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Presentación

mundo está inzado de paradoxos. Tamén de inxustiza. Os que traballan contra a inxustiza, os que viven comprometidos en cambiar a orde voraz deste mundo, recoñecen en si
mesmos ese paradoxo: o mundo resístese; en realidade, son eles os que cambian. Muda, en
primeiro lugar, a mirada. O lector que se achegue a estas Crónicas desde a India de María Reimóndez
apreciará que están escritas desde o pouso que se xera na experencia re-vivida, desde o esforzo persoal por revisar criticamente os prexuízos e as categorías que nos impiden non só observar o mundo tal
como é, senón participar activamente na creación doutro estado de cousas posíbel. Esa nova mirada
permítelle a María transmitirnos a súa experiencia desde unha profunda subxectividade. Non desde
o ensimesmamento nin a distancia do turista accidental, senón desde a apertura e a solidariedade.
María Reimóndez traballa desde hai dez anos nun proxecto de desenvolvemento na cidade de
Tiruchy, no sur da India. Tempo dabondo para que se considere, como ela di, un híbrido galego-hindú.
Por esta razón, María consegue que a súa proximidade cos homes e mulleres dos barrios de Tiruchy os
faga tamén próximos a nós, coñecidos, concretos, cunha dignidade que transcende as estatísticas e o
habitual tratamento xornalístico da realidade hindú. Nada de exotismos. Nada desa visión da India da
literatura colonial británica que modelou a sensibilidade infantil de tantas xeracións “occidentais”.
María resume nun parágrafo a súa experiencia: «Eu o que fago é avaliar cómo van as cousas, planificar
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coa comunidade qué cómpre facer, qué precisan, cómo queren facer as cousas. Na oficina falamos de
mil cousas, compartimos opinións e inquedanzas, tomamos té, café e eu auga de coco. Pero a maior
parte do tempo estou na rúa. De casa en casa co caderno na man e mirándolles aos ollos a esas persoas
que queremos crer que non existen. Pero están aí. Teño po no pelo para demostralo».
Cando pouco antes de marchar de novo para a India nos propuxo enviar estas crónicas para
Vieiros, non sabiamos moi ben que formato iamos utilizar para publicalas. Decidimos que fosen na
portada, como noticia. Pero a medida que ían chegando, vimos que as historias que nos contaba
daban para moito máis ca unha fugaz presenza no medio do balbordo da actualidade. Aquí está o
resultado. Temos algo dese po no pelo de María para demostralo. Mesta poeira de solidariedade.

ANXO QUINTELA
Director de Vieiros
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0
Introdución
on vou ocultar que para min este era un ano especial. Dez anos. Dez anos de compromiso,
de coñecemento, de descubrir, de aprender, de vivir dúas vidas, como digo ás veces. Co paso
do tempo as cousas vanse vendo en perspectiva e aquelo que comecei con dezaoito anos
como unha aposta por unha forma de vida véxoo agora transformado en moitas pingas que van facendo ondas na auga, mesmo nestes tempos de seca. Mirando cara atrás comprobo que as opcións non
sempre son tan doadas como semellan, pero que a recompensa que me proporciona a interacción con
tantas persoas que teñen marcado a miña vida, algunhas delas presentes nestas páxinas e outras presentes deste o outro lado, a través de Implicadas/os no Desenvolvemento, non se pode comparar con
ningunha outra emoción. Sería tópico falar de sorrisos de nenas, e como veredes nestes textiños, ás
veces hai sorrisos e outras moita dor e cabezadas contra muros. Pero todo iso é unha inmensidade de
vida e de enerxía, a enerxía que transforma o mundo.
A min ás veces pregúntanme se sinto fascinación pola India e nunca puiden dicir que si porque
para min é o fogar tanto como Galiza a estas alturas. E o fogar non fascina, ámase por veces e detéstase outras. Aquí, neste mundo de fartura no que eu me sinto estraña, agradezo ese meu outro espazo da India que non me permite sentar e ser espectadora dos horrores do mundo que creamos cada
día. E cando estou aló, como tamén conto nestas páxinas, boto en falta outras cousas, iso si, ningunha delas materiais agás os abrazos. Ao cabo, por sempre dividida, ou duplicada. Pero as divisións son
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as que fan que poidamos ver a través dos caleidoscopios, os que fan a nosa visión e a nosa vida máis
rica.
Estas páxinas significan moito para min. Son un pulsar do meu día a día en Tiruchy, dez anos de
querer cambiar o mundo, esa cousa que está tan deostada. Pero son tamén o meu intento por comunicar precisamente esa forma de entender a vida como un compromiso co resto da humanidade e
sobre todo coas persoas que por desgraza teñen a vida moi difícil e se ven esmagadas pola inxustiza.
A comunicación é un acto de xenerosidade, e eu entendo así o interese das persoas que sen sequera
coñecerme lestes e ledes esta crónica, o interese do equipo de Vieiros que foron o meu altofalante
(alto e claro) e o enorme cariño do meu outro fogar indio (Ambal, Manimekalai, Vinay...) onde gardo
os meus saris, a miña mirada e unha gran parte do que son. As persoas que aquí aparecen son todas
tan parte de min como o aire que respiro e o pracer de compartilas convosco é inmenso porque paga
a pena achegarse e escoitar. Porque como di un dito tamil, unha man soa non fai música. Todas as
mans son necesarias e o camiño moi longo.

MARÍA REIMÓNDEZ MEILÁN
Vigo, 9 de novembro de 2004
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1
Welcome
to TiruchI
egresar é primeiro mirar. E eu miro. Co gozo do coñecido, a ledicia de volver. Que segue
todo no seu sitio pero tampouco tanto. Cruzo a noite ata o mencer. A noite chea de
camións e pequenos hoteis onde tomar un té. Buses coas luces apagadas dentro onde a
xente dorme como pode. Coñézoos ben. Hoxe vou en coche. Desde Chennai (Madrás o desterrado
nome colonial) ata Tiruchi.
Mirar na escuridade é unha cousa. Ver vese, que conste. Doutra maneira, iso si. Vese que non me
van doer os ósos cando chegue á casa despois de ir aos choutos pola estrada adiante, como hai dez
anos. Agora o chan pasa suave por debaixo das rodas. E hai internet, teléfonos móbiles.
Pero cando chega a luz abre a chaira e vexo as mulleres con flores no pelo, os homes lavándose
no medio da rúa, desde o alto dunha ponte, os lavandeiros, a casta máis baixa, traballando nas súas
pías. Os sinais, as casas pintadas con anuncios, feitas aínda coa arte do manual que nunca queda perfecto pero que ten o encanto do humano.
Na rúa un leproso pide sen man. Ao lado da vía do tren, as choupanas entran por rúas de lama.
Sei ben quén vive dentro. Ese é o meu Tiruchi. Welcome.
O espazo privado Hai cousas que só se poden ver desde dentro. As mulleres estamos dentro,
non é fácil vernos. Pero eu teño sorte. Unha sorte estraña, como todas as sortes. Unha estraña combinación de xenes que me dotaron da camuflaxe perfecta.
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A mañá, un percorrido
de ritos desde
erguerse e lavar a cara
e os dentes, logo o
primeiro café, preparar
o almorzo comprido, a
comida, iso cando hai
auga e non hai que ila
buscar algures.

Dentro do fogar, nese espazo inaccesible, ese espazo que o marca todo, onde se loitan as batallas
día a día, pasan tamén os rituais máis invisibles. A mañá, un percorrido de ritos desde erguerse e lavar
a cara e os dentes, logo o primeiro café, preparar o almorzo comprido, a comida, iso cando hai auga
e non hai que ila buscar algures. Lavar a roupa, facer puja, a oración, limpar a casa. E cando todo iso
está rematado, o baño matinal. Mentres, o home le o xornal. E isto é, claro, un fogar de clase media
pouco común porque ela é doutora universitaria e el un simple traballador social. Os títulos quedan
sempre ao outro lado da porta.
Moda política Hoxe vou ao banco. Agardar ten a vantaxe do tempo que dá a ver cousas, aínda
que á inglesa que está diante miña na sección de cambio de moeda cos seus pantalóns curtos e as bragas amosando pola cintura non lle fai moita graza e despotrica sen contemplacións. Aproveito para
comprobar con certa ledicia que non todo son saris e churidares. Unha muller nova entra cunha saia
e unha blusa. Unha muller de mediana idade en vaqueiros, camisa e o pelo curto. Recordo cando
levar minisaia era un símbolo de independencia.
Agora xa nolo reverteron en mostra cárnica, pero ata eu que de minisaias teño pouco, valoro o
seu poder da primeira época. Rebeldía como agora ensinar o tanga. Aquí para iso aínda queda moito.
Porque non é só liberarse da fiscalización dos corpos de toda cultura senón tamén loitar contra as
acusacións de occidentalizarse. Ou dito noutras palabras, a expulsión social. Os homes, por suposto,
hai tempo que deixaron o dhoti, o lunghi e o panchait para poñer pantalóns. Pero eles, claro, son
inmunes a Occidente.
Ao mediodía falo con Ambal da legalización dos matrimonios homosexuais. Sei que a el lle interesa o tema. Ambal, o director da nosa contraparte local e coordinadora do noso proxecto, leva anos
traballando en prevención da SIDA. Di que ese traballo lle cambiou a vida. Entre outras cousas porque lle abriu os ollos á realidade dos parias totais: as prostitutas, os eunucos. E á hipocrisía dunha
sociedade que di que a homosexualidade é un invento de occidente. Á igrexa católica quen lle dera
poder contar cun argumento así, mala sorte.
—Moita cultura –di cun amargo sorriso recachado–, sobre todo para a promoción da SIDA.
Na India as parellas homosexuais non existen e se alguén incorre no delito de saír do armario pasa
a un con barrotes directamente.
Murphy revertido Estaba visto, segundo as leis de Murphy, que en canto chegase a lente de
contacto que tiña algo tocada rompería sen remisión. E así foi. Así que pola lei de Murphy acabei no
hospital de oftalmoloxía St. Joseph de Tiruchi. A experiencia non tivo desperdicio porque polo
menos pode ir unha ao médico sen estar enferma.
Primeiro pasei a un cuarto ateigado (non, non era a sala de espera, falamos da consulta), onde
me tocou agardar a amable doutora que me veu inspeccionar a lente de contacto mentres eu inspec-
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Viña matinando no
que tantas veces. Que
todos os premios
Nobel da ciencia
deberían ir á xente
que traballa como no
hospital St. Joseph,
cos mínimos medios e
a maior humanidade.

