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Francesc Bayo Reponsable de l’Àrea d’Amèrica Llatina de la Fundació CIDOB

EL CAS D’AMÈRICA LLATINA

Després de la independència d’Espanya, els dirigents criolls dels països americans van
haver d’afrontar la forma d’organitzar-se i per fer-ho van optar pel model que van deno-
minar modernitzador. Aquest model considerava que a partir d’aleshores la sobirania ja no
requeia en el rei, sinó que era assumida per la nació composta per ciutadans lliures i iguals
que es governaven a través de l’Estat. La creació de l’Estat, entès com un ordenament jurí-
dic que té com a finalitat general exercir el poder sobre un determinat territori, al qual
estan subordinats de manera necessària els individus que li pertanyen, va requerir gairebé
un segle per fer-se efectiva i va tenir un alt cost social. Va significar l’enfrontament amb
tres forces autònomes arrelades en el territori i la societat: l’Església, els cacics regionals
i els pobles o comunitats indígenes.
El nou Estat-Nació, enlloc d’acceptar la diversitat de la societat real, tendeix a uniformar-la
mitjançant una legislació general, una administració central i un poder únic. Aleshores, la
primera exigència de l’Estat-Nació és fer desaparèixer la societat heterogènia i destruir les
cultures diferenciades, les ètnies i les nacionalitats. Per construir la nova nació s’unifica en
primer lloc la llengua i, a continuació, el sistema educatiu. També s’uniforma el país sota un
únic sistema econòmic, administratiu i jurídic, basat en la preeminència de la propietat pri-
vada individual. Finalment, cas que en el mateix territori convisquin diverses cultures i
nacions, la cultura de la nació hegemònica substitueix la multiplicitat de cultures nacionals.
La configuració d’aquesta imatge de la nació va produir automàticament un llistat de supo-
sats enemics que s’oposaven a la nació moderna i la condemnaven al retard. En aquest llis-
tat figuraven de manera prominent els pobles indígenes. Tots els partits polítics van coin-
cidir a assenyalar els pobles indígenes com el fardell més pesat que arrossegava la nació i
hi van concentrar les seves crítiques. L’atac a les tradicions i valors indígenes va provocar
una escomesa general contra les terres i els recursos que sustentaven als pobles, juntament
amb el naixement d’una consciència social intolerant, que es va expressar en l’exclusió
dels qui no compartien els mateixos valors. 
Així, al llarg dels anys de vida republicana, en la majoria dels països amb algun grau signi-
ficatiu de població indígena han perdurat dos eixos conflictius primordials. L’un fa referèn-
cia a la disputa per la propietat i l’ús dels variats recursos naturals que territorialment han
estat vinculats, per tradició, a alguna de les diferents comunitats indígenes. L’altre està lli-
gat a la discriminació que es deriva de la manca d’integració social i cultural respecte a la
resta dels habitants del país en qüestió, ja que no arriben a beneficiar-se normalment dels
serveis públics generals com la sanitat, l’educació o l’habitatge, fet que genera un cercle
viciós que abona la pobresa creixent dels indígenes.

Per una o altra raó, gran part dels pobles indígenes ha tingut, i

en alguns casos continua tenint, una condició ciutadana de sego-

na classe exposada a les arbitrarietats del poder privat o públic.

Aquesta situació, que és un residu de dominació secular, ha anat canviant de forma amb el
temps. Al principi va comportar el desallotjament de les terres, la servitud econòmica i polí-
tica i la segregació cultural i social. En les dècades recents la subordinació s’ha anat fent més
subtil, disminuint el pes dels criteris ètnics i racials i posant un major èmfasi en les condi-
cions de classe. 
Per altra part, les comunitats indígenes no han estat immunes al contacte amb formes
de vida diferents, entre d’altres raons perquè la cerca del manteniment els ha impel·lit
a no fer-ho. En el món rural la majoria dels indígenes són camperols, artesans o comer-
ciants i en funció d’això han estat reclamant un lloc en l’estructura econòmica i social.

