
School
Schoolto

1- El calendari a l’Índia  
Cada país té el seu propi calendari, que marca els dies d’escola, el cap de setmana, les vacances…

A l’Índia es va al col·le i es treballa de dilluns a dissabte, i diumenge és l’únic dia festiu de la setmana. Els nens i les 
nenes comencen el curs a mitjans de juny i l’acaben el 23 d’abril. Les vacances d’estiu van des de finals d’abril a 
principis de juny. És diferent del fem aquí, oi?

Hi ha altres coses que varien segons la cultura. 
Per exemple, aquí el negre és el color del dol, el 
que portem quan anem a un enterrament. En 
canvi, a l’Índia, per acomiadar els que han mort, 
les persones van de blanc.

La cultura de l’Índia és mil·lenària, a més de molt 
rica i variada, i a cada regió es poden veure 
tradicions i festivitats diferents. Hi ha moltes 
raons que expliquen aquesta diversitat, però, 
principalment, n’hi ha dues: 

1. D’una banda, la gran extensió del país i el 
gran nombre d’habitants fan que hi convisquin 
moltes tradicions diferents.

2. De l’altra, hi ha la història pròpia de l’Índia: 
durant els segles, imperis i pobles com l’àrab, el 

turc, el persa o el britànic han envaït el territori. Per tant, la cultura del país també s’ha alimentat de les tradicions que 
van portar tots aquests altres poble

La majoria de les celebracions i festivitats a l’Índia són religioses. A més, cada regió celebra les seves pròpies 
festes, com passa a Espanya. Sabríeu dir una festa que sigui només de la regió on viviu i una altra que sigui 
de tot Espanya?

A l’Índia també hi ha festes nacionals que se celebren igual a tot el país.

 •  Per exemple, el Dia de la Independència, el 15 d’agost, és el dia en què se celebra el moment en què  
 l’Índia es va independitzar del Govern britànic i va començar la seva història com a nació sobirana, el 1947.

 • O el Gandhi Jayanti, el 2 d’octubre de cada any, en què se celebra l’aniversari de Gandhi. Gandhi va  
 ser el principal impulsor de la independència del país, i la seva manera de plantejar la revolució i la  
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 resistència a les tropes britàniques el van fer guanyar-se l’admiració de tot el món. Us convidem a  
 conèixer-lo millor. Va ser tan important que la seva imatge apareix a la moneda de l’Índia. De fet, el 30 de  
 gener, coincidint amb l’aniversari de la mort del Mahatma Gandhi (l’Índia, 1869-1948), se celebra el Dia  
 de la Pau a les escoles.

Algunes festes se celebren un dia concret, com aquestes de les quals acabem de parlar. En canvi, n’hi ha 
d’altres que varien d’any en any, perquè es regeixen pel calendari lunar. Aquí passa el mateix amb la Setmana 
Santa, que cada any se celebra en dies diferents. En aquest tema en veurem algunes de les més conegudes.

Sabíeu que les dones són les principals transmissores de la cultura popular i les tradicions, especialment a 
les zones rurals? A tot el món, les dones són les encarregades de transmetre pràctiques artesanes, receptes 
de cuina, cançons i tècniques curatives de generació en generació.

Al nostre país també tenim festes i celebracions molt importants. Sabeu quines són?

2- L’hinduisme i els seus déus i deesses
A l’Índia hi conviuen moltes religions, cultes i espiritualitats. La religió principal és l’hinduisme, que practi-
quen més de 1.080 milions de persones! És la tercera religió més seguida del món, després del cristianisme 
i l’islam. Aquesta última, també la practiquen moltes persones a l’Índia: més de 150 milions! I, a més, hi ha 
altres cultes menys coneguts, com 
l’animisme, que practiquen alguns 
pobles com el dels chenchus, que viuen 
als boscos d’Andhra Pradesh, en què els 
elements de la natura (com l’aigua, la 
lluna o una muntanya) tenen ànima i, per 
tant, vida.

Però, tornem a l’hinduisme. Les persones 
hinduistes creuen en un univers de naixe-
ment i destrucció continus. Heu sentit 
mai parlar de la reencarnació? És la 
creença que els éssers humans, després 
de morir, tornen a néixer en un altre 
element de l’univers: pot ser una altra 
persona, un animal o un objecte.