cionaba a maneira de graduar as gafas polo precario, unha dilatación de pupila sen máis, e varias lecturas de letras en tamil e en inglés. Unhas cantas pacientes máis tarde chegou a amable señora que
non ía vestida de bata branca senón de sari rosa. Nunca vira un cacharro tal. As miñas lentillas foron
obxecto de estudo e comentario. Comenteille que comprara o estoxo en Europa e deuse por satisfeita. Despois dunhas cantas lecturas máis de letras (á parte hai un panel só con figuras para quen non
sabe ler) e de que unha monxa me botase un ollo por un aparello pasei a agardar ao Señor Doutor,
que estaba nunha porta que puña: Órbita e oculoplástica. Entráronme arrepíos. Mais non ía ser para
tanto. Pasei ante o galán de cine. E médico ademais. Tiñamos a historia completa. Eu tería que ser
pobre, e cantando un par de cancións tiñamos un hit máis para a industria local. Mágoa que a nosa
conversa fose tan pouco poética. El intentaba explicarme que para as persoas pitoñas coma min hai
o risco de que se nos fagan orificios na retina e que mellor era que quedase unhas horas máis (que
romántico pero nin de broma, que tiña que ir traballar). Eu contesteille que de retinas sabía bastante, e tamén de órbita e oculoplástica, xa que traballara recentemente nun congreso sobre o tema –de
intérprete, claro, non teño intención de facerlle unha extirpación de tumor a ninguén e moito menos
tratarlle unha orbitopatía tiroidea...–. En fin, que a canción ía quedar con pouco xeito.
Varias viaxes da sala das señoras de sari rosa á do galán de cine máis tarde saín vendo dos dous
ollos despois de pagar o prezo (moi módico para min) da lente a unha señorita que non entendía
tamil. E xa de volta á oficina, en moto de paquete coas pernas de lado e xogando a vida entre buses
e demais parroquia, viña matinando no que tantas veces. Que todos os premios Nobel da ciencia
deberían ir á xente que traballa como no hospital St. Joseph, cos mínimos medios e a maior humanidade. Porque aquí hai a forza da formiga, que levanta moitísimas veces o seu peso. E xa sabemos
cómo lles vai ás formigas malia o mérito. Máis medios xa!
Ao final a lei de Murphy devolveume a vista.
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2
Po no pelo
noso proxecto ten agora unha oficina propia, que parece cousa de Virginia Woolf. A primeira vez que vin a Tiruchi non había nin oficina. Só Ambal e mais eu polos suburbios
adiante o día enteiro. De casa en casa, Ambal e mais eu sabemos de qué trata este asunto.
Agora a ONG de Ambal ten dúas oficinas, a central e a do noso proxecto. Hoxe piseina por primeira vez para poñerme en antecedentes.
Revisei todos os informes, contas, rexistros, arquivos... na compaña da traballadora social, a traballadora sanitaria e a contable. Sentei con elas a comer e tomar un café. As miradas eran intensas,
fixéronme como puideron un terceiro grao aos que xa estou afeita. Con seguridade agardaban unha
loira en pantalóns curtos. E vou eu e escarállolles a festa coa miña comida no tiffin carrier (a típica
lata de metal de calquera india traballadora), o arroz a man e con chiles, o sari... e sobre todo co feito
de saber media vida dos nomes que aparecen nos informes, porque teño moita gana de ver de novo
a Kasturi, a Rani e a moita máis xente, tanta... Xa con gana de saír ao suburbio ao reencontro, a ver
como vai a vida, que hai de novo. Porque todo isto ao final trata de seres humanos que teñen problemas, gordos por certo. E como calquera que ten un problema, necesitan falar e que se escoite a
súa voz. Logo, claro, hai que coller o arado e remover a terra, a miña, a que permite que isto siga así.
Demasiada xente cos oídos tapados, é máis cómodo así.
Traballadoras de base A base é o principio e o fundamento. Os alicerces. Elas son o principio,
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Po no pelo é para
min símbolo de día
traballado. Chegar á
casa, lavar a cara,
as mans e os pés.

o fundamento, os alicerces. As traballadoras de base. Hoxe temos reunión para planificar as visitas, para
vernos as caras e os dentes no sorriso. Traballadoras de base. E non di moito. No documento do proxecto pódese ler que son encargadas das actividades regulares como as clases, o seguimento das persoas enfermas ou con discapacidade, as que motivan á comunidade. Pero todas elas son comunidade. Todas viven
nos suburbios. A Fatima o home deixouna porque ten asma. Samsat Begum traballa polas mañás limpando o obradoiro dun ferralleiro. Teñen fillas e fillos que deixan no centro de atención de día dun dos
suburbios. Tamiliamma convídame a comer á súa casa. É unha choupana, descúlpase. Algunhas comezaron nos grupos de aforro na primeira fase do proxecto. Algunhas lémbranse de min polo seu suburbio
adiante. Son mulleres traballadoras. A base do proxecto. A base de moito máis que un mero traballo.
Prendido no corazón, un imperdible Despois de entrevistar máis de trinta persoas e un
grupo de mulleres, desde ex-nenas traballadoras a persoas con discapacidade pasando por prostitutas,
facíaseme complicado escoller algo que prender da memoria nestas liñas porque todo queda en min
e non son capaz de desentrañalo de min mesma. Ás sete decidín ir á oficina no canto de ir á casa para
revisar os correos un intre. E entón a escolla fíxose soa.
Porque hoxe recibín un correo de Teresa, a quen non coñezo. Pero ela a min si. Porque ese é o
gran milagre da literatura. Que hai xente que te detesta e con algo de sorte outra que te quere sen ti
sabelo. Que o que contas chega a outras persoas e contribúe en algo ás súas vidas. Iso é tan marabilloso que poucas veces caemos na conta, tamén porque só en contadas ocasións chegamos a saber que
pasa alén da letra. O maior invento da humanidade. Parte da humanidade mesma.
Hai algún tempo escribín un artigo titulado “Cun Imperdible”, que falaba co símbolo do imperdible que as mulleres indias levan sempre nalgures (entre outras cousas para defenderse do acoso
sexual nos buses), das orixes da violencia de xénero, da violencia estrutural e profunda. Hoxe souben
que hai un grupo de persoas que foron comer o outro día xuntas e que todas levaron un imperdible.
Sei que esta é unha indulxencia persoal pero, pedíndolles permiso de xeonllos á miña comunidade de
Kajapettai, creo que este é o momento do día. Porque estou aquí e eu tamén levo dous imperdibles
no sari, a semana que vén tócame viaxe, e no corazón ademais do medo, o mesmo ánimo de poñerlle fin, custe o que custe, a tanta barbarie. Máis imperdibles! Aquí somos xa cincocentos mil millóns
as que o levamos.
Po no pelo Po no pelo é para min símbolo de día traballado. Chegar á casa, lavar a cara, as
mans e os pés. A min pregúntanme ás veces qué fago na India niso dos proxectos. Se dou clases, bendigo pozos ou que diaños fago despois de todo. Cústame traballo explicalo malia os anos de experiencia. Porque para saber que fago eu cómpre saber qué é un proxecto. Non é tan difícil, pero hai
que ter un mínimo interese en informarse. A modo de prospecto:
Un proxecto para nós é un traballo coa comunidade, unha intervención global de transforma-
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A maior parte do
tempo estou na rúa.
De casa en casa co
caderno na man e
mirándolles aos ollos a
esas persoas que
queremos crer que non
existen. Pero están aí.
Teño po no pelo para
demostralo.

ción social na que hai actividades como clases de apoio e seguimento de persoas enfermas pero tamén
sensibilización sobre a discriminación de casta e xénero, creación de grupos de mulleres democráticos que dirixen a comunidade e xestionan aforro e crédito (isto xa sei que é complicado, ás mulleres
do suburbio cústalles aproximadamente un mes entender o funcionamento) e cuestións concretas
como a intermediación para que o goberno constrúa unha escola ou poña luz nun suburbio. Que
cumpra coas súas obrigas, a fin de contas. O proxecto planifícase coa comunidade grazas á organización local, que é a encargada de todo, en realidade. De aí sae un orzamento ao que nós lle buscamos
financiamento de volta en Galiza.
E eu o que fago é avaliar cómo van as cousas, planificar coa comunidade que cómpre facer, que
precisan, como queren facer as cousas. Na oficina falamos de mil cousas, compartimos opinións e
inquedanzas, tomamos té, café e eu auga de coco. Pero a maior parte do tempo estou na rúa. De casa
en casa co caderno na man e mirándolles aos ollos a esas persoas que queremos crer que non existen.
Pero están aí. Teño po no pelo para demostralo.
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3
venda
nas casas
próxima vez que chamen á porta para venderlles algo, teñan coidado, poden ser Francis e o
seu irmán Chandrashekar. Ben, agora xa non porque os dous están en Kajapettai nunha
escola de rehabilitación de nenas e nenos traballadores. Teñen dez e doce anos. Cada mañá
ían a xunto do seu xefe e este obrigábaos a poñer unha camisa nova –no suburbio o de vestir non é
unha cuestión de estilo- e dáballes os canecos de plástico, caldeiros e demais para vender. Pola noite
tiñan que darlle os cartos e mais a camisa. Xa se sabe, a imaxe corporativa é moi importante.
En realidade, non esperen á próxima vez, a nós chámannos á porta todos os días moitos Francis
e Chandrashekars a través da roupa de deportes, os xoguetes, o café, o te, os mangos. Ata cando imos
seguir abrindo a porta?
Guerra familiar Se sigo así creo que vou provocar unha guerra familiar. E iso que eu non fago
nada. Pero Menimekalai ten a batería completa, só que lle falta poñela en práctica. Ela é unha feminista máis atrapada. Atrapada entre a consciencia, o traballo na universidade, e o fogar onde ve a súa filla
xogar cos instrumentos do patriarcado (as bonecas e a cociña) e rifarlle ao pai porque colle a vasoira
(algunha vez). O seu nivel de frustración estalle provocando unha úlcera. Onte recibiu unha chamada
dunha compañeira dicíndolle que todo o departamento pensaba que era unha mala mai. E o seu home,
Ambal, ten certa consciencia pero non o valor de levala á práctica, por iso el sae os sábados cos amigos
e a ela lle pide que deixe a secretaría do Comité Nacional de Ciencia para ocuparse da filla.
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Unha cousa é o
costume e outra a
insensibilidade. Eu
creo que o costume fai
que moitas cousas non
me chamen a
atención. E a
sensibilidade que se
me siga partindo o
corazón e
enrabechando a alma
enteira.

