, quines coses no es poden tenir a
casa sense electricitat? Les famílies empobrides de l’Índia no tenen rentadora, nevera, ordinador ni televisor.
Aquestes famílies aprofiten la llum del sol: es lleven a l’alba i se’n van a dormir quan es fa de nit. Sabeu com
aconsegueixen l’aigua per cuinar o rentar-se? Les dones són les primeres a llevar-se i són les encarregades
d’anar a buscar aigua a la font per a tota la família.
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Aquestes cases no acostumen a tenir serveis bàsics, com ara llum i aigua, i moltes tampoc no tenen lavabo.
La Fundació Vicente Ferrer participa en la campanya governamental “Neteja l’Índia”, que dona suport a la
construcció de lavabos als habitatges rurals d’Andhra Pradesh.
Encara que a l’Índia rural també hi ha cotxes, autobusos i altres mitjans de transport, n’hi ha molts menys que
a la ciutat. Es poden veure molts carros tirats per animals, sobretot bous, que, a més, ajuden amb les feines
del camp. La majoria de les persones més pobres, però, es desplacen a peu. De vegades han de caminar
distàncies molt llargues per camins sense asfaltar, poc segurs i on no arriba el transport públic, i no tothom
s’ho pot permetre. Us imagineu haver de caminar molts quilòmetres per anar a l’escola o a la feina? Sona
esgotador, oi?
La Fundació Vicente Ferrer promou un projecte de bicicletes que ajuda nens i nenes a no haver d’abandonar
l’escola perquè la tenen massa lluny de casa. Amb les bicis hi arriben molt més ràpid i és molt més segur.
De què creieu que treballen les persones que viuen al camp? La majoria de les persones que viuen a l’Índia
rural treballen a l’agricultura. Acostumen a ser famílies humils que treballen la terra sense ajuda de màquines
com els tractors. A més, algunes famílies també tenen una vaca o una búfala que munyen cada dia. A tot el
món, la majoria de les dones que viuen al camp fan tota mena de tasques a l’agricultura o la ramaderia.
Tanmateix, no acostumen a estar registrades com a agricultores o ramaderes, per la qual cosa la seva feina
es considera només una ajuda per al marit, que generalment sí que consta com a agricultor o ramader.

3- L’origen de les castes
A l’Índia, a més d’haver-hi diferències entre les persones riques i pobres, hi ha el sistema de castes, que ve de
la religió hinduista i classifica les persones en diversos grups. Des que neix, una persona és d’una casta i no
pot canviar-la mai. Cada casta té les seves festes, les seves maneres de cuinar, els seus rituals… Hi ha
moments molt bonics que tota la comunitat d’una casta espera per celebrar conjuntament.
Sabeu quin és l’origen de les castes? Vet aquí una llegenda que ho explica molt bé:
Segons la mitologia hindú, després de finalitzar el procés de creació de la Terra, Brama es va disposar a
poblar-la. Per fer-ho, va bufar i, de la boca, li’n va sortir Braman, el sacerdot a qui va encomanar la custòdia dels
textos sagrats.
Braman va iniciar un retir per meditar sobre el contingut dels llibres sagrats, però com que les feres n’interrompien els estudis, Brama va decidir crear, a partir del seu propi braç dret, Ksatriya, el guerrer que lluitaria contra
les bèsties. Del seu altre braç va crear Ksatriya perquè fos la seva dona.
Com que Ksatriya només sabia combatre i corria el risc de morir de fam, el seu pare, Brama, va decidir engendrar, de la seva cuixa dreta, Vaishya, l’agricultor, i de l’esquerra, en va crear a la seva dona.
Vaishya necessitava servidors que l’ajudessin a treballar les terres, i per això Brama va concebre, del seu peu
dret, Shudra i, del peu esquerre, en va crear la seva companya.
Aquesta llegenda classifica les persones i les col·loca en una piràmide en què les persones que ocupen la part
més alta tenen més poder que les que se situen per sota de la piràmide. Els bramans ocupen el càrrec més alt
i privilegiat: són els sacerdots. Els ksatriyes són els guerrers. Els vaishyas són artesans, comerciants o rama-
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ders que tenen un negoci propi. Els shudres serveixen a les altres castes i acostumen a treballar al camp.