Hi ha milers de divinitats, a l’hinduisme, 
però hi ha tres déus principals: Brahma 
(creador), Vixnu (equilibrador) i Xiva 
(destructor). A més, l’hinduisme venera deesses que són molt importants i que coneixerem més endavant, 
com Lakxmi, la deessa de la fortuna i la bellesa; Durga, la deessa victoriosa del bé sobre el mal, o Sarasvatí, 
la deessa del coneixement.

Animals? O déus i deesses?  

Certs animals es respecten i es valoren molt perquè es consideren reencarnacions de déus. Està prohibit 
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matar-los, ja que també podrien contenir l’energia de l’ànima d’algunes persones avantpassades. Els més 
populars són cinc: l’elefant, el mico, la vaca, la cobra i el tigre. 

Ganeixa, l’elefant sagrat

És un déu amb cos humà i cap d’elefant.

Diu la llegenda que el déu Xiva, el seu pare, va ser a la guerra molts anys, i quan va tornar a casa, Ganeixa 
ja havia crescut. El seu pare no el va reconèixer, es va pensar que era un lladre robant la casa i el va matar. 
Pàrvati (la mare de Ganeixa i dona de Xiva) li va dir: “És el teu fill!”. I, en un intent desesperat per reviure’l, 
Xiva va sortir per buscar un cap. La primera criatura amb què es va topar va ser un elefant, i l’hi va agafar.

Ganeixa té un festival propi, el Chaturthi. És tan important que dura 10 dies i se celebra a tota l’Índia.

Ganeixa és el déu que acaba amb els obstacles i les adversitats, un símbol de bona sort i fortuna. La seva 
figura es posa a totes les cases hindús i a les botigues per donar prosperitat al negoci.

Us sona aquest costum? Aquí, a Espanya, en algunes botigues i administracions de loteria hi ha la figura 
cristiana de Sant Pancraci per atreure feina i sort.

Hanuman, el déu mico

Representa la força, el coneixement i, sobretot, la lleialtat, perquè és l’etern aliat tant dels déus com de les 
persones. Té una força sobrenatural i il·limitada. Pot dur una muntanya a la mà com si res, i una vegada va 
arribar saltant al sol perquè l’havia confós amb una fruita!

Hanuman és un representant del déu Xiva i és el fill del vent. També és el company fidel del déu Rama, i 
apareix en una llegenda hindú, anomenada Ramayana, que és plena d’aventures.

En molts cotxes es porta el déu Hanuman com a protecció (tot i que sempre cal conduir amb cura per evitar 
accidents) en forma d’estampilla religiosa, figureta, adhesiu a l’exterior del cotxe o penjoll carbassa penjat 
del mirall retrovisor. Quina casualitat! Aquí també hi ha persones que duen Sant Cristòbal per la mateixa raó.

La vaca sagrada i el déu pastor Krixna

Es creu que la vaca va sortir del mar i les deesses i els déus la van regalar als humans com a representació 
de totes les divinitats. La vaca és menjar, aliment i sort. Era l’enviada especial a la Terra del déu pastor 
Krixna per alimentar els seus descendents i establir-hi una connexió. La veneració d’aquest animal té a 
veure amb l’abundància, la fertilitat i la maternitat. Perquè sabien que, quan havia gana, la vaca els ajudava 
a llaurar i fertilitzar els camps per tenir cereals i els donava llet per elaborar diversos productes.

Per aquesta raó es considera un pecat menjar carn de vacum i matar-los està totalment repudiat. Als carrers 
de l’Índia es poden veure les vaques circulant-hi tranquil·lament.

Es representen de color blanc amb imatges de divinitats dibuixades al cos i amb garlandes. Es creu que 
dins de cada vaca hi viuen més de 300 milions de divinitats.

La cobra de Xiva

Aquesta serp verinosa es considera sagrada perquè està relacionada estretament amb el déu Xiva, senyor 
de les dues forces superiors i contradictòries: la creació i la destrucció.
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Els relats religiosos expliquen que la cobra era l’animal que Xiva portava sempre al voltant del coll per prote-
gir-se dels seus enemics i de tot el mal.

