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1- O calendario na India  
Cada país ten o seu propio calendario, que marca os días nos que hai escola, a fin de semana, as vacacións…

Na India vaise ao cole e trabállase de luns a sábado, e o domingo é o único día festivo da semana. Os nenos e nenas 
comezan o curso a mediados de xuño e rematan o 23 de abril. As vacacións de verán van desde finais de abril a 
principios de xuño. Diferente ao que acontece aquí, verdade?

Hai outras cousas que varían segundo a cultura. 
Por exemplo, aquí o negro é a cor do loito, a que 
levan as persoas cando van a un enterro. En 
cambio, na India as persoas visten de branco 
para despedir a quen faleceu.

A cultura da India é milenaria, ademais de moi 
rica e variada, e en cada rexión poden verse 
diferentes tradicións e festividades. Hai moitas 
razóns que explican esta diversidade, pero 
principalmente son dous os motivos: 

1. Por unha banda, a grande extensión do país e 
o seu gran número de habitantes fan que convi-
van moitas tradicións distintas.

2. Por outra banda, está a propia historia da 
India: ao longo dos séculos o territorio foi invadi-

do por imperios e pobos como o árabe, o turco, o persa ou o inglés. A cultura do país bebe tamén das tradicións que 
trouxeron aquelas invasións. 

A maioría das celebracións e festividades na India son relixiosas. Ademais, cada rexión celebra as súas propias 
festas, como pasa en España. Saberías dicir unha festa que sexa só de Galicia e outra que sexa de toda España?

Na India tamén existen festas nacionais que se celebran por igual en todo o país.

 •  Por exemplo, o Día da Independencia, o 15 de agosto, día no que se celebra o momento cando a India  
 se independizou do goberno británico e comezou a súa historia como nación soberana, en 1947. 

 • Ou o Gandhi Jayanti, o 2 de outubro de cada ano, cando se celebra o aniversario de Gandhi. Sabedes  
 quen era Gandhi? Gandhi foi o principal impulsor da independencia do país e coa súa maneira de  
 formular a revolución e a resistencia ás tropas británicas, gañou a admiración de todo o mundo.   
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 Invitámosvos a coñecelo mellor. Foi tan importante que a súa imaxe aparece na moeda da India. De feito,  
 o 30 de xaneiro, coincidindo co cabodano de Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), celébrase o Día d a  
 Paz nas escolas.

Algunhas festas celébranse un día concreto, como estas das que acabamos de falar. En cambio, hai outras 
que varían de ano en ano, porque se rexen polo calendario lunar. Aquí ocorre o mesmo coa Semana Santa, 
que cada ano se celebra en días distintos. Neste tema coñeceremos algunhas das festas máis populares da 
India.

Sabiades que as mulleres son as principais transmisoras da cultura popular e as tradicións, especialmente 
nas zonas rurais? En todo o mundo, as mulleres son as encargadas de transmitir de xeración en xeración 
prácticas artesás, receitas de cociña, cancións ou técnicas curativas. 

No noso país tamén temos festas e celebracións moi importantes. Sabedes cales son?

2- O hinduísmo e os seus deuses e deusas
Na India conviven moitas relixións, cultos e espiritualidades. A relixión principal é o hinduísmo, practicada 
por máis de 1080 millóns de persoas! É a terceira relixión máis seguida do mundo, despois do cristianismo 
e do islam. Esta última tamén a practican moitas persoas na India, máis de 150 millóns! Ademais, hai outros 
cultos menos coñecidos como o animis-
mo, que practican algúns pobos como o 
dos Chenchus, que viven nos bosques 
de Andhra Pradesh, onde os elementos 
da natureza coma a auga, a Lúa ou un 
monte cobran alma e vida.

Volvamos ao hinduísmo. As persoas 
hinduístas cren nun universo de nace-
mento e destrución continua. Oístes falar 
da reencarnación? É a crenza de que os 
seres humanos tras a súa morte se 
encarnan noutro elemento do universo: 
pode ser outra persoa, un animal ou 
obxecto. 

