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1- Así é a India 
Coñecedes a India? Pensar na India é ulir o aroma das especias e o incenso, ver telas de colores moi vivas, 
oír o balbordo nas súas rúas e as bucinas dos auto rickshaws ou saborear o picante das súas comidas. 

Antes de continuar, imos saudar como se saúda en toda a India: para iso, xuntamos as mans coma se fósemos 
rezar e dicimos: “Namasté” (“saúdo a luz que brilla en ti”).

A India é un país moi grande situado en Asia. 
É seis veces e media máis grande que toda 
España! Por iso, nun mesmo país hai deser-
tos, mais tamén selvas tropicais, bosques, 
lagos e ríos. Hai grandes vales, pero tamén 
podemos ver a cordilleira montañosa máis 
alta do mundo, o Himalaia. Evidentemente o 
clima tamén é diferente en cada lugar. Que 
temperatura credes que fai no inverno no 
Himalaia? E a cantos grados pensades que 
se pode chegar no verán nas zonas desérti-
cas? Na India tamén viven moitos animais 
como tigres, camelos, elefantes, serpes, 
monos ou hipopótamos. Son precisas máis 
de 70 horas en coche para percorrela de 
arriba a abaixo (ou o que é o mesmo… 700 
horas camiñando!).

Na India hai costumes iguais aos nosos e outros que son moi diferentes: as persoas visten roupas moi colori-
das, a súa comida ten moitas especias, as rúas das súas aldeas e cidades están cheas de vida, con postos 
de comida e mercados ambulantes… Neste país asiático viven moitísimas persoas e é o segundo máis 
poboado do mundo. Sabedes cal é o primeiro? A India ten máis de mil trescentos millóns de habitantes, é 
dicir, a súa poboación é vinte e cinco veces máis grande ca a de España. Sendo tan grande e con tantas 
persoas, tamén existe unha gran diversidade cultural.

Na India hai 22 idiomas cooficiais, que varían segundo a rexión. Algúns destes idiomas, como o hindi e o 
telugu, teñen alfabetos completamente distintos aos nosos. Os idiomas máis importantes son o hindi, que é o 
idioma oficial da India, e o inglés, que é o que se fala nos negocios, na política e na administración. Isto é 
debido a que a India foi unha colonia británica durante 200 anos, até 1947, por iso falan tamén inglés. En 
España tamén temos varias linguas. Sabedes cales son? 
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Cantos idiomas falades na casa e na escola?

Da época británica quedaron algunhas cousas que se manteñen, como o conducir polo lado esquerdo da 

estrada ou tomar té, que na India se chama chai e está repleto de especias. Probástelo algunha vez? É moi 

doce e está riquísimo! 

Este é un billete de 10 rupias, a moeda da India. No reverso do billete podedes ver como a cantidade —10 

rupias— está escrita en 15 das linguas oficiais da India. Podedes recoñecer o telugu neste billete? E que 

credes que podedes facer con 10 rupias? Poderiades mercar un café, unha tableta pequena de chocolate ou 

un aperitivo nun posto ambulante na rúa.

Na India conviven persoas de diferentes relixións. Unha das maiores riquezas do país é ver como conviven 

pacificamente todas as persoas con diferentes crenzas. Á parte do cristianismo, o islamismo e o xudaísmo 

practícanse outras como o budismo, o xainismo ou o sikhismo. A relixión principal da India é o hinduísmo, que 

marca o calendario de festas e celebracións. O hinduísmo é unha relixión que ten varios deuses e deusas.

O país que estamos a coñecer é un dos países do mundo que conta cunha maior diversidade cultural, debido 

á fusión e ao enriquecemento da súa cultura, froito das sucesivas civilizacións que pasaron polo seu territorio 

desde as invasións árabes no século X. Ademais, a súa grande extensión fai que as tradicións e a cultura 

varíen de norte a sur. Non obstante, a súa historia común e outros elementos como a relixión fan que a India 

manteña unha identidade propia como nación. En España temos a mesma cultura e as mesmas tradicións? 

Son variadas, verdade? Pois imaxinade nun país que é máis de seis veces máis grande ca España.