El tigre de la invencible deessa Durga

El tigre es considera l’enllaç entre l’ésser humà, la terra i el regne animal. És una criatura molt mística i enig-
màtica. Les seves ratlles guarden una màgia especial.

Es considera sagrat perquè, segons la mitologia hindú, el tigre (i el lleó també) era l’animal en el qual caval-
cava la deessa Durga per lluitar durant les batalles. Representa la victòria sobre qualsevol força negativa. 
Durga és la deessa que pot sanar en situacions de gran abatiment.

A més, el tigre és el símbol nacional de l’Índia!

I la llista continua… Vegem més deesses populars:

Lakxmi té quatre braços amb els quals deixa caure monedes d’or i s’asseu sobre una gran flor de lotus. És 
la deessa hindú de la bona fortuna, els diners, l’abundància, l’amor, la bellesa i la fertilitat. Durant el festival 
del Divali es decoren les cases amb centenars de llums i s’invoca la presència de la deessa Lakxmi perquè 
atregui els diners i beneeixi les cases. Molts altres dies, les dones dibuixen un rangoli a l’entrada de les 
seves llars per convidar-la a entrar.

Sarasvatí és la deessa de la paraula, les arts, la música i el coneixement. També té quatre braços, que 
simbolitzen la ment, la intel·ligència, la vigília i l’ego. Sempre subjecta un llibre i toca el sitar. Coneixeu 
aquest instrument? Els estudiants li demanen sort per als exàmens!

3- Rituals, ornaments i ofrenes
Les divinitats estan molt presents en el dia a dia de les persones creients hindús, que, per venerar-les, fan 
tota mena de rituals, ornaments i ofrenes. Parlem-ne!

Els rituals religiosos o puges

La puja és un ritual religiós per presentar respecte a una o més divinitats. Als temples, són els sacerdots, 
els que fan aquesta cerimònia, però, a casa, la pot fer qualsevol persona de la família. De fet, a totes les 
llars hindús hi ha un petit altar com el que podeu veure en aquesta imatge, dedicat a un déu o una deessa.

En aquesta cerimònia, les persones canten i fan cercles a l’aire amb encens tres vegades en la direcció de 
les agulles del rellotge, que representa “fluir com una roda en la vida esquivant obstacles”. De vegades 
s’utilitzen llums, aigua, flors aromàtiques o es fa aire amb un ventall fet amb plomes de paó o amb un plomall 
per espantar els insectes.

Les puges estan plenes de colors, aromes i sons. I el més bonic és que totes les persones hi són benvingu-
des, independentment de la religió o origen, i se les convida a participar-hi aguantant l’encens o col·locant 
les flors.

A l’Índia, a més, és tradició beneir tots els aparells de la casa (electrodomèstics), la tecnologia que s’utilitza 
diàriament en oficines o, per exemple, un cotxe nou. Mai no es demana res als déus de manera egoista o 
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individualista: tot es demana en nom de tothom o del bé comú. Per exemple: si beneeixo el meu cotxe és 
per evitar accidents que puguin perjudicar altres persones.

Les dones de la família decoren les entrades de les cases i els patis amb rangolis, que són dissenys decora-
tius per atreure la bona sort. S’han de llevar molt aviat perquè es triguen molt a fer i s’ha d’anar molt amb 
compte quan es fa el dibuix i s’hi posen els colors perquè sigui una benvinguda bonica per a les persones 
que s’apropin a la casa.

Ornaments i ofrenes

Les flors són molt importants a l’hora de decorar altars i venerar les divinitats. Es van filant de manera artesa-
nal i es fabriquen cada dia. Aquests mercats de flors artesanals acostumen a estar a prop dels temples 
perquè les persones les puguin comprar abans d’entrar-hi.

En caminar a prop de les parades de flors que desfilen al llarg dels carrers, a l’aire lliure, se sent una aroma 
molt embadalidora que, per uns instants, substitueix el núvol de fums que desprèn el trànsit multitudinari.

Però, als déus i les deesses, no se’ls ofereixen només flors per demanar-los protecció i benestar. Les 
ofrenes també inclouen fruites, dolços, fulles d’arbres o espècies.

Res no es deixa a terra: s’ha de posar a sobre de fulles o bols, i cal distribuir-ho tot harmònicament per crear 
un ventall de formes i colors atractiu 
per als déus i les deesses.