Existen miles de divindades no hinduís-
mo, pero hai tres deuses principais: 
Bhramha (creador), Vishnú (equilibrador) 
e Shiva (destrutor). Pero ademais, o 
hinduísmo venera deusas que son moi importantes e que coñeceremos máis adiante, como Lakshmi, a 
deusa da fortuna e a beleza; Durga, a deusa vitoriosa do ben sobre o mal, ou Saraswati, deusa do coñece-
mento.

Animais ou deuses e deusas?  

Certos animais son moi respectados e valorados porque son considerados reencarnacións de deuses. 
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Prohíbese matalos, xa que poderían conter a enerxía da alma dalgunhas persoas antepasadas. Os máis 
populares son cinco: elefante, mono, vaca, cobra e tigre. 

Ganesha, o elefante sagrado

É un deus con corpo humano e cabeza de elefante.

Conta a lenda que o deus Shiva, o seu pai, estivo na guerra moitos anos e cando volveu á casa, Ganesha 
xa medrara. O seu pai non o recoñeceu, pensou que estaba a roubar na súa casa e matouno. Pavarti -a nai 
de Ganesha e a esposa de Shiva- díxolle: “É o teu fillo!!”. E nun intento desesperado por revivilo, Shiva saíu 
á procura dunha cabeza. A primeira criatura coa que topou foi un elefante, e colleuna. 

Ganesha conta cunha festa propia, Chaturthi, taaaaan celebrada que dura 10 días e se celebra en toda a 
India.

Ganesha é o deus que rompe cos obstáculos e as adversidades, símbolo de boa sorte e fortuna. A súa 
figura ponse en cada casa hindú e nas tendas para dar prosperidade ao negocio. 

Sóavos este costume? Aquí en España nalgunhas tendas e administracións de lotería ponse a figura cristiá 
de san Pancracio para atraer o traballo e a sorte.

Hanuman, o deus mono

Representa a forza, o coñecemento e sobre todo a lealdade, porque é o eterno aliado tanto dos deuses 
como das persoas. Conta cunha forza sobrenatural e ilimitada. Leva unha montaña na man coma se nada 
e unha vez chegou saltando ao Sol confundíndoo cunha froita. 

Hanuman é un representante do deus Shiva e é o fillo do vento. Aínda que tamén é o compañeiro fiel do 
deus Rama, e aparece nunha lenda india chamada Ramaiana, que está repleta de aventuras.

En moitos coches levan o deus Hanuman para a súa protección (baseado no coñecemento que se debe ter 
para evitar accidentes) en forma de estampa relixiosa, figura, adhesivo no exterior do coche ou un colgante 
laranxa pendurado do retrovisor. Que casualidade! Aquí tamén hai quen leva a san Cristovo pola mesma 
razón.

A vaca sagrada e o deus pastor Krishna

Crese que a vaca saíu do mar e as deusas e deuses a regalaron aos humanos en representación de todas 
as deidades. É comida, sustento e sorte. Era a enviada especial á terra do deus pastor Krishna para alimen-
tar os seus descendentes e establecer unha conexión con eles. A veneración a este animal ten que ver coa 
abundancia, a fertilidade e a maternidade. Porque sabían que cando había fame, a vaca axudaba a arar e 
fertilizar os campos para ter cereais e daba leite para facer diferentes produtos. 

Por esta razón considérase un pecado comer carne de vacún e está totalmente repudiada a súa matanza. 
Podes ver vacas circulando tranquilamente polas rúas da India. 

As vacas represéntanse de cor branca con imaxes de divindades debuxadas no seu corpo e grilandas. 
Crese que dentro da vaca habitan máis de 300 millóns de divindades

A cobra de Shiva
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Esta serpe velenosa é considerada sagrada porque está estreitamente relacionada co deus Shiva, señor 
das dúas forzas superiores e contraditorias: a creación e a destrución.

Os relatos relixiosos contan que a cobra era o animal que Shiva levaba sempre arredor do seu pescozo, 
protexéndoo dos seus inimigos e de todo mal. 

O tigre da invencible deusa Durga

Os tigres son considerados o lazo entre o ser humano, a terra e o reino animal. Unha criatura moi mística e 
enigmática. Nas súas raias garda unha maxia especial.