Pero agora Manimekalai ten alguén con quen falar. E con quen preguntarse por que as cousas
son así e cre que non pode cambialas. Eu míroa e dígolle que si, pero sei o custo.
Vemos as películas na tele e comentamos os estúpidos papeis das mulleres, que agardan ser rescatadas (ningunha diferenza con Hollywood), sempre pasivas e co único obxectivo de casar e sacrificarse. A tensión vai aumentando. Agardaremos o climax.
Tiritas para un corazón partío Unha cousa é o costume e outra a insensibilidade. Eu creo
que o costume fai que moitas cousas non me chamen a atención. E a sensibilidade que se me siga
partindo o corazón e enrabechando a alma enteira.
Onte coñecín a Vahnu, que ten oito anos. Coñecina a ela e a súa mai e a súa irmá. Vahnu sabe
ler os labios e é lista coma un allo. A mai deulle con orgullo a lousa para que escribise e fixese debuxos. E Vahnu sorrindo con orgullo tamén.
Vahnu debuxa e a súa mai cóntanos os horrores da súa saúde. A súa xordeira, a terapia con logopeda grazas á cal é capaz de dicir algunha palabra, cómo tiveron que deixala porque eran 250 rupias
ao mes e non teñen cartos, a malformación que ten no pescozo, as operacións que debería pasar despois da primeira que lle abriu a larinxe, bloqueada parcialmente polo padal. Alédome de que Vahnu
non poida oír nese momento.
A nai de Vahnu, que a toca en todo momento, en comunicación permanente con ela, sabe por
que ten unha filla nesas condicións. Chámanse anticonceptivos inxectables. Dubido moito que as
mulleres en Galiza oísen falar deles. Son un método anticonceptivo con numerosos efectos secundarios e baixa protección que se usa nos países en vías de desenvolvemento, e segundo un estudo que
estou lendo, nas poboacións negras e indíxenas dos países desenvolvidos. O estudo sobre o Depo
Provera (o máis famoso destes preparados) realizado por unha doutora india comeza dicindo que
parece que por estar aprobado finalmente polo FDA (a autoridade estadounidense para alimentos e
medicamentos) e iso con dubidosos estudos, xa se pode dar como un anticonceptivo seguro. Tan
seguro que aí está Vahnu para demostralo.
Cando saio da casa de Vahnu, preguntándome qué será dela se sobrevive ás operacións, coa esperanza da calor da súa familia e coa cabeza matinando na mellor maneira de darlle un apoio para que
poida ter unha educación e valerse por si mesma, levo o corazón na man en pedazos. Pero sei que
non necesito tiritas, senón xustiza. Xustiza é non tratar a seres humanos coma cobaias. Como se a súa
vida non valese igual cá nosa.
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4
Da teoría
á cara
ai un ano e con bastante traballo, en Implicadas/os no Desenvolvemento preparamos unha
exposición sobre diferentes temas relacionados coa pobreza. A exposición ten dez paneis e
cada un creo que nos marcou profundamente. Un dos paneis, elaborado en colaboración
con Intermón-OXFAM, trata dos medicamentos e da batalla polos xenéricos que se loita na
Organización Mundial do Comercio (comercio coa saúde).
O tema da SIDA agrava o asunto ata a inhumanidade máis absoluta. A India é o país con máis
casos en número. Polo menos ata que a China comece a contar os seus. As grandes farmacéuticas non
queren ceder os seus ingresos grazas aos cales moitos señores en Europa e Estados Unidos (algunha
señora tamén, pero xa sabemos que nos postos de dirección tocamos a moito menos) teñen chalés,
varios coches e van de vacacións ao Caribe. Seguramente tamén dan para obras de caridade, que boíños. Na teoría iso de recoñecer o dereito á patente é moi bonito. Pero na práctica todo iso ten cara.
A de Kanahi, sen ir máis lonxe. Seropositiva, contaxiada polo seu home, como a gran maioría das
mulleres indias seropositivas, onde o contaxio por relacións sexuais heterosexuais é a vía máis importante e onde se arranxan matrimonios con homes infectados poñendo a sentenza de morte sobre a
rapaza. O centro máis próximo para tratamento antirretroviral é Chennai (a sete horas en coche de
Tiruchi) e nos hospitais nin sequera lles dan antibióticos ás persoas seropositivas. Para que? Hai necesidades máis urxentes e moito estigma social.
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Non hai nada máis
inocuo ca falar por
falar. Mais hai
contextos en que iso
cambia. Por unha
banda aquí falar por
falar é o exercicio
nacional, nas paradas
dos buses, nos trens,
na rúa, a xente fala
como se se coñecese
de toda a vida, fanse
preguntas do máis
privado sen máis.

Moitas veces penso, cando se debate a axuda que as persoas a través das ONGDs ou os gobernos
dan ao desenvolvemento, que o problema non é dar senón deixar de ter, deixar de gañar a costa da
explotación doutros seres humanos.
A escola de Kumbakonam Todo o mundo está aterrado polo incendio de Kumbakonam. Na
prensa fotos de corpos calcinados. Iso pode verse, unhas mulleres espidas que protestaron por unha
violación non, claro.
Agora hai revisión das escolas. Hai que recadar cartos para quitar os tellados de palla, para poñer
en marcha as normas antiincendios. Beema Nagar, un dos suburbios do noso proxecto, aparece no
xornal se cadra por primeira vez na súa historia. Non só a escola é de palla, todas as casas nas que
entro son de palla. Todas poderían arder.
Con todo, hai un teito de palla moito peor nas escolas, o maldito ignífugo. Nenas e nenos de quinto de primaria que non saben ler (onte fixemos un exame improvisado de rúa), nenas ás que os pais non
deixan ir ao colexio a unha certa idade, traballo nas fábricas, coidado da familia, nenas ás que lles preguntas que queren ser de maiores e contestan que non saben ou que amas de casa, adolescentes analfabetas que agardan casar. Ese teito dóeme tanto como os corpos calcinados. Porque, con todos os meus
respectos á dor das familias, estes corpos están vivos. Cada vez que unha nena me di que quere ser médica, ou farmacéutica, ou unha pequecha de nove anos que quere montar a súa propia empresa, acendo
unha lapa de esperanza. Debaixo dese teito o cadáver da pobreza e do patriarcado. Que saia nos xornais.
Falar por falar Non hai nada máis inocuo ca falar por falar. Mais hai contextos en que iso
cambia. Por unha banda aquí falar por falar é o exercicio nacional, nas paradas dos buses, nos trens,
na rúa, a xente fala como se se coñecese de toda a vida, fanse preguntas do máis privado sen máis.
Pero hai que coñecer as normas. E as normas teñen que ver, cómo non, con homes e mulleres.
Coas mulleres unha pode falar de todo. Eu cheguei á conclusión hai tempo de que non importa
moito o que se conte, por iso agora nesas interaccións invento historias sobre min mesma e as miñas
circunstancias e só nalgún momento de pouca lucidez conto a verdade agochada –que son estranxeira–. Pero o sentido de supervivencia agudízaseme cando no tren tres homes intentan entablar conversa comigo. De Tiruchi a Bangalore. No medio da noite nove horas. “Es de Bangalore?”. “Si”.
Contesto. “A que hora chega o tren?”. “Ás seis e dez” contesto. E corto a conversa regresando ao meu
libro sobre os efectos do Depo-Provera. Eles roncan a noite toda. Mentres roncan non fan outra
cousa, así que eu durmo tamén.
Na miña terra natal A min gustaríame terlle máis estima a Tamil Nadu. E téñolle moita, que
conste. Para entendérmonos rápido, Tamil Nadu é ao sur da India o que Cataluña ao Estado español. É un Estado con conciencia nacional profunda, cunha lingua milenaria, conservada con orgullo, unha tradición propia en case todo, desde os nomes propios ata os santos e deuses.
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Hoxe, no tren desde
Bangalore a
Davanagere, nas oito
horas de terceira
clase-o-asento-roendoo-cu, a xente por riba
dunha, escoitaba falar
e miraba pola ventá
esa paisaxe tan
característica de
Karnataka no monzón,
o vermello intenso e o
verde, de cando en vez
un cumio de penedos.