Quan se celebra el dia especial d’un 
dels déus o les deesses, els creients 
van als temples amb les ofrenes dins 
de cistellets de vímet. En arribar al 
temple, s’asseuen a terra i comen-
cen a preparar les ofrenes. Mentre 
col·loquen les coses a terra (a sobre 
de fulles i bols), se’ls sent resar i 
cantar màgicament. La seva intenció 
és adorar el déu o la deessa amb 
respecte i devoció i fer-li algun tipus 
de petició

Els cabells a l’Índia

A l’Índia, les famílies hinduistes utilitzen els seus propis cabells com a ofrena per als déus i les deesses. 
Cada any, milions de persones visiten els temples per lliurar gran part dels seus cabells com una mostra de 
respecte i gratitud a les divinitats.

El tall de cabells es practica com un ritual mil·lenari. Les persones es rapen tot el cap com a sacrifici de la 
bellesa i senyal de renúncia a l’ego.

Entre els temples més visitats hi ha el de Tirumala, al sud de l’Índia. En aquesta ciutat hi ha un temple de 
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quatre pisos on centenars de perruquers atenen famílies senceres que esperen el seu torn. Amb tots 
aquests cabells es fabriquen perruques i extensions que es venen a tot el món.

A més, després de néixer un nadó, és molt habitual que la família n’ofereixi els cabells al déu o la deessa 
que venera quan fa 9 o 11 mesos o 3 anys. D’altra banda, quan una persona de la família mor, els homes de 
la família, fills i nets, es rapen els cabells per seguir el ritual.

La tradició de les dones i les nenes índies és portar els cabells recollits en una trena i afegir-hi unes flors que 
no només compleixen una funció decorativa, sinó que també fan de perfum natural. Quan hi passes a prop, 
desprenen una aroma que perdura durant la seva presència.

4- Festes i celebracions de l’Índia
Divali

Per a les persones hinduistes, l’any comença amb aquesta festa, que se celebra al novembre. No us sembla 
curiós?

Aquesta festa de l’inici de l’any es diu Divali, i també es coneix com el festival de les llums. És un dels dies 
més importants de l’any a l’Índia. Simbòlicament, representa la victòria de la llum i la veritat sobre la foscor 
i les dificultats.

Diu la llegenda que els habitants del regne van col·locar llums d’oli a les finestres perquè Rama (un dels 
déus més adorats a l’Índia) pogués trobar fàcilment el camí a casa després de vèncer la batalla amb el rei 
dels dimonis, i d’aquí ve la tradició d’encendre tot un munt de llums durant la nit.

Pel Divali, les persones estrenen roba nova, es fan regals, comparteixen dolços i hi ha moltíssims focs artifi-
cials.

Les cases es netegen a fons, s’adornen amb fulles de la natura (palmeres, cocoters, bananers) i s’omplen 
de llums i espelmes, que s’encenen al capvespre.

En caure la nit, s’obren portes i finestres i s’hi col·loquen llums d’oli i espelmes perquè la deessa entri a totes 
les cases i hi romangui tot l’any.

A l’alba, és tradicional rentar-se els cabells perquè té el mateix significat que banyar-se al Ganges, que és 
un riu sagrat de l’Índia: la creença és que, en banyar-te al riu Ganges, et purifiques. (No tothom es pot 
desplaçar fins aquest riu perquè és molt lluny i el viatge és car.) L’aigua i el bany també són molt importants 
en altres religions, com l’islam.

Nadal

Com que les festes van molt lligades a la religió, les persones cristianes celebren el Nadal i el Cap d’Any 
com aquí. Però ja sabeu que, a l’Índia, la majoria de la població és hinduista. El Nadal no és una festa tan 
important com al nostre país.

Durant el Nadal, a les cases s’encenen espelmes i llums per celebrar que la llum ha vençut la foscor. A 
l’Índia es fa el mateix amb el Divali, una festa en què s’agafen petits llums d’argila amb combustible i se 

School
Schoolto F estes i tradicions

a l’Índia



situen a prop de la porta, a les escales i al voltant de l’arbre. Igual que aquí per Nadal! Normalment, en lloc 
de pins, les famílies índies decoren les llars amb branques d’arbres autòctons i fulles de plataner o de 
mango.