Considérase sagrado porque segundo a mitoloxía hindú, o tigre (e tamén o león) era o animal no que cabal-
gaba a deusa Durga para pelexar nas súas batallas, representando a vitoria sobre calquera forza negativa. 
Durga é a deusa que pode sandar en situacións de grande abatemento.

Ademais, o tigre é o símbolo nacional da India!

E a lista segue… Imos ver outras deusas populares:

Lakshmi ten catro brazos cos que deixa caer moedas de ouro e senta sobre unha gran flor de loto. É a 
deusa hindú da boa fortuna, o diñeiro, a abundancia, o amor, a beleza e a fertilidade. No festival de Diwali 
decóranse as casas con centos de luces e invócase a presenza da deusa Lakshmi porque atrae os cartos 
e bendice as casas. Moitos outros días as mulleres debuxan un rangoli na entrada dos seus fogares para 
invitala a entrar.

Saraswati é a deusa da palabra, as artes, a música e o coñecemento. Ten tamén catro brazos que simboli-
zan a mente, a intelixencia, a vixilia e o ego. Suxeita sempre un libro e toca o sitar. Coñecedes ese instru-
mento? As e os estudantes pídenlle sorte a Saraswati nos exames!

3- Rituais, ornamentos e ofrendas
As divindades están moi presentes no día a día das persoas crentes hindús, que para veneralas realizan 
todo tipo de rituais, ornamentos e ofrendas. Falemos dalgúns deles!

Os rituais relixiosos ou poojas

A pooja é un ritual relixioso para presentar respecto a unha ou máis deidades. Nos templos son os sacerdo-
tes quen realizan esta cerimonia, pero na casa pode facela calquera persoa da familia. De feito, en todos 
os fogares hindús hai un pequeno altar coma o que podedes ver nesta imaxe, dedicado a un deus ou 
deusa. 

Nesta cerimonia as persoas cantan, dan círculos no aire con incenso tres veces na dirección das agullas 
do reloxo, cousa que representa “fluír coma unha roda na vida sorteando obstáculos”. Ás veces úsanse 
lámpadas, auga, flores aromáticas, ou dáse aire cun abano feito con plumas de pavo real ou cun plumeiro, 
que espanta os insectos. 

As poojas están cheas de cores, aromas e sons. E o máis fermoso é que todas as persoas son benvidas, 
independentemente da súa relixión ou orixe, e están convidadas a participar suxeitando o incenso ou colo-
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cando as flores.

Na India ademais é tradición bendicir todos os aparatos da casa (electrodomésticos), a tecnoloxía que se 
usa diariamente nas oficinas, ou por exemplo un coche novo. Nunca se pide algo aos deuses de maneira 
egoísta ou individualista: pídese en nome de todo o mundo ou do ben común. Por exemplo: se bendigo o 
meu coche é para evitar accidentes que poidan prexudicar a outras persoas. 

As mulleres da familia decoran as entradas das casas e os patios con rangolis, que son deseños decorati-
vos para atraer a boa sorte. Teñen que erguerse ben cedo porque se tarda moito en facer e hai que ter moito 
coidado, cando se fai o debuxo e se poñen as cores, para que quede perfecto e sexa unha bonita benvida 
para as persoas que se acheguen a esa casa.

Ornamentos e ofrendas

As flores son moi importantes á hora de decorar altares e venerar as deidades. Vanse xuntando de forma 
artesanal e fabrícanse todos os días. Estes mercados de flores artesanais adoitan estar preto dos templos 
para que as persoas poidan mercalas antes de entrar. 

Un aroma moi engaiolante despréndese ao camiñar xunto aos postos de flores que desfilan ao longo das 
rúas, ao aire libre, e que por uns instantes substitúe a nube de fumes que desprende o multitudinario tráfico.

Pero aos deuses e deusas non se lles ofrece unicamente flores para pedirlles protección e benestar. As 
ofrendas tamén inclúen froitas, doces, follas de árbores ou especias.

Nada se deixa sobre o chan, ha de 
poñerse sobre follas ou cuncos, todo 
distribuído de forma harmónica para 
crear un abano de formas e cores 
atractivas para os deuses e deusas. 