Será por iso que á miña familia tamil lle amola tanto o meu vínculo con Karnataka, o conservador reduto, a lingua inzada do sánscrito invasor do norte. Karnataka, tamén, o Estado onde botei
tanto tempo traballando con ONGs locais, antes de IND e despois. Loitando con matrimonios
arranxados e aire que abafa.
Aínda así, o vínculo, polo idioma, que falo e leo con certa axilidade, polo meu aspecto, de kannadiga, ata a dona da cabina de teléfonos de Tiruchi asumiu que esa era a miña orixe sen eu dicir
palabra. Hoxe, no tren desde Bangalore a Davanagere, nas oito horas de terceira clase-o-asento-roendo-o-cu, a xente por riba dunha, escoitaba falar e miraba pola ventá esa paisaxe tan característica de
Karnataka no monzón, o vermello intenso e o verde, de cando en vez un cumio de penedos. Porque
ás veces non se quere a quen se debería. Que llelo digan ás heroínas das películas indias, aínda que
esas, polo xeral, volven ao rego ao final da sesión.
Visita De visita son estes días. Vinai é o noso consultor e tamén amigo, o que implica unha
longa lista de visitas familiares onde me sinto unha planta de invernadoiro, o peixe na peixeira, o
mono no zoo. Amólame profundamente esta exhibición, eu que son tan dada á intimidade. Pero sei
que ten importancia para quen me observa, para quen me mostra. E aló fico, de convidada, as mulleres na cociña falando das miñas vicisitudes, demasiado galiñeiro para min, bebés aos que hai que
facerlles mecos e eu non lles miro moito a cara (son desnaturalizada para os lactantes), non falemos
de collelos en brazos.
Cando saio con alivio da casa dalgunha cuñada-irmá-curmá, o que sexa, paramos a mercar doces
e kara (unha especie de combinado de froitos secos e cereais, picantes). A min gústame moito o burfi
pero os meus ollos quedan fixos nos pedas, que sempre me devolven a un libro marabilloso que traducín hai tempo, Entre o costume e a ruptura. Venme á mente Mala, unha das protagonistas, que
pensa na pegada da súa mai ao facer os pedas e eu penso sempre nela agora cada vez que vexo un.
Acendendo a lapa da sensibilidade a literatura, convivindo connosco máis vivas cás persoas ás que lles
fago visitas.
No meu contorno de Karnataka, a idea de que alguén e en especial unha muller poida vivir soa,
viaxar soa, gozar da soidade, resulta unha excentricidade. Despois de dez anos son as mesmas preguntas as que unha ten que contestar. Non podo evitar que me resulte irritante.
Pero ao tempo entendo o contexto. Porque aquí o feito de que unha muller vaia soa a calquera
sitio é un acto heróico. Non só polos potenciais perigos que como xa comentei noutras ocasións son
reais, senón tamén polo que eu chamo a “programación do medo”. O mundo aí fóra da casa está cheo
de perigos. Esa é a mensaxe desde nenas. E a mensaxe entra na médula.
Eu, que non teño esa programación tan gravada no disco duro, teño quedado soa en edificios no
medio da nada meses e meses, en pisos e oficinas de proxectos, e admito que a angustia chegou a inva-
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dirme nalgún caso pola insistencia de que algo terrible lle ten que pasar a unha por estar soa. Bandas
de bandidos que de repente estaban soltos pola vila adiante, os animais perigosos (serpes, escorpións,
pero sobre todo seres humanos do xénero masculino)... Unha ten que intentar manter a cabeza fría
e usar todas as armas para desmontar tanta programación, porque este CD ten virus dos gordos, dos
que queren facer de nós, as mulleres, uns animais mansiños e condescendentes, tremelicando de
medo fóra do noso reino (a cociña) e do noso contorno (o fogar). Éntrame a carraxe, que é un bo
antivirus, e con ela o pequeno valor de seguirme reafirmando tamén aquí, neste contexto abafante.
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5
a discriminación
e o microscopio
or moito que adoite estar sempre lonxe por estas datas, o día 25 pásoo sempre en Galiza. Foi
na India onde lin a obra de Castelao, un agasallo da miña mai cunha bonita dedicatoria. É
na India onde miro ao ceo e penso qué pouco sabían el e os seus compañeiros e compañeiras o significado dos seus actos. Porque sen os seus esforzos hoxe non teriamos nin sequera ese mínimo estatuto, ese recoñecemento básico do que somos, esa plataforma sobre a cal andar.
Igual o esforzo de tantas mulleres ao longo da historia, en tantos lugares, de tantas maneiras, que
loitaron por cambiar un sistema opresor. Elas, Castelao, tantas persoas, non viron o resultado dos seus
esforzos. En moitos casos viron só a morte, o exilio e a destrución. Pero nós estamos aquí para dar
testemuño do seu éxito. Para mirar atrás e dicir, seguimos traballando na obra.
Moita xente pensa que nunca as cousas cambian, e que para qué esforzarse se a xente morre de
fame ou non ten dereito nin á vida (fácil filosofía de sofá, que lle chamo eu, filosofía de quen ten,
non de quen carece). A ordinaria escusa da comodidade, a vil resignación, o burgués nihilismo. Neste
traballo ás veces descorazonador, onde os avances non se ven na vida dunha persoa máis ca en pequenos escintilares, o meu espírito guíase pola mesma convicción de que alguén, nun futuro, igual que
nós hoxe con todas esas persoas que fixeron de nós patria, será testemuño do noso éxito.
Feliz día (con atraso, xa sei) da Patria Galega.
Envexa fálica Creo lembrar que entre as teorías de Freud hai unha que nos atribúe ás mulle-
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O sari, o bindi, o pelo
recollido, as sandalias.
Lista. Un día máis
para ir de incógnito.
Hoxe de misión.

res (á parte de histerias e outras lindezas) a chamada envexa fálica. Estes días empezo a pensar que
sufro un ataque da tal envexa. Ao redor da casa hai unha chea de rapaces, neste caso universitarios
que asisten á facultade de medicina aiurvédica (a medicina tradicional india, que se imparte na universidade e se practica con igual rigor cá occidental).
As rapazas están ben gardadas nas residencias das que non poden saír se non é con permiso expreso dos pais (seino porque vivín algún tempo nunha, só que eu saía e entraba cando me daba a gana
e xa me tiñan por descarreirada).
Mirando desde o balcón e véndoos ir e vir nas súas motos, andar por aí á noite, faceren festas...
entroume un sentimento estraño. Non sabía se é que me dera un aire amoroso e quería que me desen
serenatas ou unha intoxicación de demasiadas películas con miradas secretas e amores a primeira vista.
Logo caín na conta. O que quería non tiña nada que ver con iso. Quería ir e vir. Sen escoltas, toques de
queda, perigos, andrómedas. Ser libre. Diso era a miña envexa. Señor Freud, xa sabemos que os homes
teñen en moi alta estima o seu falo pero chamarlle falo a querer ser libre paréceme un pouco moito.
De incógnito O sari, o bindi, o pelo recollido, as sandalias. Lista. Un día máis para ir de incógnito. Hoxe de misión.
Na miña última visita, hai dous anos, propúxenlle a Vinai, que levaba dous anos no paro despois de
traballar dez nun proxecto, que traballase para nós e que fundase a súa propia organización. Hai un mes
comezou a visitar algunhas aldeas para iniciar o proceso –longo– que leva a un proxecto. E alá fomos
novamente interactuar e coñecer que pasa, que problemas hai na comunidade, que posibilidades de traballo. Pero cumpría non espertar as inmensas espectativas que propón a presenza dunha estranxeira.
“Se alguén pregunta”, afirmou Vinai, “diremos que es da nosa oficina”. E así foi. Dediqueime a
facer só as preguntas indispensables, a tomar notas e a observar. De calquera xeito, tampouco era o
canarés a lingua materna de dúas das tres aldeas, o cal me fixo sentir mellor. E é que aquí a maioría
da poboación é políglota. Neste caso, os lambanis, unha tribo nómada que procede do Raxastán pero
que está en toda a India, ten o seu propio idioma. E outra das aldeas é un asentamento de tamís, que
seguen falando a súa lingua. Sentinme bastante na casa.
As mulleres dirixíanse a min, os homes a Vinai. Tiven pouco traballo. As aldeas que visitamos
están nunhas condicións económicas bastante boas (as casas son todas de tella, hai electricidade, accesos medianamente decentes, escola primaria, gando) para pertencer toda a poboación ás castes e tribos máis baixas, as chamadas SC/ST (Scheduled Castes/Scheduled Tribes) polo goberno, teren pouca
ou ningunha terra e toda ela a secaño. Aínda así, as mulleres seguen sendo na súa maioría analfabetas e moitas nin quixeron saír da casa para participar na reunión informal.
A maior necesidade expresada: as cuestións sanitarias. Iso é o que se ve. A discriminación de xénero tamén é unha enfermidade que, como os microbios, ao principio só a ve quen ten o microscopio.
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6
a sétima
arte
dmito que as espectativas non eran mais que gozar do ambiente, coller o cabreo habitual e
un pouco de xordeira. Algo de cor. Pero Kanthi sorprendeume gratamente. A primeira hora
foi o conto de sempre, o acoso como arma de conquista, a heroína que finxe non querer
nada co heroe e este, con insistencia que a min me faría denuncialo na primeira comisaría, consegue
o seu obxectivo. O mítico exemplo de “cando unha muller di non quere dicir si”. Estomagante, qué
máis dicir.
Pero logo a película tomou unha vía totalmente distinta. O que pensei que ía ser un argumento
tipo Romeo e Xulieta, neste caso trasladado á fronteira entre Maharashtra e Karnataka onde conviven comunidades dos dous estados con certa dificultade e violencia, acabou sendo unha reivindicación antirracista e unha advertencia contra a política comunal.
O máis interesante da película é a exposición que fai dos intereses de certos políticos en enfrontar as comunidades entre si para o beneficio propio. Iso si, nesta segunda parte xa non aparecía ningunha muller (a heroína fora retida pola súa familia, aparece só ao final no discurso do heroe para ser
levada por el no seu amor libre de prexuízos). Supoño que para o director as mulleres deberiamos
conformarnos con aprezar o guapo que era o protagonista (por unha vez da mesma idade cá protagonista e non trinta anos maior, o habitual no cine do sur).
Un plan para Tasneem Nunca pensei que se puidese recoñecer unha persoa só polos ollos.
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Ninguén da súa
familia se dignou en
preguntarlle cómo
estaba. Un pai que me
deu a man dicíndome:
Por favor, axuda a
miña filla. E eu, que
estou feita de carne
viva, que xa estaba
remexida ata os
alicerces, tiven que
facer o mellor de min
mesma para controlar
as miñas emocións.