Diu la llegenda que Christmas Bava (el Pare Noel) de vegades arriba en un autorickshaw ben colorit, obre 
la seva gran bossa de regals i reparteix caramels i llaminadures als més petits.

Pongal o Makar Sankranti

El Pongal és un festival de tres dies: el primer dia s’organitzen fogueres, el segon dia se celebra la festa gran 
i el tercer dia hi ha competicions de carros de bous, estels… Se celebra principalment al sud de l’Índia, al 
mes de gener. La gent celebra l’arribada dels dies càlids i les collites, i es dona gràcies a la terra pels 
aliments rebuts.

Aquesta festa data dels temps antics, quan la gent vivia majoritàriament del cultiu de l’arròs, que es traduïa 
en diners després de la collita al mes de gener.

Durant aquests dies es prepara un plat especial d’arròs bullit amb llet en una olla de fang que s’ofereix al 
déu Sol. D’aquí ve el nom de Pongal, que significa ‘bullit’.

Per això, la tradició és agrair al déu Sol, el déu de la Pluja i la Mare Natura la bona collita, decorar les cases 
amb els rangolis i fer volar estels, com una manera d’acariciar els cels primaverals.

És costum encendre una foguera al voltant de la qual es canta i es balla amb familiars i amics en un ambient 
de gran diversió. Hi ha un sentiment d’alegria i esperança; aquesta festa simbolitza començar de nou i 
deixar enrere el que és vell i malvat. S’assembla una mica a les celebracions que es fan a Espanya al 
voltant de les fogueres i les collites. 
En coneixeu alguna?

Holi

El festival Holi celebra el final de l’esta-
ció hivernal, que normalment és a 
finals de febrer o principis de març, a 
l’inici de la primavera. Per això també 
se l’anomena el festival de primavera.

El Holi és el festival més lúdic. Durant 
la celebració, la gent es pinta i llança 
pols de colors, com a símbol de felici-
tat per l’arribada de la primavera. 
S’intenta copiar els alegres colors de 
les flors que naixeran durant aquesta 
estació. Anys enrere, aquesta pols es preparava amb herbes medicinals, perquè, quan canvia el temps, és molt 
probable que hi hagi virus i refredats, per la qual cosa el fet de llançar-se pols de colors també tenia un significat 
mèdic.

Els colors que es fan servir no es trien l’atzar sinó que són colors que representen alegria i bons desitjos: el groc 
simbolitza la pietat; el carbassa, l’optimisme; el blau, la calma; el vermell, l’amor i la puresa, i el verd, la vitalitat.
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La gent assalta els carrers i es dramatitza una batalla de pols de colors on no se salva ningú i tothom acaba 
acolorit com si tot plegat fos una obra d’art amb vida.

La diversió està assegurada! Veure com la gent va canviant de color i sentint-ne les rialles i els crits d’alegria és 
un autèntic guirigall que cal viure per entendre’l. Gairebé tot s’hi val en aquesta festa de colors, i per això s’acos-
tuma a sentir: “Don’t worry, it’s Holi!”, que significa ‘No et preocupis, és Holi!’. És una festa tan divertida que fins 
i tot se celebra a Espanya.

Se us acut alguna festa d’Espanya que se celebri llançant coses? Per exemple, la Tomatina, una festa que se 
celebra al poble valencià de Bunyol. S’hi llancen tomàquets, i que se celebra a finals d’agost.

Aquestes són només algunes de les festes que se celebren a l’Índia relacionades amb les religions i les tradi-
cions, però també commemoren esdeveniments especials, com ara els aniversaris.

Aniversaris

A l’Índia, la persona que fa anys porta dolços a l’escola i els reparteix entre tots els companys de la classe. 
També és típic celebrar-ho amb globus, jugar junts a l’hora del pati i, fins i tot, posar música de pel·lícules i 
ballar-ne la coreografia tots plegats. En aquest dia especial, el que fa anys porta roba nova de molts colors 
quan va a l’escola i es converteix en estrella per un dia. És una data especial i se celebra sempre sense cap 
mena d’excusa! Us sona aquest tipus de celebració, oi?