Aquestes persones creien que es
mereixien aquest tracte, però, a poc a
poc, s’han adonat que també es
mereixen que les respectin. Actualment, a l’Índia, la llei prohibeix que
se’ls tracti malament, però tot i així hi
ha persones que ho continuen fent. La
Fundació Vicente Ferrer treballa
conjuntament amb el govern i aquestes famílies per garantir-ne els drets
humans més fonamentals. Quan
parlem dels drets humans més bàsics,
a què creieu que ens referim?

© Albert Uriach

A l’esglaó més baix, i fora d’aquesta piràmide, hi ha les comunitats més desafavorides. Antigament, no se’ls
permetia anar al metge, a l’escola, conviure amb les persones d’altres castes o ni tan sols mirar-les. Aquestes
famílies vivien en cabanyes allunyades
perquè no les volien enlloc. A més,
feien les feines més dures i humiliants.

Doncs, als drets que tenim totes les persones pel simple fet d’existir i que ningú no ens pot prendre. Saps quins
són? Per exemple:
• Totes les persones som iguals; és igual si som nenes o nens, el nostre color de pell o el país
on hem nascut.
• Totes les persones tenim dret a un nivell de vida digne. Això vol dir tenir roba per vestir-nos, menjar
per estar ben alimentats o una casa on viure.
• Totes les persones tenim dret a anar a l’escola i aprendre.
• Totes les persones tenim dret a anar al metge i que ens atengui quan ens posem malalts.
Quin penseu que és el dret fonamental més important?
Antigament, cada casta tenia una feina determinada que ja estava fixada en el moment de néixer: hi havia les
persones que feien la bugada, entre d’altres. Avui dia ja no és així, i cada persona pot triar a què es vol dedicar. I, vosaltres, què voleu ser quan sigueu grans?

4- Maneres de vestir
L’Índia és molt gran i, segons la regió i el clima, les persones van vestides d’una manera o d’una altra. Hi ha
zones rurals més tradicionals, on les persones es vesteixen com ho feien les seves famílies antigament, i
grans ciutats, on hi ha persones que porten roba molt semblant a la nostra, com ara texans i samarretes de
cotó.
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Per descomptat, el clima també determina la manera de vestir, igual que ens passa a casa! Com que el
clima de la zona on treballa la fundació, Andhra Pradesh, és força calorós durant tot l’any, les persones
porten gairebé sempre vestimentes lleugeres per combatre les altes temperatures.

© Paloma Navas

Les dones de totes les edats porten uns vestits llargs anomenats saris. El sari és una tela amb estampats
vius i bonics d’uns cinc metres de llarg que s’enrotlla al voltant del cos. La peça més comuna dels homes al
sud és el que es coneix com a lungui o dhoti (quan és de color blanc). Consisteix en una tela d’uns dos
metres que s’enrotlla al voltant de la cintura i que s’aixeca per damunt dels genolls
en caminar. Les nenes acostumen a
utilitzar un punjabi, que consisteix en uns
pantalons amples i lleugers i una brusa
llarga que cobreix la cintura i part dels
pantalons.
A l’Índia és costum descalçar-se abans
d’entrar en llocs com l’escola, la llar o el
temple com a mostra de respecte.

Les dones, moltes vegades, porten un
punt circular de color vermell al front, entre
les celles, anomenat bindi. Es col·loca al
sisè txakra, on es creu que s’assenta la
saviesa oculta. Es diu que el bindi reté
l’energia i enforteix la concentració i, a
més, representa el tercer ull. Antigament era un símbol que utilitzaven les dones per indicar que estaven
casades, però actualment es fa servir com a element decoratiu, igual que les polseres o les arracades.
Durant les celebracions religioses, de vegades el sacerdot dibuixa una línia vertical amb pols de color sobre
el front de les persones participants com a benedicció.