Pero na estación de tren de Bangalore, entre unha multitude de persoas, foi así como camiñei cara a
Tasneem. Tasneem, só uns ollos dentro dun burca. Debaixo da burca hai unha muller, a miña amiga
coa que convivín un mes enteiro na casa da súa familia política, a que acabei detestando sen barreiras. A súa historia é demasiado longa para un breve intre coma este e o meu espírito está tan alterado e abatido que resulta difícil pensar en feitos. Pero hainos.
Como unha familia política que a maltrata, un marido que lle pega, esixencias de dote despois
do matrimonio (as familias pagan por casar as fillas e moitas mulleres morren ou se suicidan porque
a familia política as maltrata para que a súa familia pague máis e máis; hai homes que fixeron de
matar a súa muller un negocio e por iso na India hai máis “accidentes domésticos” ca en ningún outro
país do mundo), a retención da súa filla maior, as ameazas de levarlle a pequena que acaba de nacer,
a deshonra das palabras que incendian a comunidade musulmá de Anantapur sobre ela. A mesma
historia de miles de mulleres que ninguén quere escoitar nin ver. Pero cun pequeno matiz. Tasneem
ten vinte anos. Pesa corenta quilos. Ten dúas fillas e (aquí o matiz) abandonou o seu marido.
A súa mai dille que ten que volver con el, que vai estragar o matrimonio da súa irmá maior. Pero
Tasneem ten un pai. Un pai moi fóra do común. Un pai que lle di que non escoite a ninguén, que
remate os seus estudos e busque un traballo lonxe de Anantapur (Tasneem pensa que o seu marido a
acosará onde queira que vaia), que sexa ela mesma e que busque a súa felicidade. Un pai que me ten
afecto porque en canto Tasneem finalmente se atreveu a escribirme un breve correo (non pode ir ao
cíber porque os amigos do seu marido avísano de inmediato) a chamei inmediatamente por teléfono.
Ninguén da súa familia se dignou en preguntarlle cómo estaba. Un pai que me deu a man dicíndome: Por favor, axuda a miña filla. E eu, que estou feita de carne viva, que xa estaba remexida ata
os alicerces, tiven que facer o mellor de min mesma para controlar as miñas emocións. Síntome
pequena e insignificante. Para axudar a súa filla plenamente, penso, tería que cambiar o mundo enteiro, eu non teño tal poder. Pensar que intento cambiar o mundo cada día consólame pouco neste
momento. Sei que teño que ser práctica. Necesito un plan para Tasneem. Pero, e as outras milleiros
de Tasneems?
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7
farolas
acesas
s mulleres de Mahalakshmipuram e mais eu somos vellas amigas. Nun suburbio cheo de
casas de palla e coas augas residuais á vista onde pican uns cantos galos na podremia, a ledicia das mulleres parece unha campaíña dourada. As casas caen na época das chuvias, as
cabras ocúpanas despois, donas do espacio. Cando Karpajammal chegou ao suburbio non había nin
iso. Na aldea casárana aos dez anos; despois de catro fillos, quedou viúva. Pero Karpajammal non é
das que quedan sentadas lamentándose. Colleu as cousas e púxose a traballar limpando casas. Agora
ten 18 ovellas coas que gañar a vida. Iso e as súas compañeiras.
Ela é a presidenta do grupo de mulleres de Mahalakshmipuram. Levan aforrando desde a nosa
primeira fase do proxecto, hai seis anos. Chegaron a aforrar 25.000 rupias (uns 500 euros), toda
unha fortuna. Decidiron repartir a cantidade para poder afrontar gastos importantes como reconstruír as súas casas e comezaron a aforrar de novo. Agora teñen 40.000 rupias no banco. Novamente
aforrando pouco a pouco cada mes, poñéndoo no banco e rotando o diñeiro cun 3% de interese.
Un diñeiro propio que vai crecendo. Se isto non fose un suburbio e elas 20 mulleres, moitas delas
analfabetas, terían montada xa unha importante empresa e gañado moitos cartos, tal é o seu espírito emprendedor, ese que tanto se cotiza nos nosos mercados. A estas alturas é tempo de utilizalo, se
cadra nunha planta de elaboración de produtos de papel reciclado que estamos xa poñendo en marcha no proxecto.
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Ambal, o director da
ONG local dime que
debería escribir tamén
algo sobre as cousas
que me gustan da
India para completar o
meu relato. Falamos
da tolerancia relixiosa,
da diversidade
lingüística, dos
movementos sociais.

En Mahalakshmipuram tamén conseguiron que lles puxesen electricidade, pero a luz de
Karpajammal e as súas amigas brilla máis cás 17 farolas que tanto son o seu orgullo.
A boa veciñanza Padiam Street non é unha excepción. As corenta familias que viven no suburbio, moitas delas compostas por mulleres separadas, vivían antes noutro sitio. Pero á xente-ben xa
sabemos que non lles gusta o fedor da probreza. Primeiro intentárono con chantaxes e ofertas falsas
para comprar a terra. Non foi posible, as corenta familias non querían marchar. Así que un día á noite
comezou o lume. E alá foi todo. Coas pertenzas queimadas, tamén os argumentos.
Agora viven nun cacho de terra de dubidosa propiedade onde as cobras fan a miúdo acto de presenza e onde as casas teñen o chan de terra e as paredes de lata. Dentro, o medo. Ao redor, o infrahumano. Despois de varias solicitudes á oficina municipal, o día 23 finalmente alguén virá comprobar a súa situación e aclarar o conflito de propiedade da terra onde están. Só que agora a comunidade non está soa. Hai alguén máis detrás. O noso obxectivo: o reasentamento. O noso lume, una chispa de xustiza.
Falando cos pés A min gústame demostrar as cousas polos actos. Ambal, o director da
ONG local, pregúntame polo que escribo. Dime que debería escribir tamén algo sobre as cousas que
me gustan da India para completar o meu relato. Falamos da tolerancia relixiosa, da diversidade lingüística, dos movementos sociais. Tamén da arte e da literatura...
O día seguinte comezo a aprender baratanatíam, a danza tradicional do sur da India. Como
non teño moito tempo, as clases son de 7 a 9 da mañá. Non hai dúbida, algo ten que gustarme poderosamente para iso. Ao final do día pregúntame se estou cansa (baile, oficina, suburbio, casa, baile,
oficina, suburbio...). Ás seis da mañá, se estou segura de querer ir a clase un día máis. Como preguntarme se quero volver: a reposta doulla cos pés.

ı

ı

>

25

8
o dedo
sinalando o
nariz
anju Kidanu non é un sitio fácil para traballar. Nin sequera outros dalits queren achegarse á
comunidade. Son os que limpan as latrinas e recollen –a man– o lixo da cidade. Malia ter
traballos do propio Concello e uns ingresos superiores á media dos outros suburbios, a súa
situación é igualmente precaria. Na rúa os homes alcolizados esbardallan sen sentido. A taxa de abandono escolar tamen é importante.
Sen embargo non queremos deixar Panju Kidanu. As mulleres crearon xa tres grupos de aforro.
Krishnaveni é integrante dun deles. Como as demais, aforra 55 rupias ao mes, está casada e ten dous
fillos dos que se sente moi orgullosa. Sabe ler e escribir o suficiente. E está disposta a acudir ao concurso de danza que imos organizar a final de mes para as mulleres do suburbio. A súa é unha historia de esforzo como a de moitas mulleres coas que paso o tempo estes días. A única diferencia é que
Krishnaveni é xorda. Para ela as mulleres son un dedo sinalando o nariz (onde se leva o pendente) e
os homes un aceno de bigote.
Mensaxe na botella Un dos nosos últimos proxectos en IND e o de montar una exposición
de arte un pouco especial. Arte creada polas mulleres, as nenas e nenos, as persoas con discapacidade... resumindo, as beneficiarias e beneficiarios do proxecto de Tiruchi. Nestas semanas que me quedan comeza a actividade frenética: o concurso de debuxo, relatos e teatro para cada un dos grupos.
A filosofía subxacente: que a propia comunidade conte qué é o proxecto.
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Eu coñezo abondas
organizacións onde é
habitual recibir as
visitas dos países
doadores con todo tipo
de boato.
Persoalmente todo isto
me dá un terrible
pudor. E politicamente
paréceme totalmente
inaceptable.