La tradició dels aniversaris és que, durant el primer any de vida de l’infant, se li rasura el cap mentre se’l sosté 
al costat d’un foc especial per a l’ocasió. Se suposa que, amb aquest ritual de treure-li el borrissol, es neteja 
el nen o la nena de tots els mals esperits que porti de vides passades. També simbolitza la renovació de 
l’ànima, neta i pura per a aquesta vida. Els nens i les nenes s’agenollen i toquen els peus dels seus pares com 
a símbol de respecte. Visiten un altar on resen i oren perquè es beneeixi el nen o la nena. Com que a l’Índia 
creuen en la reencarnació, s’han d’assegurar que el nen o la nena entra al món sense càrregues de les seves 
vides passades perquè tingui una millor vida en aquesta encarnació.

És costum entre familiars i amics comprar un pastís i tallar-lo en tants trossos com persones hi hagi presents. 
Cada membre ofereix un trosset de pastís amb la mà dreta directament a la boca del que fa anys, que s’ha de 
menjar tots els trossos sense badar boca. A poc a poc, l’enrenou entra en escena i la cara de la persona que 
fa els anys s’omple de pastís i acaba totalment tacada de crema de colors comestible. (L’edat de la persona 
que fa els anys és igual.)

Com a curiositat, en lloc d’espelmes, al pastís, hi posen una bengala i, en lloc de cantar una cançó, es fan 
fotos de cada mossegada del pastís. Després es prepara un record amb totes les fotos i se’n fa una composi-
ció amb un fons musical de Bollywood. Quin record més bonic!

5- Música i danses 
La música és una de les maneres més antigues d’expressió cultural dels pobles. A la música, l’acompanya 
la dansa, tradicionalment un element d’expressió de felicitat o de comunicació amb les divinitats. Cada 
estat de l’Índia (com a Espanya, l’Índia està separada en 29 estats, que serien les nostres comunitats autò-
nomes) té una dansa clàssica diferent; a Andhra Pradesh, on treballa la Fundació Vicente Ferrer, hi trobem 
una dansa anomenada kuchipudi, que es basa en l’espiritualitat, l’amor i la cultura.
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Històricament, la dansa clàssica estava reservada per a les castes més altes; els passos i les coreografies 
es detallen al Nâtya-shâstra, un tractat artístic de més de dos mil anys d’antiguitat. Aquestes danses no eren 
només balls: anaven acompanyades de teatre, cant i narracions, i es ballaven com a ofrena als déus i les 
deesses.

En canvi, les castes més desafavorides, les comunitats dàlits i tribals, es consagren a les danses folklòri-
ques, balls que no tenen una coreografia concreta i que es transmeten de generació en generació de 
manera oral. Són balls més ràpids i creatius i acostumen a ser expressió completament espontània de 

l’alegria i de la celebració. Us animeu 
a ballar-los?

Gràcies a la seva gran riquesa artís-
tica i colorit, aquests balls s’han 
convertit en un atractiu internacio-
nal. Aquí els hem conegut principal-
ment mitjançant el cinema de 
Bollywood. Heu sentit parlar del 
cinema de Bollywood?

El cinema de Bollywood va néixer a 
la dècada dels 1970 com una barre-
ja entre Hollywood i Bombai, ciutat 
on hi ha els estudis cinematogràfics 
més importants. Igual que les 
danses, el cinema es va anar adap-

tant als diversos estats de l’Índia. Per això, si aneu a Andhra Pradesh, us trobareu amb el cinema Tollywood 
i, a Karnataka, amb el Sandalcool.

El cinema s’ha convertit en un dels entreteniments i expressions culturals més famosos i populars de l’Índia. 
Ha tingut tant d’èxit perquè és un tipus d’entreteniment econòmic i accessible per a totes les classes 
socials. A les pel·lícules es tracten temes com l’amor, la família i l’amistat, i gairebé totes tenen parts musi-
cals i de ball. Cada nova estrena és un gran esdeveniment!