5- El dia a dia
L’habitatge més comú de les famílies més empobrides de les zones rurals d’Andhra Pradesh és una cabanya de
palla o un habitatge petit dels que construeix la Fundació Vicente Ferrer.
Normalment, aquest tipus de cases té dues parts ben diferenciades: una, per dormir i fer-hi vida comuna; l’altra,
per cuinar. A les zones més empobrides, els rols de gènere continuen molt vigents, així que, les cuines, les fan
servir principalment les dones.
Sovint, les dones de les famílies decideixen cuinar a l’exterior dels habitatges i no a la cuina per tal d’evitar les
olors i els fums a dins de casa. També es cuina fora per evitar possibles incendis, ja que les cabanyes de palla
cremen amb molta facilitat. A més, respirar el fum de la llenya provoca tos i malalties respiratòries.
El porxo de les cases és el lloc on s’acostuma a passar la major part del temps. Les cases es construeixen sobre
un petit esglaó per prevenir les possibles inundacions de les pluges torrencials i les riuades que hi ha durant
l’època de pluges. A més, l’esglaó també protegeix la casa d’animals perillosos com ara escorpins i serps.
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Tan bon punt es lleven, el primer que fan les dones és escombrar dins i fora de la casa i fan un dibuix a terra,
a l’entrada, quan surt el sol. Els dies de festa o en celebracions importants, els fan amb colors. Aquests
dibuixos s’anomenen rangoli (rangu significa dibuix amb colors). Són un símbol de benvinguda que fan per
atreure la bona sort. Oi que és bonic? Es fa amb pols de colors.
Les famílies de l’Índia fan les mateixes coses que aquí. Cuinen, van a treballar, a l’escola, es renten, juguen.
Tot i així, els horaris acostumen a estar marcats per les hores de sol: es lleven i se’n van a dormir molt aviat!

© Nagappa

Una cosa que ens sembla tan
normal com obrir l’aixeta i tenir aigua
és un luxe per a moltes famílies
empobrides d’Andhra Pradesh.
Moltes cases no tenen aigua corrent
i, les dones (i, de vegades, els nens
i nenes), han de caminar a una font o
a un pou per aconseguir aigua.
Després utilitzen l’aigua que han
anat a buscar per rentar-se, cuinar o
netejar la casa. Es necessiten uns
60 litres al dia per cada persona que
hi viu! Us imagineu quanta aigua
consumim? Com que no acostumen
a tenir aigua corrent a casa, per anar
a recollir l’aigua normalment triguen
unes quantes hores, i han de carregar recipients d’uns 15 litres d’aigua a la cintura o al cap. Sovint han de
fer més d’un viatge al dia. Les famílies que viuen a prop d’un riu o un llac acostumen a banyar-se allà directament. Vosaltres, quin riu teniu més a prop de casa? Us imagineu haver de caminar fins al riu cada dia per
anar-hi a buscar aigua? Quant de temps trigaríeu? Per això, a l’Índia cuiden molt l’aigua, perquè és un
recurs molt escàs i valuós… Vosaltres també la cuideu?
Potser algun cop heu menjat en algun restaurant hindú. Les persones que tasten el menjar típic d’alguna
regió de l’Índia sempre se sorprenen de la varietat de gustos i aromes, de l’ús de moltes espècies i dels
diversos tipus de verdures.
Les espècies són un element fonamental a la cuina de totes les regions de l’Índia. De fet, antigament, les
espècies eren un producte tan valuós com l’or i la plata, i comerciants de tot el món viatjaven a l’Índia per
aconseguir-ne. Segur que heu sentit parlar del curri com l’espècia més famosa de l’Índia. En realitat, és un
conjunt d’espècies diferents (coriandre, cúrcuma, comí i moltes més) barrejades i convertides en pols que
serveix per cuinar molts plats diferents.
L’estat d’Andhra Pradesh té la gastronomia típica de la regió del sud de l’Índia, basada en l’arròs amb
sambar (que és com una crema de llenties), les verdures i els lactis. També és molt popular el roti o chapathi,
un pa pla fet de farina integral que acompanya els menjars i que també serveix com a cullera per menjar.
A l’Índia, la verdura, l’arròs i els llegums són els aliments principals, i es mengen en tots els àpats, fins i tot
per esmorzar. La manera més habitual de menjar és a terra i agafant el menjar dels plats i bols directament
amb la mà dreta. Menjar amb les mans és la manera més comuna de menjar i no suposa una falta de
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respecte o d’educació. Aquí també hi ha coses que mengem amb les mans, oi? Per exemple, com us
mengeu les patates fregides? I la pizza?