A India está dividida en 29 estados, e a Fundación Vicente Ferrer traballa no estado de Andhra Pradesh para 

contribuír a mellorar a vida das comunidades máis empobrecidas. As melloras búscanse a través dunha 

mellor educación, unha mellora na saúde e un mellor coidado do medio ambiente, dando un especial apoio a 

mulleres e persoas con discapacidade, que son a quen resulta máis difícil loitar por un bo futuro debido ás 

desigualdades.

Se xa de por si moitas persoas se atopan en situación de pobreza e desigualdade… imaxinades que pasa 

con estas persoas cando hai unha crise global como pasou coa pandemia do coronavirus? As persoas máis 

empobrecidas sen auga corrente na casa tiveron máis dificultades para poder lavar as mans e seguir todas 

as recomendacións para evitar poñerse enfermas. Como credes que pode afectar unha crise como a deriva-

da polo coronavirus? Pois de moitas outras formas: por exemplo, igual ca no noso país, as persoas que non 

puideron ir traballar porque tiñan que quedar nas súas casas non puideron gañar os cartos que precisan para 

poder manter a súa familia. Ademais, nas grandes cidades onde viven tantas persoas foi moi difícil que se 

puidesen manter as distancias de seguridade para non contaxiarse. Como vedes, as dificultades xeradas por 

unha crise como a do coronavirus afectan a todas as persoas do mundo, pero aquelas con menos recursos 

ou que xa vivían en condiciones difíciles antes dunha crise, adoitan levar a peor parte e tivérono máis compli-

cado para poder coidar da súa propia saúde e das súas familias. Para poder sensibilizar a poboación, as rúas 

de moitas aldeas e cidades, especialmente nas zonas rurais, enchéronse de murais artísticos explicando as 

precaucións que debían tomarse en tempos de pandemia. Foron moi útiles e necesarios, especialmente para 

aquelas persoas que non teñen acceso a Internet, ás novas dos xornais ou á televisión.
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2- Aldeas e cidades
Na India hai cidades moi grandes, pero a maioría das familias viven en zonas rurais. Hai moitas cousas 
diferentes se vives no campo ou a cidade. Vexamos algunhas!

Comecemos falando das cidades. No mapa da India podedes ver as cidades máis importantes, como Nova 
Delhi, a capital, e Bombai, a cidade onde viven máis persoas de todo o país. Só Bombai é unha metrópole 
que conta con máis de vinte millóns de persoas (máis de sete veces a poboación de Galicia). As cidades 
adoitan ser moi diferentes ás de aquí debido á superpoboación, a falta de espazo e as enormes diferenzas 
entre os seus habitantes. As persoas desprázanse en tren, autobús, coche, moto… e tamén hai outros 
medios de transporte típicos, como os rickshaw, que son bicitaxis ou mototaxis que levan dous, tres ou máis 
pasaxeiros. Nas rúas hai tantos vehículos que o tráfico é sempre moi lento, hai moitos atascos e por iso as 
persoas teñen dificultade para chegar a tempo aos sitios. Con tantos vehículos, o aire está moi contamina-
do. Como está de limpa ou contaminada a zona onde vivides? Sabedes cales son as cidades máis contami-
nadas do noso país? 

Ademais de estar abarrotadas de xente 
e vehículos, nas rúas hai animais, como 
as vacas, os porcos ou os monos. Na 
India, e segundo a relixión hindú, as 
vacas son animais sagrados, ás que 
non se pode molestar nin matar.

Hai zonas moi modernas, con rúas 
asfaltadas, rañaceos, grandes coches 
e hoteis de luxo. Pero tamén existen 
zonas que son xusto o contrario: as 
rúas están sen asfaltar, hai grandes 
vertedoiros de lixo e as condicións de 
vida son moi duras. Alí, os seus habi-
tantes non teñen acceso a servizos 
básicos como a luz ou a auga corren-
te. A maioría das familias teñen auga e 
luz nas súas casas, agás nos barrios 
máis humildes. Tamén adoitan ter algún electrodoméstico, televisor e teléfono móbil. Con todo, Internet non 
chega aínda á maioría dos fogares. Imaxinades como sería estudar na casa se non tendes luz nin acceso a 
Internet?