6- Tradicions ahir i avui
Igual que al nostre país, als pobles les tradicions estan molt més arrelades que a les grans ciutats. Això signifi-
ca, per exemple, que a l’Índia rural les persones acostumen a anar vestides amb les robes tradicionals (saris, 
lunguis, punjabis). En canvi, a les grans ciutats, moltes persones van vestides igual que aquí, amb texans i 
samarreta. A les zones rurals, les famílies segueixen els costums dels seus pares, mares, avis… No només 
pel que fa a la manera de vestir, sinó també en la manera de viure. Per exemple, als pobles està més mal vist 
que una dona no es casi ni tingui fills. Això també passava aquí fa molt poc.

Hi ha una Índia molt moderna que conviu amb una altra Índia molt tradicional. Alguns d’aquests costums o 
tradicions tenen fortes repercussions en la vida de moltes dones i nenes. A tot el món hi ha creences o este-
reotips que fan que nens i nenes no tinguin les mateixes oportunitats, i l’Índia no n’és una excepció. Per exem-
ple, quan les famílies no tenen prou recursos, els nens acostumen a sortir-hi guanyant: si només hi ha un plat 
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de menjar o si només un dels fills pot anar a l’escola, hi ha moltes probabilitats que sigui el nen, el que mengi 
o vagi a l’escola. És més difícil que les dones tinguin terres o cases en propietat i, per tant, que puguin decidir 
sobre si mateixes i sentir-se segures.

Encara que les lleis a l’Índia asseguren la igualtat entre dones i homes, als pobles rurals la tradició encara 
pesa molt. Però, a poc a poc, això està canviant. Per exemple, les dones sempre són les propietàries dels 
habitatges que construeix la Fundació Vicente Ferrer.

A l’Índia, les nenes i els nens van a l’esco-
la primària sense distinció. Tanmateix, les 
nenes acostumen a abandonar l’escola 
després d’acabar l’educació primària per 
ocupar-se de les tasques de casa i per 
cuidar els seus familiars. En canvi, els 
nens poden continuar estudiant i anar a la 
universitat.

Fa uns quants anys, això també passava a 
Espanya… Recordeu si les vostres àvies o 
besàvies treballaven fora de casa? Quines 
diferències veieu entre avis i àvies? 
Condueixen, surten amb amics i amigues 
o cuinen els dos?

Vosaltres, com a nens i nenes, sentiu aquesta diferència?

Cada cultura té unes festes i celebracions concretes i, així, transmet una manera de viure i unes normes d’ac-
tuació, que no sempre són les mateixes per a les nenes que per als nens.

Al nostre país, moltes de les festes tenen un origen religiós. Sabríeu dir quines ho són? D’altres tenen un 
origen agrícola i estan relacionades amb les collites, com, per exemple, la revetlla de Sant Joan o la verema.

A la majoria de cultures del món, les festes i tradicions marquen com s’han de comportar els homes i les 
dones.

Penseu en les festes i tradicions d’on viviu. Per exemple, per Nadal, qui prepara els àpats? Qui s’encarrega 
de decorar la casa? Ho fa tota la família de la mateixa manera? Una altra celebració molt popular és el Carna-
val. De què us agrada disfressar-vos? Generalment, els nens es disfressen de personatges masculins o de 
professions que tradicionalment fan homes (Batman, Superman, bomber). Al seu torn, les nenes es disfressen 
de personatges femenins i de professions que s’acostumen a relacionar amb les dones (princesa, la Sireneta, 
infermera). Creieu que nens i nenes es poden disfressar de qualsevol personatge independentment del 
gènere?

En un altre tipus de festes més locals, la tradició també diu com han d’actuar els homes i les dones. Per exem-
ple, a Catalunya se celebra el dia de Sant Jordi el 23 d’abril. Aquest dia, les nenes i les dones reben una rosa 
(de la sang del drac) i, els nens i els homes, un llibre. ¿Es pot regalar a l’inrevés? Si sou nenes, us agradaria 
que us regalessin un llibre? I, si sou nens, us agradaria que us regalessin una rosa? O seria millor regalar el 
mateix a tothom?
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Matrimonis

Segons la tradició índia, els pares i les mares trien el futur marit o muller dels seus fills o filles. Un matrimoni 
concertat és això: quan dues persones es casen perquè ho decideixen les seves famílies. Les parelles gaire-
bé no es coneixen el dia del casament; antigament es coneixien aquell mateix dia, però actualment s’han vist 
alguna vegada abans de la celebració. Què us sembla aquesta tradició de no conèixer la persona que serà 
el teu marit o la teva dona fins al dia del casament?

