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La imatge de l’indígena rural i allunyat del món és una 

construcció [...] gairebé ingènua, propera a la del bon salvatge, 

que li fa un flac favor a la nostra reivindicació.

José Ancán 
1 

L’any 2008, recordo haver assistit a la presentació d’un docu-

mental sobre nacionalitats indígenes de l’Amazònia equatori-

ana. L’audiovisual intentava, amb bones intencions, posar en 

relleu la vida i lluita de comunitats inserides en el context d’explo-

tació petroliera i rescatar, especialment, les dones com a agents 

actives d’aquestes comunitats. No obstant això, i més enllà del 

fet que l’origen del projecte fos lloable, no vaig poder deixar de 

sorprendre’m davant les imatges. D’una banda, l’agència es di-

fuminava en la captura de l’”alteritat”: cossos mig nus, fosos en 

el paisatge selvàtic, “atrapats” en la reproducció de pràctiques, 

en una mena de “temps primigeni”. D’una altra, la narració pas-

sava, sense més, d’una nacionalitat a una altra: semblava que, 

a ulls de qui dirigia, tots els indígenes eren “un mateix i sol grup”.

Això, que es podria entendre com la ignorància inicial d’un pri-

mer acostament forà, resultava aquí poc disculpable: mesos 

de gravació, vaig pensar, per no entendre gran cosa. D’aquesta 

manera, el documental fallava en el missatge que volia comuni-

car (almenys el que declarava en la seva difusió). Aquest, s’havia 

transformat en una posada en escena d’exotisme pur i dur.

Certament, amb aquest relat no tinc la intenció de fer es-

carni públic d’aquest producte audiovisual. Hi recorro, més avi-

at, en un esforç d’il·lustrar una manera de representació d’allò 

que han estat —i són— objecte els pobles i nacionalitats indíge-

nes de l’Amèrica Llatina.

Ja fa anys que Stuart Hall es preguntava: “com represen-

tem gent i llocs que són significativament diferents de nosal-

tres?”, “quina és la fascinació secreta de l’”alteritat” i per què 

la representació popular hi és atreta?”, “quines són les formes 

1 “No hay una sola forma de ser mapuche”. [Entrevista]. Revista PAT. (tardor de 2013), núm. 55. 

Disponible en línia a: https://goo.gl/UHeBmu [Consulta: 4 febrer 2017].

2 Hall, S. “El espectáculo del otro”. a: Hall Stuart. Sin garantías. Quito, Equador: Universitat Andi-

na Simón Bolívar; Institut d’Estudis Socials i Culturals Pensar; Pontifícia Universitat Javeriana; IEP; 

Envión Editores, 2010, p. 419.

LA IMPORTÀNCIA DE LES 
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típiques i les pràctiques de representació que s’utilitzen per re-

presentar la “diferència” en la cultura popular actual i d’on van 

venir aquestes formes i estereotips populars?” 
2

En termes macro, existiria la tendència predominant —des 

de l’Amèrica del Nord i Europa— a figurar Llatinoamèrica com un 

tot compacte i homogeni. Però, què hi ha de les imatges sobre in-

dígenes?, quins discursos i percepcions comporten aquestes imat-

ges?

En una pràctica instal·lada transversalment als continents 

(inclòs Llatinoamèrica), molts textos (audiovisuals, visuals i/o 

escrits) difonen imatges que semblarien continuar el fil històric 

de representacions teixides al seu voltant. En una relació de je-

rarquia, que competeix a llocs i cultures de procedència, aques-

tes s’articularien substantivament en dos eixos: el “bàrbar i inci-

vilitzat” i “el bon salvatge”.

La primera, suposa “un sentiment de superioritat” respec-

te d’una cultura estrangera i/o davant els qui en formen part;la 

segona, està impregnada d’una actitud de benèvola admira-

ció;justament, en raó del seu “primitivisme”, “el seu endarreri-

ment” i/o “la seva inferioritat tecnològica”. Això, per exemple, es 

pot observar clarament en alguns “discursos ecologistes o ter-

cermundistes” 
3
 i/o de promoció (eco)turística,que busca oferir a 

l’estranger una vinculació amb el món primitiu, “pur” i passat 
4
. 

Així, en aquesta lògica i tal com succeïa en l’audiovisual,sub-

jectes i pobles originaris cobren presència en una relació unívoca 

amb el paisatge natural i “ancestral”, l’entorn obvi i propi; vivint 

en unes menes de guetos, ancorats en el temps i incòlumes, per 

tant, als canvis, les tensions, les reformulacions. D’aquesta ma-

nera, se sol transmetre una representació d’un “altre” indígena, 

ahistòric, exotitzat: un “natural” no contaminat.