A pesar de que nas cidades vive moita xente, a maior parte das persoas na India viven nas zonas rurais. 
Imos falar agora de como é vivir no campo. As condicións de vida nesas zonas son moi diferentes ás nosas. 
En moitas aldeas as familias non teñen electricidade nin billas con auga potable. O transporte e a auga 
potable son dous dos principais problemas para o desenvolvemento das zonas rurais da India. Por exem-
plo, que cousas non se poden ter na casa sen electricidade? As familias empobrecidas da India non teñen 
lavadora, neveira, ordenador ou televisor. 

Estas familias aproveitan a luz do Sol: érguense co abrente e van durmir cando anoitece. Sabedes como 
conseguen a auga para cociñar ou lavarse? As mulleres son as primeiras en levantarse e son as encarga-
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das de ir buscar auga á fonte para toda a familia.

Estas casas non adoitan dispoñer de servizos básicos, como luz e auga, e moitas tampouco teñen baño. A 
Fundación Vicente Ferrer participa na campaña gobernamental “Limpa a India”, que apoia a construción de 
aseos nas vivendas rurais de Andhra Pradesh. 

Aínda que na India rural tamén hai coches ou autobuses, son moitos menos ca na cidade. Poden verse 
moitos carros tirados por animais, sobre todo bois que ademais axudan no traballo do campo. Mais a maio-
ría das persoas máis pobres desprázanse a pé. Ás veces teñen que camiñar distancias moi longas por 
camiños sen asfaltar e pouco seguros onde non chega o transporte público, e non todo o mundo é quen de 
facelo. Imaxinades ter que camiñar moitos quilómetros para chegar á escola ou ao traballo? Soa esgotador, 
verdade? 

A Fundación Vicente Ferrer promove un proxecto de bicicletas que axuda a nenas e nenos a non ter que 
abandonar a escola porque esta estea moi lonxe das súas casas. Coas bicis chegan moito máis rápido e é 
moito máis seguro.

En que credes que traballa a xente que vive no campo? A maioría das persoas que viven na India rural 
traballan na agricultura. Adoitan ser familias humildes, que traballan a terra sen axuda de máquinas, como 
os tractores. Ademais, algunhas familias teñen tamén unha vaca ou búfala que moxen a diario. En todo o 
mundo, a maioría das mulleres que viven no campo fan todo tipo de tarefas tanto na agricultura como na 
gandaría. Non obstante, non adoitan estar rexistradas como agricultoras ou gandeiras, polo que o seu 
traballo se considera tan só unha axuda para o marido que xeralmente si consta como tal.

3- A orixe das castas
Na India, ademais de haber diferenzas entre as persoas ricas e pobres existe o sistema de castas, que vén 
da relixión hinduísta e clasifica as persoas en diferentes grupos. Desde que unha persoa nace é dunha 
casta e non pode cambiala en toda a súa vida. Cada casta ten as súas festas, as súas formas de cociñar, 
os seus rituais… Hai momentos moi fermosos que toda a comunidade dunha casta espera para celebrar 
conxuntamente. 

Sabedes cal é a orixe das castas? Contareivos unha lenda que o explica moi ben. Segundo a mitoloxía 
hindú, tras finalizar o proceso de creación da Terra, Brahma dispúxose a poboala. Para iso soprou e da súa 
boca xurdiu Brahmán, o sacerdote a quen encomendou a custodia dos textos sagrados.

Brahmán iniciou un retiro para meditar sobre o contido dos libros sagrados, pero como as feras interrom-
pían os seus estudos, Brahma decidiu crear a partir do seu propio brazo dereito a Chatria, o guerreiro que 
loitaría contra elas. Do seu outro brazo creou a Chatriani para que fose a súa esposa.

Como Chatria só sabía combater e corría o risco de morrer de fame, o seu pai, Brahma, decidiu xerar da 
súa coxa dereita a Vaishya, o agricultor, e da esquerda creou a súa esposa.