No meu segundo dia en Panju Kidanu, as nenas e nenos en idade escolar sentaban nos restos
dunha choupana derruída cos seus cadernos para a clase de apoio. Un deles, co caderno na man, amósame o debuxo que quere presentar ao concurso. Eu agardo unha estampa de suburbio, unha casa,
unha mensaxe ecoloxista, se cadra unha familia, só que a súa non ten nin mai nin pai porque os dous
morreron de tuberculose, e unha das súas irmás padece unha discapacidade intelectual. No caderno,
nada diso. Un debuxo en dúas partes: un home dentro dunha botella, un home rompendo a botella.
Pregúntolle se o debuxo se lle ocorreu a el ou o viu nalgures. Dime con orgullo que é propio. Quén
precisa máis portavoces.
O venres á tardiña chegan Eva e Manuel. Eva é socia de IND. Están de vacacións en Tamil Nadu
e deciden pasar un par de días no proxecto. Eu aprezo o seu xesto porque creo que o interese é o primeiro paso para cambiar o mundo. E o interese é una responsabilidade individual. Como informarse do que fai unha ONG antes de colaborar con ela. Da escusa “non se sabe onde van os cartos” ten
unha xa os oídos cheos.
Eu respondo sempre o mesmo: as ONGs (as que o somos de verdade) deben ter transparencia
para saber onde van os cartos. Tamén uns principios de traballo como a autosuficiencia da comunidade, o enfoque de xénero, a responsabilidade social. E é responsabilidade de cada quen comprobar
que todo iso é así. Pero para poder facelo, claro está, hai que ter unha mínima idea do que implica
traballar en cooperación. E iso é imposible sen un mínimo interese.
Nada de «memsahibs» Eu coñezo abondas organizacións onde é habitual recibir as visitas
dos países doadores con todo tipo de boato. Aquí, na India, teño visto (algo de lonxe, iso si) un
inmenso despregue de grinaldas, cocos, benvidos amigos españois, flotas de todoterreos para os
“turistas de proxecto”... Persoalmente todo isto me dá un terrible pudor. E politicamente paréceme
totalmente inaceptable. Éntranme calafríos polas costas recordando as épocas coloniais do dominio
branco. O servilismo de quen recibe unha esmola, a grandeza de quen dá do que lle sobra. Gran mérito. Eva e Manuel levan no peto outros agasallos. Deses dos que está feito o compromiso por un
mundo mellor.
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9
dereito
a soñar
que comezou sendo unha entrevista máis rematou nunha historia da que tardaremos moito
en saber o final. Estabamos na casa de Gayatri, unha das alumnas máis brillantes de CBlock, falando coa súa mai. E unha pregunta inocente (que lle gustaría a vostede que seguise estudando a súa filla?) acendeu a lapa. Gayatri contestou antes cá súa mai: Quero ser médica. E eu
sorrín coa ilusión de Gayatri. Pero inmediatamente despois contestou a súa mai: A miña filla vai estudar a primaria e con iso abonda. Mentres ela falaba, eu miraba a Gayatri. Cos seus doce anos e un
xesto roto. Non podía quitar dela os meus ollos.
O que seguiu despois foi a batalla campal. A mai que a nena xa casaría e non tiña que traballar.
Que iso de traballar fóra da casa, nada de nada... Os seus argumentos, sen embargo, axiña demostraron ser febles. E eu neses casos son coma unha máquina de churros. Coa combinación das cousas
prácticas (por que negarlle o dereito á filla a mellorar na vida), con cuestións de dereitos básicos e
xustiza (por que decide vostede xa que a nena vai casar? Aínda se casa, por que a condea a vivir dependente?). Metendo a todo o mundo en danza (cando a mai se negaba a que a filla traballase fóra da
casa collín á traballadora sanitaria, Annalaksmi, e preguntámoslle á mai se cría que era mala persoa
por traballar por aí na rúa e vir ao seu suburbio).
A veciña estaba connosco, ela tamén cunha filla que vai ás clases de apoio e quere estudar. Ao
final non lle quedou nada que argumentar e cedeu. A miña mirada na cara de Gayatri, por quen todo
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iso comezara. Seria e coa mirada de estárselle decidindo o futuro neses intres. Pode que ela nunca
chegue a médica, se cadra abandone o de estudar, pero polo menos a dúbida está sementada, o impulso. E sexa como for, ninguén pode quitarlle a unha nena o dereito a soñar.
Problemas de mulleres Unha vez ao mes hai xuntanza das presidentas e secretarias dos grupos de aforro. A estas alturas poucas veces se debate xa o aforro en si. Todas as mulleres saben en que
consiste. Cada mes cada unha pon unhas 50 rupias no fondo común, ben gardado no banco. Cando
o fondo xa creceu o suficiente, comezan a coller crédito co tipo de interese que elas deciden. Ao mes
seguinte téñeno que devolver ao grupo. Os cartos van crecendo, propios, duradoiros. Se nalgún
momento o grupo se disolve, cada quen recupera os seus aforros.
Pero iso elas xa o saben todo moi ben na teoría e na práctica. A reunión de onte centrábase noutros temas. Nos problemas das mulleres e o papel dos grupos na súa resolución. Na perdurabilidade
dos grupos. Na creación dunha federación. O primeiro problema, a carencia de auga. Parece que as
mulleres seguimos pensando na comunidade e logo en nós mesmas. O seguinte: o dote. O alcolismo
e a violencia contra as mulleres. Visto isto, por que será que as revistas para mulleres (tamén aquí),
os programas para mulleres e ata as canles de internet para mulleres só falan de moda, saúde, cotilleo
e maquillaxe e como conseguir marido?
Unha rupia para o escusado Se cada unha de nós tivese que pagar un euro para usar o escusado, o problema da hipoteca íalle parecer unha chanza á economía familiar. Máis se tivésemos unha
familia de seis membros para arriba. Cómpre admitir que o caso de C-Block é un pouco especial xa
que hai un listo que aproveita o baño público para facer ingresos extra. O prezo habitual son 25 paisa
(un cuarto de rupia).
Hai algúns anos os baños públicos eran gratuítos. Iso para un país onde ter un retrete é un luxo
era un servizo social básico. Pero agora o goberno está abafado e recurtando gastos. E velaquí outro
bonito exemplo de cómo as políticas estruturais do Banco mundial e compañía deixan milleiros de
persoas sen un lugar onde facer as súas necesidades. Habíanlles de quitar a eles o baño, xa verían que
alegría. Quen vería Wáshington ata arriba de merda, por una vez en sentido literal...
A vía rápida Envoltos nunha tea pendurada do teito colgan o que parecen ser uns peíños
queimados. O meniño de dous anos dorme. Súa mai non. A visita comeza para ver o neno, a quen
se lle tramitou o carné de discapacidade desde o proxecto. Pero logo a mai comeza a falar doutras
cousas sen que ninguén lle pregunte. Ese é o punto de non poder máis. Porque ten unha cicatriz na
cabeza dalgunha das malleiras. Porque o seu home está casado con outra muller e ela só o soubo o
día antes da voda, cando xa era demasiado tarde para cancelalo todo e soportar a deshonra social.
Agora está nun recuncho de lata con furados, vivindo do que o marido ten a ben darlle. Ela non
pode saír traballar, non pode deixar o neno. O home pediulle que o matase. Sen dúbida unha solu-
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ción rápida. As lentas custan máis traballo, pero son as únicas que se basean no respecto e na dignidade das persoas.
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10
Poucas
mulleres
na política
ai momentos en que unha semella quedar atordada ao final do día. En retrospectiva véxome saíndo a cámara lenta das casas e dos suburbios, como se o mundo me pesase toneladas
nas costas. Os meus pés ralentizados levantan o pó que sobe en lixos visibles por entre os
pregues do meu sari. Normalmente a luz da fin do día está impresa na miña caluga e as pálpebras
pechan máis despacio na dor a esa velocidade. Os suspiros a cámara lenta parecen máis un resoprar
coa sobrecarga... Pero logo, pouco a pouco, as impresións van pasando da lentitude a unha velocidade normal. E aquilo que tanto me pesaba convértese en combustible ecolóxico. Cando chego á oficina xa foron crecendo na miña cabeza os pasos e os plans. Véxome capaz de poñelos en marcha.
Excelencia sanitaria Hai uns meses organizamos un campo de saúde reprodutiva para as mulleres do proxecto. As mulleres rara vez comentan temas relacionados coa sexualidade, e en cousas tan básicas como a menstruación, as rapazas acaban preguntándolles ás amigas porque non teñen nin idea do
que lles pasa. Ata o campo de saúde reproductiva, as rapazas nin sequera sabían o que era unha compresa. Usaban os mesmos panos que en Galiza hai uns cincuenta anos. Manter as mulleres ignorantes
con respecto ao seu corpo e á súa sexualidade é unha garantía de éxito para o patriarcado.
As mulleres adultas teñen eses mesmos problemas e outros engadidos, relacionados coa actividade sexual. Mutalakshmi quería saber por qué non tiña descendencia. E a xinecóloga díxolle que tiña
que ir á consulta médica. Dixéronlle que tiña o útero demasiado pequeno para concibir e que tería
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Samsat, que sabe ler,
contaba con detalle o
aprendido no campo
sanitario. A súa
máxima ambición,
estudar. Iso que ten
25 anos e non
rematou a primaria.

que agardar uns anos. A min pareceume unha explicación algo estraña para unha muller de 25 anos.
Así que seguín preguntando. O médico fora capaz de darlle esta información con mirarlle aos ollos.
Un acto máis de excelencia sanitaria.
O pechado camiño cara á política Chégame con dúas preguntas e mirarlles aos ollos. Pódese
ver o interese, a necesidade de saber. Algunhas veces son mulleres das clases de alfabetización. Outras
beneficiarias dos grupos de aforro. Samsat, que sabe ler, contaba con detalle o aprendido no campo
sanitario. A súa máxima ambición, estudar. Iso que ten 25 anos e non rematou a primaria. Hai posibilidades de entrar na universidade nesas circunstancias, comentámoslle.
Pero ela coloca o pallu do sari tapando o pelo, engánchao detrás das orellas e di coa boca pequena que a súa sogra nunca lle permitirá estudar. Non pode saír da casa máis do que a familia política
considera estritamente necesario. Cando lle pregunto qué lle interesa estudar di que política. Tamén
lle pregunto se quere que falemos coa súa sogra pero nega enerxicamente coa cabeza. Que alguén veña
preguntar agora por que hai poucas mulleres en política.
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11
Solucións
a medias
maxino estar cuberta de queroseno. A pel brillante. O olor. Sobre todo o olor. O pánico. Un
misto, a morte. Na parte de atrás da mente de cada muller india debe haber un espazo para o
queroseno. O medo ao lume. A maneira máis cómoda de matar. Milleiros de mulleres cada ano.
Imaxino estar cuberta de queroseno pero non son eu, senón Poranji, quen fala. Quen conta como
o marido lle botou por riba o combustible. “Tivemos un problema”, e explica as causas das desputas.
“O teu problema chámase intento de asasinato”, dígolle. E non fun a única que pensou así. A súa
irmá e as mulleres do grupo de aforro de Krishna Kinan Kovil foron á policía. Puxeron unha denuncia. Houbo unha investigación.
Aínda así, o estigma da separación é demasiado forte. O marido segue vivindo con Poranji. As
cousas di ela que volveron á normalidade. A presidenta do grupo di que a normalidade é a ameaza
de virlle enriba como lle toque un pelo. A protección é sempre unha solución a medias. Pero unha
protección a medias é sempre mellor ca ningunha solución. E nesta en particular hai unha cantidade de valor que non se pode medir por ningunha escala.
Reencontro con Vahnu Hoxe volvo ver a Vahnu. Está sentada na primeira ringleira co seu
irmán, coas ceras dispostas e flores no pelo. Vahnu vén ao concurso de debuxo e mírame coa cara
sorrinte. Fágolle acenos coas mans nunha pausa na que toma té. “Está bo?” pregúntolle. E ela asen-

I

ı

>

33

Sento coas pernas
enguedelladas no sari
e no refaixo. Vai calor
e véñenme á cabeza os
meus pantalóns
vaqueiros aos que lles
faltan dous botóns (de
catro). A auga e o frío
do inverno. Un
momento estraño de
morriña. Ou un recordo
fugaz dos días que
quedan para volver.
Cada vez menos.

