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As castas na India de 1925

A poboación hindú está dividida en castas. Cada unha das castas ten a súa
misión especial que cumprir na vida, as súas leis e os seus costumes. Os

hindús inclúen a todos os europeos nunha mesma caste, á cal
colocaron ao mesmo nivel que a casta dos impuros parias. Os
parias son os intocables, unha clase tan baixa que se considera
fóra das castas.

Polo que se refire ao poder, son os europeos os señores da India, pero
na sociedade ocupan o rango máis baixo. Que é o que fai impuros aos
europeos impedíndolles mesturarse cos ferventes hindús? O comer

carne de tenreira. Os hindús veneran á vaca como animal sagrado, e os
europeos mátanas para comer a súa carne. Ademais os europeos van

calzados con botas de pel de tenreira. Certo europeo, ao visitar unha
cidade da India, pasou xunto a un pobre bramán que estaba cocendo

o seu arroz debaixo dunha árbore. A sombra do europeo foi a dar no
puchero; entón o pobre, enfadado, sacouno do lume e foi a lanzalo a un regueiro próximo. A sombra do
europeo fixera impura a comida.

Hai catro castas principais que naceron do corpo do deus Brama. Os bramanes saíron da cabeza
do deus, os chatrias (guerreiros) dos seus ombreiros, os vaisias (agricultores) dos seus tronco e os
sudras (criados) dos seus pés. Da mestura das diferentes castes proveñen os impuros parias.

Pasando o tempo, estas catro castes se subdividieron noutras moitas, de maneira que na India
conta hoxe día máis de mil. Distínguense unhas doutras pola fe relixiosa, pola súa raza,
procedencia, ocupacións… Por exemplo a caste dos tugernos, cuxo deber é matar e roubar.

Os parias deben ter coidado en non achegarse aos bramanes e non se lles permite pisar as rúas
onde estes viven. O paria que ousase romper a lei sería castigado ata quedar medio morto. Para
pegarlles úsanse bastóns, pois o que fere co puño a un paria queda impuro. En certos distritos os
parias só poden entrar nas cidades ao mediodía, cando o sol está no punto máis alto. Pola mañá
ou a tarde, cando o sol está cerca do horizonte, podería ocorrer facilmente que a sombra dos
parias tocase a casa dun bramán, arroxando sobre ela o seu impureza.

Os que incumpren “As leis da caste” son severamente castigados. En xeral poden, con todo,
limparse da súa culpa, pagando determinadas multas e facendo ofrendas aos deuses,
acompañadas das cerimonias prescritas para tales casos. Só para os crimes non existe perdón
algún: para o feito de contraer matrimonio cunha persoa pertencente aos parias e para o para
comer carne de tenreira. Os reos de tales crimes son irremisiblemente arroxados da caste, o cal
para un hindú representa a maior desgraza que lle pode ocorrer.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. En que está dividida a poboación hindú?
2. Que fai impuros aos eursopeos, segundo os hindús?
3. Que son os parias?
4. Cantas castas principais hai?
5. De onde naceron as castas?
6. Cal é a casta superior?
7. Cantas castas hai, hoxe (1925), na India?
8. Por que os parias non poden entrar nalgunhas distritos das cidades pola mañá ou pola tarde?
9. Polo xeral como se castiga aos que nion cumpran as leis ?
10. Par que dous crimes non hai perdón?