Vaishya precisaba servidores que lle axudasen a traballar as terras, e por iso Brahma concibiu do seu pé 
dereito a Shudra, e do pé esquerdo xerou a súa compañeira.

Esta lenda clasifica as persoas e colócaas nunha pirámide, onde as persoas que ocupan a parte máis alta 
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teñen un poder maior sobre as que se sitúan por baixo da pirámide. Os brahmanas ocupan o posto máis 
alto e privilexiado: son os sacerdotes. Os chatrias son os guerreiros. Os vaishyas son artesáns, comercian-
tes ou gandeiros que teñen un negocio de seu. Os sudras serven ás demais castas e adoitan traballar no 
campo.

No chanzo máis baixo, e fóra desta 
pirámide, están as comunidades 
máis desfavorecidas. Antigamente, 
non se lles permitía ir ao médico, á 
escola, convivir ou nin sequera mirar 
as persoas doutras castas. Estas 
familias vivían en chozas afastadas 
porque non eran queridas en ningun-
ha parte. Ademais, tiñan os traballos 
máis duros e humillantes. 

Estas persoas crían que merecían 
ser tratadas así, mais pouco a pouco 
foron decatándose de que tamén 
merecen ser respectadas. Actual-
mente a lei na India prohibe que sexan maltratadas, mais con todo hai xente que o segue a facer. A Funda-
ción Vicente Ferrer traballa xunto co goberno e estas familias para garantir os seus dereitos humanos máis 
fundamentais.

Cando falamos dos dereitos humanos máis básicos, a que credes que nos referimos? Pois aos dereitos que 
todas as persoas debemos ter polo simple feito de existir e que ninguén nos pode quitar. Sabedes cales 
son? Por exemplo:

 • Todas as persoas temos estes dereitos. Somos iguais, non importa se somos nenas ou nenos, a cor da  
 nosa pel ou o país no que nacemos.

 • Todas as persoas temos dereito a un nivel de vida digno: iso é ter roupa para vestirnos, comida para estar  
 ben alimentados ou unha casa onde vivir.

 • Todas as persoas temos o dereito de ir á escola e aprender.

 • Todas as persoas temos dereito a ir ao médico e que nos atenda cando enfermamos.

Cal pensades que é o dereito fundamental máis importante?

Antigamente cada casta tiña un traballo determinado que estaba xa fixado ao nacer: estaban as persoas que 
lavaban a colada... Hoxe en día xa non é así e cada persoa pode elixir a que quere dedicarse. E vós, que 
queredes ser cando sexades maiores?

4- Formas de vestir
A India é moi grande e segundo a rexión e o clima, as persoas visten diferente. Existen zonas rurais máis 
tradicionais onde as persoas visten como o facían as súas familias antigamente, e grandes cidades onde 
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hai persoas que visten roupa como a que levamos aquí, como vaqueiros e camisetas de algodón. 

Por suposto, o clima tamén determina a forma de vestir, igual que nos pasa na casa! Como o clima da zona 
onde traballa a Fundación, Andhra Pradesh, é bastante caloroso durante todo o ano, a xente utiliza case 
sempre vestimentas lixeiras para combater as altas temperaturas.

As mulleres de calquera idade levan uns vestidos longos chamados saris. O sari é unha tea con estampa-
dos vivos e bonitos duns cinco metros de longo, que se enrola no corpo. A prenda máis común dos homes 
no sur é o chamado lungui ou dhoti (cando é de cor branca). Consiste nunha tea duns dous metros que se 

enrola arredor da cintura e que se levanta 
por riba dos xeonllos ao camiñar. As nenas 
adoitan utilizar un punjabi, que consiste 
nuns pantalóns anchos e lixeiros e unha 
blusa longa que cobre a cintura e parte do 
pantalón.

Na India é costume descalzarse antes de 
entrar en lugares como a escola, o fogar 
ou o templo como mostra de respecto.