te. Despois queda comer e fica para o concurso de relatos orais. As mulleres dos grupos de aforro contan historias, algunhas a súa propia vida. Ela, que non oe, mira con atención. O seu irmán achega a súa
cabeza á de Vahnu e xoga con ela de cando en vez. Eu miro desde lonxe contenta. Vahnu non está soa.
Breve morriña Sento coas pernas enguedelladas no sari e no refaixo. Vai calor e véñenme á
cabeza os meus pantalóns vaqueiros aos que lles faltan dous botóns (de catro). A auga e o frío do
inverno. Un momento estraño de morriña. Ou un recordo fugaz dos días que quedan para volver.
Cada vez menos. Pasando por diante dos ollos coma lóstregos fugaces.
Atando fíos Aquí neste pequeno anaco branco comezo historias que quedan abertas, algunhas
non veremos o remate nesta vida. Pero algunhas evolucionan. Para iso estamos, a mandar.
O outro día vin por primeira vez a Shakila, co seu fillo Ashik, cos peíños queimados el e cicatrices na cabeza ela. Despois, coma unha treboada, revolución na oficina. “Primeiro precisa un medio
de vida, logo terá que decidir sobre o resto co noso apoio”, falamos.
Porque Shakila non pode saír da casa, non ten con quen deixar o seu pequeno. E non ten medio
de vida excepto os cartos pobres que lle dá a mesma man cás malleiras que lle abriron a cabeza. Hai
que romper esa man. Ambal e mais eu convidámola ao concurso, o mesmo onde está Vahnu. E falamos con ela. “Eu non sei facer traballo ningún”, di Shakila. “Non te preocupes, podes aprender. Nós
apoiámoste”, di Ambal de pé cun sorriso. E ela marcha co pequeno nos brazos. A porta está aberta.
Os fíos comezan a facer unha alfombra. Unha voadora.
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12
o meu amigo
beer
oa man no seu brazo saúdo a Beer. Velaí o está na súa tenda, a última vez pasamos un anaco
dentro, no pequeno espazo da caixa de mistos grazas á cal pode vivir. Beer quedou cego
xogando ao críquet. Un mal golpe e o mundo en negro.
Pero Beer ten iniciativa. Primeiro recibiu un crédito do proxecto para montar a súa tendiña. E
agora acaba de recibir outro para ampliar a tenda cun posto de alugueiro de bicicletas. El sabe que a
súa clientela ten que andar lonxe para poder alugalas. En seguida se decatou da boa oportunidade e
alá foi á oficina do proxecto coa súa proposta.
Hoxe Beer inaugura a súa nova empresa ampliada. A empresa que lle deu o afecto dos seus veciños, que o sacou da casa onde estaba sumido na escuridade. A empresa que lles pode dar unha oportunidade aos seus fillos, sobre todo ao pequeno, que move con dificultade os brazos nunha estraña
parálise. Precisa atención médica especializada. E iso custa cartos. As bicis van ser máis ca un medio
de transporte.
Moito máis ca baile Das sete ás nove é o meu espazo. O espazo para abstraerme e alixeirar a
carga dos días que pasan ás veces con terribles pesares. Pero de sete a nove da mañá o mundo é só
Baratanatiam para min. Concentrarme nos pés, no ritmo, nas mans, nos xestos, na historia, na arte.
Como se nada máis existise no mundo alén diso. Cada baile é unha historia, un teatro, unha louvanza a algunha deusa. Agora miro con distinta atención as imaxes labradas de Ganesha, de Lakshmi ou
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Hoxe o teatro. Un
teatro real. A rerepresentación da vida
no suburbio. Do
traballo no proxecto.
As mulleres non len
papel ningún.
Interprétanse a si
mesmas. Nós gravamos
todo en vídeo para a
nosa exposición, para
amosar tanto esforzo
en Galiza.

Saraswati, a quen teño que representar na danza. O pavo real de Muruga, o fillo de Shiva. Durante
dúas horas o meu cerebro voa e revoa por mundos de precisión.
Logo no día a dor de xeonllos tráeme a lembranza dese espazo onde o único esforzo é o do corpo
e os únicos problemas a perfección dos movementos. En comparación co entorno, iso é a paz.
Voitres Kavitha saíu no xornal coas autoridades. A grande noticia é que lle deran un espazo
onde poñer a súa tenda. Ela, unha muller discapacitada. O seu irmán garda aínda o retrinco. E seguramente o retrinco estaría nun marco se non fose porque despois da foto non houbo espazo para
poñer a tenda. O primeiro engano, do propio Concello.
Agora o irmán de Kavitha, que ten 20 anos, conseguiu que lles deixasen un lugariño a carón do
templo e pediu 10.000 rupias para poder comezar o negocio. Unha fortuna. Sobre todo para quen
llos deixou. Para esa persoa que reclamando un 5% de interese dilles que as 6.000 rupias pagas son
só iso, o interese do crédito. A min non me saen os cálculos. Ao goberno de Tamil Nadu tampouco.
De aí que a lei contra a usura poña estes individuos directamente no cárcere. Os voitres dos pobres.
Fusión Nas caras hai sorrisos. Nos saúdos un repenicar de alegría. Case cen persoas amigas.
Nenas, nenos, mulleres... Hoxe rematan os concursos. Atrás queda o concurso de debuxo e o de relatos
(para mulleres, nenas, persoas con discapacidade...). Hoxe o teatro. Un teatro real. A re-representación
da vida no suburbio. Do traballo no proxecto. As mulleres non len papel ningún. Interprétanse a si mesmas. Nós gravamos todo en vídeo para a nosa exposición, para amosar tanto esforzo en Galiza.
Pero no vídeo non se verán moitas cousas. Como a calor humana, o ruído, os risos, a vida e o
ferver dese estar preto, dese formar parte. A min paréceme abraiante que todo isto vaia pasear por
Galiza adiante. Que vaiamos estar tan preto. Tanto como eu estou todos os días.
Claro que aínda queda moito traballo para que a exposición sexa palpable. Debe estar lista en
novembro, cando Ambal virá dar unhas cantas conferencias –en Vigo, en Pontevedra, en Santiago,
en Lugo, onde poidamos–. E entón será a fusión.
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13
Aínda aquí
ento na cama e miro para os pés. Son as seis e media. Levo xa un cacho esperta. Xa comezou
a calor. Movo as dedas, cousa que era incapaz de facer antes de vir á India. Pés cabos valgos,
de nacemento. O fisioterapeuta recomendoume andar descalza e eu sigo o consello desde a
infancia. Pero só aquí a continuidade fai que os meus pés melloren sen restriccións. Aquí onde a xente
é capaz de usar os pés igual cás mans.
Sento na cama e miro para os pés. Antes de prepararme para a clase de danza e comezar o día
coma un foguete, coma unha pequena bóla de enerxía, un demo de Tasmania. Os pés que me trouxeron, os pés que me levan.
Sento na cama e miro para os pés. Hoxe comeza a miña última semana completa en Tiruchy.
Pero aínda estou aquí.
Blanca a sorrinte A semana pasada chegou Blanca. Blanca é voluntaria de IND desde hai
catro anos. Ela fixo a nosa páxina web, organiza os cursos de voluntariado, está sempre a ela. Sempre
cun sorriso e unha gargallada. Sempre cantaruxando algo. Eu, que teño tendencia a ser seria, procuro rodearme de xente alegre. Alédame a súa compaña.
Blanca non perde o sorriso aquí tampouco. A pesar das nenas e nenos que lle saltan por enriba.
A pesar da xente que pola rúa se para diante dela e lle queda mirando para a cara nun dos xestos
máis irritantes deste país. Eu poño cara seria e dígolle á xente que disperse con voz firme. O meu
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Coñezo ben o humor
da xente dos
suburbios, a ledicia de
calquera cousa que se
saia do normal, a
importancia de
calquera
recoñecemento.

tamil aínda dá para iso. O outro día, en Kalnaicken Street tivemos a mala sorte de saír facerlle
unha foto a Kavita na súa tenda xusto á hora de saída do colexio. O caos non se pode describir. As
dúas traballadoras do proxecto, o coordinador e mais eu pasámolas canutas para poder dispersar ao
persoal. Unha xa non está afeita a tanta atención. No meu caso chama máis a atención a cámara de
vídeo ca eu mesma.
A presenza de Blanca faime sentir aínda máis nidiamente a miña estraña integración. A xente
que me coñece só agora se decata das moitas cousas que dan por sentadas comigo e que non son
tan obvias. Observan a Blanca aprender a comer coas mans. As súas sorpresas. Os seus leves problemas co inglés que despois dunha semana comeza a superar, os seus primeiros intentos co tamil... E
eu observo tamén e decátome de que non lembro cándo aprendín ningunha desas cousas, igual que
unha non lembra cándo aprendeu a dicir mamá.
Blanca está triste Pero Blanca pono todo de si e eu sei mellor ca ninguén que non é fácil. O
día que vemos ao fillo de Beer, deitadiño e mexando por riba de si, eu, que estou ocupada falando
coa súa avoa, tocándolle ao meniño a meixela para tranquilizalo e comentando con Ambal solucións
ao caso, non me decato da cara de Blanca ata que nos metemos de volta no rickshaw. “De toda a
xente que vimos ata o de agora este neno é o único que pouco pode facer para mellorar”, di. Eu, que
normalmente xa teño bastante con procesar a miña propia frustración, non sei moi ben o que dicirlle. Confío en que falar sexa suficiente.
E no momento recordo a primeira vez que vin a Tiruchy e as visitas aos suburbios con Ambal
cando non había persoal e só eramos el e mais eu de casa en casa. Despois do día longo iamos tomar
un zume ou un xelado xuntos. El, que de primeiras é tímido, cando colleu confianza díxome un día:
“Na túa cara vese a dor cando falas coa comunidade”. Agora, por fortuna, vese ademais da dor a familiaridade e a ledicia.
Últimos vestixios do concurso Pola oficina pasan aínda mulleres que non puideron asistir á
entrega de premios o sábado pasado. Eu interrompo a preparación do curso sobre xénero e planificación de proxectos e revivo o momento marabilloso da ledicia nas caras. Agora xa non están as case
cen persoas, pero sigo sentindo a mesma emoción. Cando pensei no concurso por primeira vez intuín que ía ser unha festa. Coñezo ben o humor da xente dos suburbios, a ledicia de calquera cousa que
se saia do normal, a importancia de calquera recoñecemento. Pero como sempre superaron todas as
miñas expectativas. A participación foi masiva, nas caras das mulleres no teatro, o orgullo e a complicidade (ei, que che toca a ti! Cando unha esquecía dicir o papel). Catro nenos que adaptaron cancións de películas con letras reformadas. Unha muller que fixo un debuxo da presidenta do grupo
indo ao banco cos aforros de todas. Un rapaz discapacitado que se debuxa a si mesmo... No momento en que lles entrego os premios sei tamén o que hai detrás de cada quen porque levo case dous meses
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Ambal ten gana xa de
vir a Galicia onde
poder beber unha
cervexa sen
converterse nun
proscrito social. Gana
de vir a un lugar onde
a xente se toca, ri e
asubía.