Cando se celebra o día especial dun 
dos seus deuses ou deusas, a xente 
vai aos templos coas súas ofrendas 
en cestiñas de vimbios. Ao chegaren 
ao templo, sentan no chan e comen-
zan a preparar as súas ofrendas. 
Mentres depositan as ofrendas, 
sobre follas e cuncos, óese maxica-
mente como rezan e cantan. A súa 
intención é adorar o deus ou deusa 
con respecto e devoción, e facerlle algún tipo de petición.

O pelo na India

Na India as familias hinduístas utilizan o seu cabelo como ofrenda para os deuses e deusas. Cada ano 
millóns de persoas visitan os templos para entregar gran parte do seu cabelo como mostra de respecto e 
gratitude ás súas deidades.

O corte do cabelo practícase como un ritual milenario. As persoas rapan toda a cabeza como sacrificio de 
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beleza e sinal de renuncia ao ego. 

Entre os templos máis visitados está o de Venkateswara en Tirumala, ao sur da India. Nesta cidade hai un 
templo de catro pisos onde centos de peiteadores atenden familias enteiras que agardan a súa quenda. 
Con todo este pelo fabrícanse perrucas e extensións que se venden en todo o mundo.

Ademais, despois de nacer un bebé, é moi habitual que a familia ofreza o seu pelo ao deus ou deusa que 
venera aos 9 ou 11 meses ou aos 3 anos. Por outro banda, cando unha persoa da familia morre, os homes 
da familia, fillos e netos, rapan o pelo para seguir o ritual. 

A tradición das mulleres e as nenas indias é levar o pelo recollido nunha trenza e engadir unhas flores que 
non só cumpren a función decorativa senón que é o seu perfume natural. Cando pasas preto delas, 
desprenden un aroma que perdura durante a súa presenza.

4- Festas e celebracións da India
Diwali

Para as persoas hinduístas o ano comeza con esta festa que se celebra en novembro. Non vos parece 
curioso?

Esta festa do inicio do ano chámase Diwali, tamén coñecida como “o festival das luces”. É un dos días máis 
importantes do ano na India. Simbolicamente representa a vitoria da luz e a verdade sobre a escuridade e 
as dificultades.

Conta a lenda que os habitantes do reino colocaron lámpadas de aceite nas ventás para que Rama (lem-
brade que era un dos deuses máis adorados na India) puidese atopar facilmente o camiño á casa despois 
de saír vitorioso da batalla ao Rei dos demos, e de aí vén a tradición de acender multitude de luces durante 
a noite. 

Durante o Diwali a xente estrea roupa nova, fanse agasallos, comparten doces e lánzanse moitísimos fogos 
artificiais.

As casas límpanse de forma especial, adórnanse con follas da natureza (palmeiras, cocoteiros, bananos) e 
énchense de luces e candeas que se acenden ao solpor.

Ao caer a noite ábrense portas e fiestras e colócanse lámpadas de aceite e candeas, para que a deusa 
entre e permaneza todo o ano nas casas de todos. 

Á alborada é tradicional lavar o pelo, porque ten o mesmo significado que bañarse no Ganxes. Este é un río 
sagrado da India, e crese que ao bañarse nel te purificas, mais non todo o mundo pode desprazarse até 
este río porque está moi lonxe e a viaxe é cara. A auga e o baño son moi importantes noutras relixións como 
o islam.

Nadal

Como as festas van moi ligadas á relixión, as persoas cristiás celebran o Nadal e o Aninovo cando o face-
mos aquí. Pero xa sabedes que na India a maioría da poboación é hinduísta. O Nadal non é unha festa tan 
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importante como o é no noso país.

Durante o Nadal nas casas acéndense candeas e lámpadas para celebrar que a luz vence a escuridade. 
Na India faise o mesmo co Diwali, no cal se prenden pequenas lámpadas de arxila con combustible, que se 
sitúan preto da porta, nas escaleiras e en torno á árbore. Igual ca en Galicia durante o Nadal! Normalmente, 
en vez de abetos, as familias indias decoran os fogares con pólas de árbores autóctonas e follas de pláta-
nos ou mangos.