As mulleres na India moitas veces levan un 
punto circular de cor vermella na fronte, 
entre as cellas, chamado bindi. Colócase 
no sexto chakra, onde se cre que se 
asenta a sabedoría oculta. Dise que o 
bindi retén enerxía e fortalece a concentra-
ción, e ademais representa o terceiro ollo. 
Antigamente era un símbolo utilizado polas 

mulleres para indicar que estaban casadas, pero actualmente é usado como elemento decorativo, igual ca 
as pulseiras ou os pendentes. 

Durante as celebracións relixiosas ás veces o sacerdote debuxa unha liña vertical sobre a fronte das 
persoas participantes con po de cor, a modo de bendición. 

 

5- O día a día
A vivenda máis común das familias máis empobrecidas das zonas rurais de Andhra Pradesh é a choza de 
palla ou unha vivenda pequena construída pola Fundación Vicente Ferrer.

Este tipo de casas teñen normalmente dúas partes ben diferenciadas: unha para durmir e facer vida 
común, e outra para cociñar. Nas zonas máis empobrecidas, os roles de xénero seguen moi vixentes, así 
que as cociñas son principalmente usadas polas mulleres.

Con frecuencia as mulleres das familias deciden cociñar no exterior das vivendas en lugar de na cociña, 
para evitar os olores e fumes na casa. Tamén se cociña fóra para evitar posibles incendios, xa que as 
chozas de palla arden con moita facilidade. Ademais, respirar o fume da leña provoca tos e enfermidades 
respiratorias.
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A terraza das casas é o lugar onde se adoita pasar a maior parte do tempo. As casas constrúense sobre un 
pequeno socalco para previr as posibles inundacións das choivas torrenciais e as riadas provocadas na 
época de choivas. Tamén protexe a casa de animais perigosos como escorpións e serpes.

Nada máis erguerse, o primeiro que fan as mulleres é varrer dentro e fóra da casa e fan un debuxo cando 
sae o Sol no chan, na entrada da súa casa. En días de festa ou en celebracións importantes fannos con 
cores e chámanlles rangoli (rangu significa “debuxo con cor”). É un símbolo de benvida que fan para atraer 
a boa sorte. A que é bonito? Faise con po de cores.

As familias na India fan as mesmas 
cousas ca aquí. Cociñan, van traba-
llar, van á escola, lávanse, xogan. 
Aínda así, os horarios adoitan ir 
marcados polas horas de sol: 
érguense e déitanse moi cedo! 

Algo que nos parece tan normal 
como abrir a billa e ter auga é un 
luxo para moitas familias empobreci-
das de Andhra Pradesh. Moitas 
casas non teñen auga corrente e 
son as mulleres (e en ocasións 
tamén os nenos e nenas) as que 
teñen que camiñar a unha fonte ou a 
un pozo para buscar a auga. 
Despois utilizan a auga que trouxeron para lavarse, para cociñar ou limpar a casa. Precísanse uns 60 litros 
ao día por cada persoa que vive na casa! Imaxinades canta auga consumimos? Como non adoitan ter auga 
corrente na casa, para ir recoller a auga normalmente tardan unhas horas e teñen que cargar vasillas duns 
15 litros de auga na cintura ou na cabeza. Acotío teñen que facer máis dunha viaxe cada día. As familias 
que viven preto dun río ou un lago adoitan bañarse alí directamente. Cal é o río máis próximo á vosa casa? 
Imaxinades ter que camiñar até alí todos os días para coller a auga? Canto tempo tardariades? Por iso alí 
coidan moito a auga, porque é un recurso moi escaso e valioso. Vós coidades a auga?

É posible que algunha vez comésedes nalgún restaurante hindú. As persoas que proban a comida típica 
dalgunha rexión da India sempre quedan sorprendidas da variedade de sabores e de aromas, do uso de 
moitas especias e diferentes tipos de verduras. 

As especias son un elemento fundamental na cociña de todas as rexións da India, de feito antigamente as 
especias eran un produto tan valioso coma o ouro e a prata, e comerciantes de todo o mundo viaxaban á 
India na súa procura. Seguro que oístes falar do curry como a especia máis famosa da India: pois en reali-
dade é un conxunto de especias diferentes —coandro, cúrcuma, comino e moitas máis— mesturadas e 
convertidas en po que serven para cociñar moitos pratos distintos.