Pobles i moviments
INDÍGENES
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En el món urbà, fruit de les migracions massives a partir dels anys

cinquanta i seixanta, legions d’indígenes han passat a poblar els

barris mísers de l’extraradi i a engrossir les files dels productors de

l’economia informal. Aquests últims també s’han anat organitzant

per reclamar un espai en la societat. 

Ambdós casos es mouen també en la frontera del mestissatge i

molt sovint el camí per superar la marginació i la misèria compor-

ta l’abandonament lent i progressiu de moltes pautes socials i cul-

turals anteriors, contribuint d’alguna manera a la creixent pèrdua

d’identitat. Malgrat tot, juntament amb la crisi econòmica i polí-

tica també apareix una crisi de valors en les societats, fet que con-

verteix les comunitats indígenes en un referent cultural. Per un

altre costat, també existeix un debat en el món indígena entre els

qui es podrien anomenar aperturistes i els tradicionalistes. Entre

els primers hi ha una major predisposició a la coordinació amb

altres moviments socials no específicament indígenes per ampliar

els espais de participació sense renunciar a la seva identitat, fet que

d’alguna manera implica algun tipus de negociació sobre el nou

model d’Estat que cal establir.

Antecedents i evolució del conflicte4La visió indígena de la

participació social està indissolublement associada al territori en el

qual està assentada la comunitat. Aquest principi bàsic ha estat

una font de conflictes i negociacions entre les diverses comunitats

indígenes i els estats republicans al llarg dels segles XIX i XX. Les

diferents organitzacions indígenes que s’han creat en els països lla-

tinoamericans han sorgit de la necessitat de confrontar i dirimir

aquesta situació, primer contra les oligarquies agràries i, actual-

ment, contra els conglomerats empresarials amb interessos en l’a-

gricultura, la indústria forestal, la mineria, el petroli o les infraes-

tructures (vies de comunicació, embassaments, etc.). 

D’aquesta forma, quan en la majoria dels països llatinoamericans

es van incrementar les demandes camperoles per un millor repar-

timent de la tinença de la terra, era freqüent trobar la unitat d’ac-

ció entre els moviments camperols i les organitzacions indígenes,

sovint fosos en una mateixa estructura. Així va succeir durant la

revolució mexicana al principi del segle XX i entre els anys 1940 i

1970 en experiències de lluita per la reforma agrària a Guatemala,

Perú i Colòmbia, o per l’aprofundiment de les reformes en marxa,

a Equador i Bolívia. També hi ha hagut altres casos d’organitza-

cions indígenes que van portar a terme mobilitzacions pròpies no

específicament associades amb altres moviments camperols, com

és el cas dels maputxes a Xile, els guaranís a Paraguai o els misqui-

tos a Nicaragua.

En la majoria d’aquests moviments existeix una elit indígena que

actua moguda per la necessitat de salvaguardar i també de moder-

nitzar les comunitats. Normalment està formada per joves univer-

sitaris que, malgrat que viuen en medis urbans, conserven les arrels

comunitàries, per líders formats en l’activisme cooperatiu o sindi-

cal, per membres dels diferents corrents religiosos i també per 4Indígena aimara durant la trobada cultural entre pobles de l’altiplà i l’amazonia boliviana (foto: CEFREC)

alguns artesans i comerciants. Sovint aquesta elit constitueix orga-

nitzacions que tenen la vocació de convertir els indígenes en

actors socials, culturals i polítics dins d’una escèna regional o

nacional fins ara monopolitzada pels no indis.