convivindo co seu día a día, escoitando as súas alegrías e tristezas. Sei que o neno que gaña un dos
premios do concurso de debuxo é orfo e ten unha vida difícil. Que ás mulleres de Pandiam Street que
gañan na categoría de teatro lles queimaron as casas... Pero que vos vou contar? Tamén vós sabedes
estas cousas.
O aniversario de Ambal Onte foi o aniversario de Ambal. Pasámolo ben. Blanca, Bobby e
mais eu decidimos agocharlle un agasallo especial e deixarlle quince tarxetas pola oficina adiante.
Implicamos ao home que trae o te, a irmá de Bobby (cunha chamada desviada à casa) e a parte do
persoal. Ambal andaba con cara desesperada dun lado para outro sen saber cándo ía rematar o asunto. Nós ás gargalladas. O agasallo (á parte da camisa e os pantalóns, que xa lle demos o día antes e
que aquí son obrigados o día do aniversario) incluía unhas olivas que atopamos nun super sofisticado e unha botella misteriosa e prohibida. Ambal ten gana xa de vir a Galicia onde poder beber unha
cervexa sen converterse nun proscrito social. Gana de vir a un lugar onde a xente se toca, ri e asubía.
Suecia é un país cálido en comparacion coa India para esas cousas. E hai moita xente que precisa a
calor humana. Empezando por min.
Pequenas satisfaccións personais Onte chegou Vinay para asistir ao curso sobre xénero e
proxectos que teño que impartir estes días para o persoal de PDI. Á ledicia de ver o meu amigo uníuselle a de descubrir que a carta que lles escribira a el e á súa familia en canarés (que ten un alfabeto
distinto ao latino, de aí a graza) fora non só intelixible senón que nada máis tiña un par de erros ortográficos.
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14
Lección de
léxico
o templo de Srirangam atópase o exemplo perfecto para a diferencia entre ser india e ser
hindú. Calquera india pode entrar pola porta do templo. Pero só as hindús poden acceder
aos santuarios onde están os deuses. Este ano souben por primeira vez que esta é unha práctica frecuente nalgúns templos de Tamil Nadu. Vinay, que veu de Karnataka esta semana, non podía
dar crédito. Fomos por ver a arquitectura pero o noso nivel de cabreo (o de Vinay, hindú, e o meu)
chegou a tal punto que marchamos sen máis. A min duroume unha mañá de morros. Sen comprender cómo se pode prohibir a entrada a alguén nun lugar de culto desa maneira. “É a cultura dos brahmáns de Tamil Nadu”, di Ambal con cara de amolado. “Se alguén fixese iso nunha igrexa podes ter
por seguro que me habían oír”, dígolle eu. E o cabreo vólveme cando recordo o cartel: Only Hindus
allowed. E a quen se lle pide a fe de bautismo?
Perder a inocencia O mércores comeza o curso sobre xénero e desenvolvemento que Ambal
me pediu que dese para todo o persoal da organización. Eu teño un afán de pequena maquiavélica
con fins didácticos. Primeiro analizamos distintas cousas en grupos. De maneira inocente. Pídolles
que como as nenas fagan un debuxo sobre a súa familia, a outro grupo que busque ditos en tamil
sobre as mulleres, a outro que decida se certas afirmacións sobre a sexualidade poden atribuírse a un
home ou a unha muller... Pero o meu grupo favorito é o do cine. De novo con inocencia pídolles que
fagan unha representación dunha película “estandar”, das que aquí chaman “masala movies”. E admi-
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Hai algúns cursos que
son pura teoría, ou
que teñen unha
aplicación práctica
pero non persoal.
Pero neste caso paro
con atención no tema
da violencia de
xénero. Polo menos
tres das traballadoras
de PDI sofren
violencia nas súas
casas.

to que o grupo ten trazas. Hai unha rapaza tímida que vai coas súas amigas e é acosada por un tipo,
do que a ten que rescatar o heroe. Aí nace o amor. Logo dunha canción (si, si, canción e todo, aquí
hai moita arte) arredor dunha árbore, a familia da rapaza decide casala co primeiro individuo acosador, un curmán. Ela accede e na voda mesma toma veleno e morre. Todas rimos. Pero cando segue a
análise das mensaxes inherentes na película para as mulleres, a todas se nos atraganta o cine. Trinta
persoas que perderon a inocencia de pensar que o que entretén é só iso sen máis.
Trucos pedagóxicos A min gústame usar trucos pedagóxicos. O segundo día do curso imos
ver os aspectos máis técnicos de intervención na comunidade desde o enfoque de xénero. Así que lles
poño dúas comunidades na pizarra: nunha a poboación ten emprego mal pago pero van tirando, a
asistencia sanitaria non se usa moito pero está dispoñible, o nivel de alfabetización é do 50%, o horario de traballo é de 7.00 a 15.00 con tempadas de descanso cando non é tempada de traballo. Na
outra comunidade trabállase sen cobrar (entre paréntese escribo “escravitude”) de 5.00 a 22.00 todos
os días do ano, o nivel de alfabetización é do 2%, a atención sanitaria inexistente e ademais esta
comunidade vive nunha situación de violencia que limita os seus movimentos e a súa liberdade. Logo
poño cara inocente e pídolles que identifiquen a comunidade máis necesitada de apoio. Ninguén
dubida de que é a segunda. Aínda lles leva uns minutos decatarse de quen é cada comunidade. As
dúas son a mesma. Só que unha son os homes e a outra as mulleres. Sen a miopía da discriminación
ninguén ten dúbidas.
Non só teoría Hai algúns cursos que son pura teoría, ou que teñen unha aplicación práctica
pero non persoal. Pero neste caso paro con atención no tema da violencia de xénero. Polo menos tres
das traballadoras de PDI sofren violencia nas súas casas. E nos suburbios moitas máis. Iso e acoso
sexual, violación. No grupo hai caras duras e serias. Samsat érguese ao final do curso e fala. Ela, que
traballa de criada ademais de como animadora e a última vez que a vin levaba unha vendaxe no pescozo. “Teño que solucionar a situación na miña casa”, di. E para min a intención neste caso paréceme un gran intento.
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15
Na india,
tamén
no fogar
on sei moi ben que hora é pero é de día. Nas mans e nos pés levo a cor vermella da “atha”
que marca as mans de quen baila. Nos ollos aínda algo de kajal. Pero a representación que
sinto máis próxima é a da despedida. Unha xa coñecida de hai tempo. Unha familiar e pesada, lenta. Hoxe Manimekalai marcha a Chennai a un congreso falar de xestión da auga. Desde o
pequeno balcón da entrada dígolle adeus coa man. Logo veño á terraza e sento no frescor da mañá,
o único do día, a mirar para a roupa que colga e a pensar para adiante e para atrás, xa entrando no
limbo estraño que non marcan os paralelos.
A rebeldía págase “Adeus, bailarina”, díxome a irmá de Bobby despois da función. Onte, despois de 25 días, tiven que bailar en público. E iso coa ira de Sangeetha sobre a miña cabeza. Sangeetha
foi a miña profesora de danza. Ela creu que eu era parva e o xadrez saíulle un pouco mal ao final.
Sangueeta pretendía sacarme cartos ata por esbirrar. No momento en que unha admite que é
estranxeira acéndesenlles os ollos aos indesexables. Ambal e Manimekalai interviron. Ambal preocupado: “Esta xente é a que lle dá mala fama ao país”. Comigo sabe que non ten que preocuparse: “A
xente que é avariciosa éo con todo o mundo”, dígolle.
Sangeetha é unha brahmá, como case todas as mulleres que practican Baratanatiam. A arte adoptada como marca de clase. Claro que antes foi a danza das prostitutas, as devadasis. A Bobby rexéitalle as pulseiras que con afecto me comprou para bailar. Véxoo co rabo do ollo. Sei que a vinganza
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Recordo as actividades
de baixa asistencia, as
escusas para non
involucrarse, a falta de
coherencia, a
indiferencia. A miña
tristeza aumenta. Pero
o desánimo non é
posible con tantas
persoas no fondo da
retina. Porque elas son
o meu motor e a miña
enerxía. Por iso
sempre teño gana de
máis.

está en pé. Todo porque me neguei a comprarlle o sari de 1.000 rupias que ela pretendía obter con
mentiras (“Tesme que traer un sari de seda para a ofrenda a Shiva”). E logo cámbiame a música,
ponme a peza máis difícil a dobre velocidade e por riba de primeira. Non vou dicir que foi marabilloso, pero sobrevivín. Sentinme coma o coello que sae do sombreiro. E o mellor de asomar a cabeza foi ver as caras sorrintes da xente que me quere, daquelas persoas a quen sinto amigas.
En dous mundos Kavin, a filla de Ambal, pasa a tarde chorando porque a mamá vai en
Chennai a un congreso e Ambal está nunha longa xuntanza de ONGs. Nós pasamos a mañá noutra
das escolas para nenas e nenos traballadores. Blanca torce o bico: “Á idade de Kavin as nenas andan
facendo as tarefas da casa cos irmáns pendurados do lombo”. E todo iso sen chorar.
A tristeza comeza a pousarse en min. O traballo continúa á volta, coas mesmas dificultades de
sempre. Pero a unión permanece. Sen embargo, a distancia fai o seu efecto. Síntome afortunada pola
convivencia. Aquí en Tiruchi. Con Ambal e a súa sensibilidade, o seu humor, as súas citas de poesía.
Con Manimekalai, a súa muller, que loita día a día, facéndo méritos inxentes cos mínimos recursos,
sempre próxima e coa conversa interesante nos labios. Con Bobby, a segunda de abordo de PDI,
independente e rebelde, amable e sensible. Coas traballadoras do proxecto. Coa comunidade da que
me sinto parte. Síntome inmensamente afortunada.
Estou cansa pero con enerxías. Disposta a todo. Lista novamente para a loita diaria, para a loita
contra tanta indiferencia, tanta comodidade, tanta fartura. Aló, do outro lado. Nunca sei moi ben se
é o meu. Resúltame difícil a volta, xa agora. Pensar en todo o que queda para poder seguir sendo parte
disto. Para crecer, para chegar a máis xente. Coñezo ben as dificultades. Os nosos inxentes esforzos
en IND para mobilizar os fondos necesarios e sobre todo para mobilizar as persoas, que son o que
marca o significado de todo isto. As persoas que contribúen cos seus cartos e co seu tempo a este cambio inmenso, a esta revolución enorme e que ten que pasar por forza polo noso esforzo.
Recordo as actividades de baixa asistencia, as escusas para non involucrarse, a falta de coherencia, a indiferencia. A miña tristeza aumenta. Pero o desánimo non é posible con tantas persoas no
fondo da retina. Porque elas son o meu motor e a miña enerxía. Por iso sempre teño gana de máis.
Mañá marcho de Tiruchi para Chennai. De Chennai a Francfurt. De Francfurt a Madrid. De
Madrid a Santiago. De Santiago a Vigo. Unha viaxe longa. Con tempo suficiente para desfacer os
nós na gorxa. Con ganas de máis. En Tiruchi, tamén o fogar.
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