O estado de Andhra Pradesh ten unha gastronomía típica da rexión do sur da India, baseada no arroz con 
zambra (que é como unha crema de lentellas), as verduras e os lácteos. Tamén é moi popular o roti ou 
chapathi, un pan plano feito de fariña integral que acompaña as comidas e que serve tamén como culler 
para comer.
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Na India a verdura, o arroz e os legumes son os alimentos principais e tómanse nas distintas comidas, 
tamén para almorzar. O modo máis habitual de comer é no chan e collendo a comida dos pratos e cuncos 
directamente coa man dereita. Comer coas mans é o xeito máis común de comer e non supón unha falta de 
respecto ou de educación. Aquí tamén hai cousas que comemos coas mans, verdade? Por exemplo como 
comedes as patacas fritas? E a pizza?

6- A escola de reforzo da Fundación Vicente Ferrer
Na India as nenas e os nenos van á escola primaria, xa que como en España, é obrigatoria. Pero nalgunhas 
das zonas rurais máis empobrecidas, ir á escola é todo un reto! Imaxinades ter que camiñar moitos quilóme-
tros para ir á clase? Ou compartir aula con máis de 50 compañeiras e compañeiros cun só mestre ou 
mestra? 

Para que o alumnado das zonas onde traballa a Fundación Vicente Ferrer poida aproveitar ben a súa 
educación, poden ir ás escolas complementarias ou de reforzo da Fundación Vicente Ferrer, que teñen 
como obxectivo que os nenos e nenas das comunidades máis desfavorecidas poidan seguir os seus estu-
dos e teñan máis oportunidades de futuro. Chámanse complementarias porque “complementan” as horas 
habituais de clase que se dan nas escolas públicas. Necesitan complementar os seus estudos, xa que 
como dixemos antes, nas escolas oficiais hai uns 50 nenos e nenas para un só mestre ou mestra. Ademais, 

hai familias que non saben ler nin 
escribir e non poden axudar aos 
seus fillos cos estudos.

O alumnado asiste unha hora e 
media pola mañá (de 7.00 a 8.30) e 
dúas horas pola tarde (de 16.00 a 
18.00), antes e despois de asistir ás 
escolas públicas do goberno, para 
repasar as materias máis difíciles 
como as matemáticas, as ciencias 
ou o telugu, que é o idioma da rexión 
de Andhra Pradesh. Ademais apren-
den xogos e bailes, ofrécese axuda 
cos deberes de clase e repásanse o 
resto das materias para obter as 
mellores notas posibles. Pensá-

deo… Se están ben preparados terán mellores oportunidades cando sexan maiores. Especialmente no 
caso das nenas, que moitas veces teñen que abandonar os seus estudos para ocuparse das tarefas da 
casa. Parécevos xusto?

Como viñamos dicindo, o dereito a unha educación de calidade tería que ser para todas as nenas e nenos 
do planeta. Non obstante, cando existen poucos recursos na casa ou cando houbo situacións de pandemia 
global como a do coronavirus, a escolarización dos nenos e nenas, sobre todo nas zonas de menos recur-
sos, quedou afectada. Nestas zonas máis empobrecidas, as escolas e as familias non teñen ordenadores, 
tabletas ou teléfonos intelixentes para poder seguir estudando desde as súas casas. Buscastes algunha 
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vez información en Internet para cousas do cole? Foivos útil, verdade? Pois imaxinade non ter ningún tipo 
de conexión a Internet nas vosas casas! 

Agora que xa sabemos un pouco máis sobre a vida na India, que vos parece se preparades diferentes 
materiais para a escola de Andhra Pradesh coa que facedes o intercambio, para explicar aos nenos e 
nenas de alí como é o lugar onde vivides e como é a vosa escola, o que vos gusta, como é o voso día a día, 
as vosas comidas favoritas…? Recibiredes tamén os seus materiais, para comprender así as nosas diferen-
zas e as nosas similitudes, e comprender como se vive e se estuda nesa parte do mundo.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional 
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030 
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente 
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».