En la formació i el desenvolupament d’aquests moviments indíge-

nes hi ha hagut també diverses influències d’origen extern. Entre

aquestes destaca l’Església catòlica, que des de sempre ha estat

intentant la captació religiosa de les poblacions indígenes, fins i

tot donant suport a algun tipus d’organització camperola que even-

tualment actués de contrapès a l’avanç del moviment obrer més

influït pel marxisme. La novetat va sorgir després del Concili

Vaticà II (1962) i la Conferència de bisbes llatinoamericans a

Medellín (1968), quan van establir-se nous principis més progres-

sistes d’acció social i cultural, alguns dels quals influirien en el que

després seria la teologia de l’alliberament. 
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Altres focus rellevants són les relacions amb les organitzacions polí-

tiques més o menys reformistes, incloent els populistes i la democrà-

cia cristiana. Aquestes tendeixen generalment a un ideal d’integra-

ció social i nacional, fet pel qual l’orientació mantinguda envers els

moviments indígenes no ha diferit sensiblement d’una política d’as-

similació, més o menys progressista, però amb certes dosis de pater-

nalisme. Quant als grups revolucionaris, suposadament aliats natu-

rals de classe, han considerat els moviments indígenes com a subor-

dinats als quals calia enquadrar i orientar. Per altra banda, malaura-

dament, en els moments durs de persecució dictatorial contra les

guerrilles, les comunitats indígenes han sofert les habituals pràcti-

ques repressives conegudes pel nom de terra arrasada.

També s’han portat a terme iniciatives oficials per al reconeixe-

ment, i d’alguna forma l’assimilació, de les poblacions indígenes,

però en totes elles es continua sense resoldre el conflicte pels drets

sobre els territoris indígenes. En el fons hi ha subjacents dos prin-

cipis als quals l’Estat modern no sembla disposat a renunciar: la

sobirania única i indivisible i la propietat privada individual. De

fet, la norma jurídica habitual a Amèrica Llatina ha estat la de no

reconèixer un estatut especial per als territoris indígenes. Els casos

més excepcionals s’orienten al reconeixement de formes comunals

de propietat de la terra, com seria el cas de Nicaragua o Bolívia. La

situació de Perú i Mèxic seria una mica diferent: en aquests països,

la recuperació de terres comunals es va plantejar en el marc de la

reforma agrària, potenciant més la creació de la figura del campe-

rol i no tant la preservació de l’indígena.

Condicions actuals4Les tendències més comunes en el tractament

de la problemàtica indígena per part dels estats llatinoamericans

parteixen de la concepció que la pròpia societat dominant té de la

realitat indígena. L’aproximació culturalista considera els indígenes

com marginals que no s’han incorporat a la cultura nacional, fet pel

qual cal proveir els mecanismes, prioritàriament en l’educació, per

facilitar la integració. Per la seva part, els estructuralistes consideren

que la prioritat a resoldre és la integració socioeconòmica de l’indí-

gena, que exigeix que es produeixi un desplegament d’infraestructu-

res i serveis públics per posar fi a la marginació de les comunitats

indígenes. En ambdós casos, de forma més o menys implícita, s’està

defensant l’assimilació al patró modernitzador establert.

Per altra banda, en els últims anys s’ha anat perfilant un moviment

social i cultural que qüestiona els plantejaments anteriors. Ni con-

sidera que les cultures indígenes siguin un obstacle al desenvolu-

pament econòmic i social ni creu que la idea que actualment pre-

val sobre el desenvolupament beneficiï els pobles indígenes. 

Aquest enfocament, que es coneix com

etnodesenvolupament, pensa que les

cultures indígenes no són incompati-

bles amb el desenvolupament i que en

elles es troba la base de la identitat i

la solidaritat dels pobles indígenes. 

Una de les banderes més importants d’aquest moviment és la pre-

servació de la llengua com la principal senya d’identitat, per la

qual han estat promovent l’educació bilingüe. Posteriorment s’han

plantejat l’educació intercultural com a complement de l’ensenya-

ment bilingüe. Aquesta consisteix en la inclusió d’altres elements

de les cultures indígenes en els programes formals d’educació, a

més de la llengua. Però la generalització d’aquest tipus de políti-

ques no està resultant fàcil.