6- Les escoles de reforç de la Fundació Vicente Ferrer
A l’Índia, les nenes i els nens van a l’escola primària, que, com a Espanya, és obligatòria. Però, en algunes
de les zones rurals més empobrides, anar a l’escola és tot un repte! Us imagineu haver de caminar molts
quilòmetres per anar a classe? O compartir aula amb més de 50 companyes i companys amb un sol mestre
o mestra?
Perquè l’alumnat de les zones on treballa la Fundació Vicente Ferrer pugui aprofitar bé la seva educació,
poden anar a les escoles complementàries o de reforç de la fundació, que tenen com a objectiu que els
nens i les nenes de les comunitats més desafavorides puguin continuar els estudis i tinguin més oportunitats
en el futur. S’anomenen complementàries perquè “complementen” les hores habituals de classe de les
escoles públiques. Necessiten complementar els seus estudis perquè, com hem dit abans, a les escoles
oficials hi ha uns 50 nens i nenes per a un sol mestre o mestra. A més, hi ha famílies que no saben llegir ni
escriure i no poden ajudar els seus fills amb els deures.

© Silvia Muiña

L’alumnat hi va una hora i mitja al matí (de 7.00 a 8.30) i dues hores a la tarda (de 16.00 a 18.00), abans i
després d’anar a les escoles públiques del Govern, per repassar les matèries més difícils com les matemàtiques, les ciències o el telugu, que és
l’idioma de la regió d’Andhra
Pradesh. A més, aprenen jocs i balls,
els ajuden amb els deures de classe
i es repassen la resta de les assignatures per obtenir les millors notes
possibles. Penseu-hi… Si estan ben
preparats, tindran millors oportunitats quan siguin grans. Especialment en el cas de les nenes, que
moltes vegades han d’abandonar
els estudis per ocupar-se de les
tasques de la casa. Us sembla just?
Com ja hem dit, el dret a una educació de qualitat hauria de ser per a
totes les nenes i nens del planeta.
Tanmateix, quan hi ha pocs recursos
a casa o quan hi ha hagut situacions de crisi global com la pandèmia del coronavirus, l’escolarització dels
nens i les nenes, sobretot a les zones amb menys recursos, ha quedat afectada. En aquestes zones més
empobrides, les escoles i les famílies no tenen ordinadors ni mòbils per poder continuar estudiant des de
casa. Heu buscat mai informació a internet per a coses de l’escola? Us ha anat bé, oi? Doncs, imagineu-vos
que no tinguéssiu cap tipus de connexió a internet a casa!
Ara que ja sabem una mica més sobre com és la vida a l’Índia. Què us sembla si prepareu diversos materials per a l’escola d’Andhra Pradesh amb la qual feu l’intercanvi per explicar als nens i les nenes d’allà com
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és el lloc on viviu i com és la vostra escola, què us agrada, com és el vostre dia a dia, els vostres menjars
preferits… També rebreu els seus materials perquè pugueu veure les vostres diferències i les vostres similituds i entendre com viuen i estudien en aquella part del món.

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