Conta a lenda que Christmas Baba ou o Papá Noel ás veces chega nun colorido auto rickshaw, abre a súa 
gran bolsa de agasallos e reparte aos máis pequenos caramelos e lambetadas.

Pongal ou Makar Sankranti 

O Pongal é un festival de tres días: o primeiro día organízanse fogueiras, o segundo celébrase a festa 
grande, e o terceiro día hai competicións de carros de bois, cometas… Celébrase principalmente no sur da 
India, no mes de xaneiro. A xente celebra a chegada dos días cálidos e as colleitas, dando grazas á terra 
polos alimentos recibidos.

Esta festa data dos tempos antigos, cando a xente vivía principalmente do cultivo do arroz, que se traducía 
en diñeiro despois da colleita no mes de xaneiro.

Nestes días prepárase un prato especial de arroz fervido en leite nunha ola de barro, e ofrécese ao deus 
Sol. De aí o nome de Pongal, que significa “fervido”.

Por iso, a tradición é agradecer ao deus Sol, deus da choiva, e á nai natureza pola boa colleita, decorar as 
casas cos rangolis e voar cometas, como unha forma de acariciar os ceos primaverais.

É costume acender unha fogueira 
arredor da cal se canta e se baila con 
familiares e amigos nun ambiente de 
gran diversión. Hai un sentimento de 
ledicia e esperanza, que simboliza un 
novo comezo, deixar atrás o vello e o 
malo. É algo parecido ás celebra-
cións que se fan en Galicia en torno 
ás fogueiras e as colleitas. Cal coñe-
cedes?

Holi

O Festival Holi celebra o final da esta-
ción invernal, que normalmente coin-
cide con finais de febreiro ou princi-
pios de marzo, co inicio da primavera. Por iso tamén se coñece como Festival de Primavera.

O Festival Holi é o máis lúdico. Durante a celebración a xente píntase e lánzase pos de cores, como símbolo de 
felicidade pola chegada da primavera, tratando de copiar as alegres cores das flores que nacerán durante a 
estación vindeira. Anos atrás, estes pos preparábanse con herbas medicinais, porque cando cambia o tempo, é 
moi probable que haxa virus e arrefriados, polo que o feito de lanzarse pos de cores tiña un significado médico.

GUIÓN VÍDEO7
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As cores utilizadas non son escollidas ao azar senón que son cores que representan ledicia e bos desexos. O 
amarelo simboliza a piedade, o laranxa o optimismo, o azul a calma, o vermello o amor e a pureza, e o verde a 
vitalidade. 

A xente asalta as rúas e dramatízase unha batalla de pos de cores onde ninguén queda excluído e acaba 
coloreado como se dunha obra de arte se tratase.

A diversión está asegurada! Ver como a xente vai mudando de cor, escoitando as súas risas e berros de ledicia 
é unha auténtica algarabía que cómpre vivir para poder entendela. Case calquera cousa está aceptada nesta 
festa de cores, por iso se adoita oír: “Don’t worry, it’s holi!”, que significa “Non te preocupes, é Holi!”... É tan 
divertida, que mesmo en España se celebra. 

Ocórresevos algunha festa de España que se celebre lanzando cousas? Por exemplo, en moitas vilas galegas, 
no Entroido lánzanse  farelo, borralla, betume e ferruxe dos potes, ademais de fariña e mesmo formigas!

Estas son só algunhas das festas que celebran, relacionadas coas relixións e as tradicións, pero tamén conme-
moran acontecementos especiais, coma os aniversarios.

Celebración do aniversario

Na India a persoa que fai anos leva doces á escola e repárteos entre os compañeiros e compañeiras da súa 
clase. Tamén é típico celebralo con globos, xogar xuntos no recreo e mesmo poñer música de películas e bailar 
a coreografía todos á vez. Ese día especial usan roupa nova de moitas cores cando van á escola e convértense 
en estrelas por un día. É unha data especial, e celébrase sempre sen escusa algunha! Sóavos este tipo de 
celebración, verdade?