Antigament, la família de la noia havia de pagar el dot a la família del futur marit. El dot és una gran quantitat 
de diners i altres coses de valor (mobles, or, teles, animals…) que pot fer que la família de la núvia es quedi 
sense res. Per això, abans les famílies preferien tenir nens. Actualment, la llei prohibeix el dot, però en algunes 
zones es continuen cometent aquestes injustícies entre les famílies que o bé no saben que no es pot fer o bé 
no ho volen complir.

Quan les noies es casen, han d’assumir les tasques de la llar: netejar, recollir, fer els menjars, rentar la roba… 
Això fa que moltes noies deixin els estudis, cosa que els fa més difícil tenir oportunitats i llibertat per decidir 
sobre el seu propi futur.

Les dones de les famílies més humils treballen dins i fora de casa: s’ocupen de cuidar els fills o filles, netegen, 
cuinen, van a buscar aigua i llenya per a casa… Tot i així, qui decideix en què es poden gastar els diners és 
l’home. Us sembla just?

Antigament, les noies es casaven massa joves. Això està totalment prohibit actualment. Per això, quan una 
persona descobreix un matrimoni precoç, pot denunciar-lo trucant a un telèfon d’emergència perquè s’eviti. 
Igual que aquí, els nens i les nenes tenen dret a anar a l’escola i a jugar, han d’estar protegits i no es poden 
casar ni treballar.

Com passa al nostre país, la desigualtat entre homes i dones provoca que les dones i les nenes estiguin més 
exposades a amenaces i perills. Viatjar soles, caminar soles pel carrer, anar a buscar aigua… Són activitats 
molt més perilloses per a una nena en qualsevol part del món. Segur que també heu sentit parlar de la violèn-
cia de gènere que pateixen les dones per part de la seva parella o exparella pel simple fet de ser dona. És 
molt important que totes les persones defensem la igualtat entre homes i dones perquè això deixi de passar.

Casaments hindús

Els casaments hindús són esdeveniments plens de simbolisme, colorit i rituals sagrats. Duren diversos dies i 
s’hi acostuma a convidar totes les persones del poble o la vila.

A la cultura hindú, els casaments simbolitzen més una unió entre famílies que no pas un enllaç entre un home 
i una dona. A l’Índia, casar-se és molt important. Els rituals cerimonials comencen en el mateix moment en què 
el pare i la mare de la núvia trien un marit per a la seva filla, i amb la tria de la data adequada. La data, la calcu-
la un sacerdot segons la data de naixement del nuvi i de la núvia, i hi ha mesos millors (febrer, abril, juny i 
novembre) i mesos pitjors per als matrimonis. La majoria dels casaments se celebren entre l’abril i el juny, 
durant l’època del bon temps… Com a Espanya, que els acostumem celebrar entre la primavera i l’estiu.

La importància de la unió familiar se simbolitza amb un curiós ritual que se celebra el dia abans del casament, 
en què el nuvi, juntament amb els seus familiars i amistats, fa una processó a cavall fins a la casa de la seva 
futura dona.
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El dia abans de la cerimònia, les dones més properes a la núvia li pinten les mans i els peus amb henna, amb 
preciosos símbols i mosaics, que inclouen les inicials del nuvi. Les dones canten i ballen tota la nit i fan bromes 
sobre el futur matrimoni, com a comiat de soltera.

Un dels atractius més importants dels casaments hindús són les vestimentes dels nuvis i els convidats a la 
cerimònia. El nuvi acostuma a portar un vestit ple de brodats ben colorits, i la núvia acostuma a lluir un sari 
vermell amb guarniments d’or, encara que durant el casament és normal que es canviï de vestit diverses vega-
des. El vestit i els guarniments es complementen amb joies, que donen un toc de grandiositat i luxe a la cele-
bració.

Durant la cerimònia, els assistents s’asseuen al voltant d’un altar amb foc i se celebren diversos rituals, com 
les set voltes al foc dels nuvis, mentre canten i llegeixen textos sagrats.

Per concloure la cerimònia, el nuvi lliga un collaret de flors al coll de la seva nova dona i li empolvora els 
cabells de color vermell, cosa que vol dir que ja és una dona casada.
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