A banda dels problemes d’organització i pressupost, en molts

governs prevalen els dubtes sobre la compatibilitat d’aquestes

propostes i la preeminència de l’homogeneïtat en la unitat

nacional.

L’altra gran bandera del moviment se centra en l’ús i l’explotació

dels recursos naturals, que li ha donat molt ressò recentment per

l’increment de l’atenció pel medi ambient, connectant amb múlti-

ples organitzacions ecologistes. D’aquesta manera s’han revalorat

els coneixements tradicionals sobre la producció agrícola, l’ús dels

boscos o les plantes medicinals. En alguns casos s’ha intentat esta-

blir una entesa fructífera amb les autoritats, però en molts altres no

ha estat possible i aleshores torna a aparèixer novament el con-

flicte sobre la forma d’accedir i explotar els recursos.

De la mateixa manera que passa en altres moviments polítics i

socials, els moviments indígenes han passat per diferents etapes,

fins i tot amb crisis i divisions, per desenvolupar les organitza-

cions i solidificar els programes. També s’han produït debats teò-

rics i ideològics entre els seus dirigents. Les principals diferències

sorgides es refereixen a com caracteritzar les demandes i les posi-

cions del moviment, en termes de classe o bé d’ètnia.

Els líders indígenes que coincideixen amb l’enfocament de classe

promouen la participació dels indis a l’interior d’organitzacions

de classe, com els sindicats i les unions camperoles, juntament

amb la resta de membres. Aquesta postura ha estat adoptada tra-

dicionalment pels partits i moviments d’esquerra, per les organit-

zacions populistes i nacionalistes i també per aquells governs pro-

gressistes que han optat per la integració dels indígenes en la

societat nacional. 4Indígenes Kaiabi, Xingú. Mato Grosso, Brasil (foto CEFREC-CAIB)
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Nota4Aquest text també s’ha editat a l’Obser-

vatori de Crisis, el web elaborat per la Fundació

CIDOB per al Fòrum 2004.

[http://observatori.barcelona2004.org]

En la tendència ètnica s’engloben els qui temen que una visió exclusivament de classe comporti la

pèrdua de l’especificitat indígena i aboqui a la integració per la via de l’aculturació. Dins d’aquesta

tendència existeixen dues posicions molt separades. Per un costat, hi ha qui rebutja la societat domi-

nant en tot el seu conjunt perquè la considera aliena, colonitzadora i opressora. Per altra part, hi ha

els qui reconeixen que a més a més dels valors ètnics existeixen uns interessos de classe que els por-

ten a buscar aliances amb altres grups socials.

Finalment, queden els aspectes dels drets civils i polítics en les comunitats indígenes, entre els quals

destaquen la representació i la participació política, la descentralització territorial del poder o l’apli-

cació de la justícia. Tots ells són temes espinosos que la majoria dels estats llatinoamericans no tenen

resolts, a causa de la seva pròpia naturalesa centralista i jacobina. Existeixen legislacions que tenen

en compte alguns aspectes diferencials, com la representació política de les comunitats en el nivell

local, però més aviat com una forma de concessió a determinats particularismes que com un exercici

autèntic d’autonomia.

A l’altre extrem, el que realment se segueix considerant

encara un tabú és organitzar un Estat pluriètnic i arti-

cular una legislació que prengui com a punt de referèn-

cia la lliure determinació dels pobles.

En aquest sentit, és important destacar les dificultats que s’estan produint en el si de les Nacions

Unides per establir instruments que reconeguin els drets indígenes per si mateixos. La Declaració

Universal dels Drets Humans, com també els Pactes de Drets Civils i Polítics o els de Drets

Econòmics i Socials, comprometen als estats signants a respectar els drets dels seus ciutadans, però

encara no s’ha aconseguit determinar què fer amb els drets comunitaris. Per tant, el debat continua

obert i la Declaració Internacional sobre els Drets dels Pobles Indígenes porta ja més de deu anys de

discussions dins de les Nacions Unides.