A tradición do aniversario é que no primeiro ano do neno ou nena se rasura a súa cabeza mentres se sostén a 
carón dun lume especial para a ocasión. Suponse que con este ritual de remover o peliño, se limpa o neno ou 
nena de calquera espírito malo que traia de vidas pasadas, e simbolízase a renovación da alma limpa e pura 
para esta vida. Os nenos e nenas axeónllanse e tocan os pés dos seus pais como símbolo de respecto. Visitan 
un altar onde rezan e oran para que o neno ou nena sexa bendicido. Como na India cren na reencarnación, 
teñen que asegurarse de que o neno ou nena entre sen cargas das súas vidas pasadas e así asegurarse unha 
mellor vida vindeira.

É costume entre familiares e amigos mercar unha torta e partila en tantos anacos como persoas haxa presentes. 
Cada membro ofrece un pedaciño de torta, coa súa man dereita directamente á boca de quen fai anos, e debe 
comer cada un dos anacos sen dar chío. Pouco a pouco a algarabía toma presenza e a cara de quen fai anos 
énchese de torta, acabando a cara totalmente pintada de crema de cores comestible, sen importar a súa idade.

Como curiosidade, en lugar de candeas na torta adoitan poñer unha bengala, e en lugar de cantar unha 
canción fanse fotos con cada bocado da torta. Logo prepárase un recordo con todas as fotos creando unha 
composición, con fondo musical de Bollywood. Resulta un bonito recordo!

5- Música e danzas 
A música é unha das formas máis antigas de expresión cultural dos pobos. Á música acompáñalle a danza, 
tradicionalmente un elemento de expresión de felicidade ou de comunicación coas divindades. Segundo cada 
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Estado da India (como en España, India está separada en 29 estados que serían as nosas comunidades autó-
nomas) apréciase unha danza clásica diferente; en Andhra Pradesh, onde traballa a Fundación Vicente Ferrer, 
encontramos unha danza chamada “kuchipudi”, a cal se basea na espiritualidade, o amor e a cultura.

A danza clásica historicamente estivo reservada para as castas máis altas; os pasos e as coreografías 
veñen detallados no Nâtya-shâstra, un tratado artístico de máis de dous mil anos de antigüidade. Estas 
danzas non eran só bailes: ían acompañadas de teatro, canto e narracións, e bailábanse como ofrenda aos 
deuses e deusas. 

Pola contra, as castas máis desfavorecidas, as comunidades dálits e tribais, conságranse ás danzas folcló-
ricas, bailes que non contan con coreografía concreta e que son transmitidos de xeración en xeración de 

forma oral. Son bailes máis rápidos e 
creativos e adoitan ser expresión 
completamente espontánea da 
alegría e da celebración. Animádes-
vos a bailalo?

Grazas á súa gran riqueza artística e 
colorido, estes bailes convertéronse 
nun atractivo internacional, dados a 
coñecer principalmente mediante o 
cinema bollywoodense. Oístes falar 
sobre o cinema de Bollywood?

O cinema de Bollywood naceu na 
década de 1970 como unha mestura 
entre Hollywood e Bombai, cidade 
onde se encontran os maiores estu-

dios cinematográficos. Ao igual ca as danzas, o cinema foise adaptando aos diferentes estados da India, 
por iso se vas a Andhra Pradesh atoparás o cinema Tollywood, e en Karnataka o Sandalwood. 

O cinema converteuse nun dos entretementos e expresións culturais máis famosas e populares da India. O 
seu éxito débese a que é un tipo de entretemento económico e accesible a todas as clases sociais. Nas 
películas trátanse temas como o amor, a familia ou a amizade, e case todas teñen partes musicais e de 
baile. Cada nova estrea é un grande acontecemento!

6- Tradicións onte e hoxe
IIgual ca como acontece no noso país, nas aldeas e vilas as tradicións están moito máis arraigadas ca nas 
grandes cidades. Iso significa, por exemplo, que na India rural as persoas adoitan vestir as roupas tradicio-
nais (saris, lunguis, punjabis). En cambio, nas grandes cidades moitas persoas visten igual ca aquí, con 
vaqueiros ou camisetas. Nas zonas rurais as familias seguen os costumes dos seus pais, nais ou avós non 
só na forma de vestir, tamén na súa forma de vivir. Por exemplo, nas aldeas e vilas está peor visto que unha 
muller non case nin teña fillos. Isto acontecía tamén aquí hai moi pouco.

Existe unha India moi moderna que convive con outra India moi tradicional. Algúns destes costumes ou 
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tradicións teñen fortes repercusións na vida de moitas mulleres e nenas. En todo o mundo hai crenzas ou 
estereotipos que fan que nenos e nenas non teñan as mesmas oportunidades, e a India non é unha excep-
ción. Por exemplo, cando as familias non teñen suficientes recursos, os nenos adoitan saír gañando fronte 
ás nenas: se só hai un prato de comida ou se só un dos fillos pode ir á escola, hai moitas probabilidades de 
que sexa o neno. É máis difícil que as mulleres teñan terras ou casas en propiedade, e por tanto poidan 
decidir sobre si mesmas e sentirse seguras. 

Aínda que as leis na India aseguran a 
igualdade entre mulleres e homes, nas 
poboacións rurais aínda é forte o peso da 
tradición. Pero aos poucos esta situación 
está cambiando. Por exemplo, as mulle-
res son sempre as propietarias das viven-
das que se constrúen na Fundación 
Vicente Ferrer.

Na India as nenas e os nenos van á 
escola primaria por igual. Non obstante, 
as nenas adoitan abandonar a escola 
despois de terminar a educación prima-
ria para ocuparse das tarefas da casa e 
para coidar os seus familiares. Porén, os 
nenos poden seguir os seus estudos e ir 
á universidade.

Hai uns anos isto tamén sucedía en España... Lembrades se as vosas avoas ou bisavoas traballaban fóra 
da casa? Que diferenzas vedes entre os vosos avós e avoas? Conducen, saen con amigos e amigas, ou 
cociñan os dous?

Vós, como nenos e nenas, sentides esta diferenza?

Cada cultura ten unhas festas e celebracións concretas, e así transmite unha forma de vivir e unhas normas 
de actuación, que non sempre son as mesmas para nenas e nenos.

No noso país moitas das festas teñen unha orixe relixiosa. Sabedes dicir cales son? Outras teñen unha orixe 
agrícola e están relacionadas coas colleitas, como a verbena de San Xoán ou a vendima.

Na maioría de culturas do mundo as festas e tradicións marcan como teñen que comportarse os homes e 
as mulleres. 

Pensade nas festas e tradicións de onde vivides. Por exemplo, no Nadal, quen prepara a comida? Quen se 
encarga de decorar a casa? Faino toda a familia por igual?

Outra celebración moi popular é o Entroido. De que vos gusta disfrazarvos? Polo xeral, os nenos disfrázan-
se de personaxes masculinos ou de profesións que tradicionalmente desempeñaron homes (Batman, 
Superman, bombeiro). Á súa vez, as nenas disfrázanse de personaxes femininos e de profesións que se 
adoitan relacionar coas mulleres (princesa, serea, enfermeira). Credes que nenos e nenas se poden disfra-
zar de calquera personaxe independentemente do seu xénero?
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Noutro tipo de festas máis locais, a tradición tamén di como teñen que actuar homes e mulleres. Por exem-
plo, en Cataluña celébrase o día de San Xurxo o 23 de abril. Este día as nenas e mulleres reciben unha rosa 
(do sangue do dragón) e os nenos e homes un libro. Pode regalarse ao revés? Se sodes nenas, gustaríavos 
que vos regalasen un libro? Se sodes nenos gustaríavos que vos agasallasen unha rosa? Ou sería mellor 
regalar o mesmo a todas as persoas?

Matrimonios

Segundo a tradición india, son os pais e as nais quen elixen o futuro marido ou muller dos seus fillos ou fillas. 
Un matrimonio concertado é iso: cando dúas persoas casan porque o decide a súa familia. As parellas 
apenas se coñecen o día da súa voda; antigamente coñecíanse o mesmo día da voda, se ben hoxe en día 
xa se viron algunha vez antes da celebración. Que vos parece esta tradición de non coñecer a quen será o 
teu marido ou a túa muller até o día da voda?

Antigamente, a familia da rapaza tiña que pagar á familia do futuro marido o dote. O dote é unha gran canti-
dade de cartos e outras cousas de valor (mobles, ouro, teas, animais...) que poden levar á familia da noiva 
a quedar sen nada. Por iso, as familias preferían ter nenos. Actualmente a lei prohibe o dote, pero nalgunhas 
zonas seguen cometéndose estas inxustizas entre as familias que ou ben non saben que non se pode facer 
ou non o cumpren. 

Cando as rapazas casan teñen que asumir as tarefas do fogar: limpar, recoller, facer a comida, lavar a 
roupa… Isto fai que moitas rapazas deixen os seus estudos, o que lles dificulta ter maiores oportunidades 
e liberdade para decidir sobre o seu propio futuro.

As mulleres das familias máis humildes traballan dentro e fóra da casa, ocúpanse de coidar os seus fillos 
ou fillas, limpan, cociñan, van buscar auga e leña para o fogar… Mais quen decide en que gastar o diñeiro 
é o home. Parécevos xusto?

Antigamente as rapazas casaban sendo demasiado novas. Isto está totalmente prohibido hoxe en día. Por 
iso cando unha persoa descobre un matrimonio precoz pode denuncialo chamando a un teléfono de emer-
xencia para que se deteña. Igual ca como ocorre aquí, os nenos e as nenas teñen dereito a ir á escola e a 
xogar, teñen que estar protexidos e non deben casar nin traballar. 

Como pasa no noso país, a desigualdade entre homes e mulleres provoca que as mulleres e as nenas 
estean máis expostas a ameazas e perigos. Viaxar soas, camiñar soas pola rúa ou ir buscar auga son activi-
dades moito máis perigosas para unha nena en calquera parte do mundo. Seguro que tamén oístes falar da 
violencia de xénero que sofren as mulleres por parte da súa parella ou exparella polo simple feito de ser 
muller. É moi importante que todas as persoas defendamos a igualdade entre homes e mulleres para que 
isto deixe de ocorrer.

Celebración das vodas hindús

As vodas hindús son acontecementos repletos de simbolismo, colorido e rituais sagrados. Duran varios 
días e adoita convidarse a todas as persoas da aldea.

Na cultura hindú as vodas simbolizan unha unión entre familias máis ca un enlace entre un home e unha 
muller. Na India casar é moi importante. Os rituais cerimoniais comezan no mesmo momento en que o pai 
e a nai da noiva elixen un marido para a súa filla, e coa elección da data adecuada. A data calcúlaa un 
sacerdote segundo os días de nacemento do noivo e da noiva, e hai meses mellores (febreiro, abril, xuño e 

GUIÓN VÍDEO11School
Schoolto F estas e tradicións

na India



novembro) e meses peores para os matrimonios. A maioría das vodas celébranse entre abril e xuño, época 
de bo tempo... como en Galicia, que adoitamos celebralas entre primavera e verán.

A importancia da unión familiar simbolízase cun curioso ritual que se celebra o día previo á voda, e no cal 
o noivo xunto cos seus familiares e amizades realiza unha procesión a cabalo até a casa da súa futura 
esposa.

O día antes da cerimonia, as mulleres próximas á noiva pintan con henna as súas mans e pés creando 
fermosos símbolos e mosaicos que inclúen as iniciais do noivo. As mulleres cantan e bailan toda a noite e 
fan bromas sobre o futuro matrimonio, a modo de “despedida de solteira”.

Un dos maiores atractivos das vodas hindús son as vestimentas dos noivos e invitados á cerimonia. O noivo 
adoita vestir un traxe repleto de coloridos bordados, e a noiva acostuma lucir un sari vermello con adornos 
de ouro, aínda que durante a voda é normal que cambie varias veces de vestido. O vestido e os adornos 
compleméntanse con xoias que dan un toque de grandiosidade e luxo á celebración.

Durante a cerimonia os asistentes sentan arredor dun altar con lume e fanse diferentes rituais, como as sete 
voltas arredor do lume dos noivos, mentres cantan e len textos sagrados. 

Para concluír a cerimonia, o noivo ata un colar de flores no pescozo da súa nova esposa e deixa caer sobre 
o seu cabelo po de cor vermella, indicando que xa é unha muller casada.
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