No obstant això, aquests “altres” “aprehesos”, disposats i 

circulats estan lluny de respondre a aquesta imatge única. Llui-

tes, reivindicacions i demandes davant territoris i cultures inter-

vingudes constitueixen avui, i des de fa algunes dècades, bande-

res de mobilitzacions. De fet, a partir de la dècada de 1990, els 

moviments indígenes irrompen amb força en l’escena pública i 

política dels diferents països del continent. Això, que s’ha ano-

menat “emergència indígena” 
5
, suposa no només la polititza-

ció de la identitat ètnica sinó també processos de reelaboració 

d’aquesta identitat. Consegüentment, com indica Bengoa, en 

acabar el segle xx, ja no es tracta de

comunitats aïllades, estudiades per l’antropologia tradicional fa 

dècades (“societats folk”) sinó [d’]una combinació cada vegada 

més complexa de relacions urbanes i rurals, amb contactes i 

comunicacions internacionals i en una confrontació permanent entre 

la tradició etnocultural i la modernitat... 
6

Atès l’objecte d’aquest document, no resulta viable aprofundir 

en els diferents contextos i les seves repercussions. Ofereixo, a 

3 todorov, t. (1990). “ El cruce de las culturas”. A: Criteris, (gener-desembre 1990), núm. 25-28, p. 6.

4 ScHiwy F. “Ecoturismo indígena y globalización”. A: NouzeilleS Gabriella (comp.). La naturaleza en 

disputa. Buenos Aires, Argentina: Paidós, 2002, p. 211.

5 beNGoa, J. La emergencia indígena en América Latina. Santiago de Xile: FCE, 2000, p. 19.

6 beNGoa (2000: 19-20).
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canvi, una aproximació descriptiva i/o un mapatge de certes di-

nàmiques actuals, relatives aquestes a la distribució territorial, 

la mobilitat o migració interna i les seves implicacions.

Aquí, la revisió de les fonts estadístiques actuals ofereix la 

possibilitat de problematitzar i/o matisar una part de les repre-

sentacions comentades, almenys en atendre les dinàmiques de 

mobilitat i assentament. La cosa, de fet, va molt més enllà de 

l’ocupació del “territori ancestral” o originari com a camp exclu-

siu de residència.



02

DOS
SIE
R02

9

ALGUNES PRECISIONS



10

DOS
SIE
R02

ALGUNES PRECISIONS

ALGUNES PRECISIONS

DE QUÈ PARLEM QUAN ENS REFERIM A POBLES INDÍGENES?
Abans d’entrar en l’àmbit de les xifres, resulta apropiat fer una 

precisió: de què parlem quan ens referim a pobles indígenes?, 

quins trets permeten tal identificació?

Responent aquestes qüestions, actualment hi ha consens 

a escala internacional a utilitzar la definició continguda en el 

Conveni 169 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) so-

bre pobles indígenes i tribals en països independents. Aquest, 

en el seu article 1, estableix que un poble es considera indígena 

“pel fet de descendir de poblacions que habitaven al país o en 

una regió geogràfica a la qual pertany el país en l’època de la 

conquesta, de la colonització o de l’establiment de les fronte-

res estatals actuals i que, qualsevol que sigui la seva situació 

jurídica, conserven totes les seves pròpies institucions socials, 

econòmiques, culturals i polítiques, o part d’elles”. Així mateix, 

assenyala que “la consciència de la seva identitat indígena o tri-

bal es considera un criteri fonamental per determinar els grups”. 

Així, segons això, hi hauria —almenys— quatre dimensions 

lligades a la identificació: 

 + reconeixement de la identitat, 

 + origen comú, 

 + territorialitat i 

 + aspecte lingüisticocultural. 
7

POBLES INDÍGENES A LLATINOAMÈRICA
Es reconeix l’existència de 826 pobles indígenes a l‘Amèrica Lla-

tina 
8
; distribuïts des de la Patagònia i Illa de Pasqua, fins a Oa-

siamèrica, al nord de Mèxic, i abastant diferents àrees geogrà-

fiques (VEGEU MAPA 1). 
Aquesta diversitat de pertinences i zones geogràfiques de 

distribució fa trontollar —d’entrada— diverses de les concepci-

ons discutides anteriorment: entre elles, la d’un continent ho-

mogeni i també la dels “indígenes” com una identitat unificada. 

Per la seva banda, la presència en allò intern dels diferents 

països evidencia també variacions entre ells. Així, per exemple: en 

els extrems, trobem nacions amb una alta diversitat ètnica, com 

7 cepal. Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes 

para la garantía de sus derechos. Santiago de Xile: CEPAL, 2014, p. 86-87.

8 Cal fer notar que hi ha importants diferències en el nombre que s’assigna a diferents documents. 

Per exemple, el text d’UNICEF [s. d.], assenyala l’existència de 522. En aquest article, però, he esti-

mat considerar les dades de l’informe de CEPAL (2014: 330), en raó de ser una publicació relativa-

ment recent.
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MAPA 1 _ AMÈRICA LLATINA. ZONES GEOGRÀFIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE POBLES INDÍGENES.

el Brasil (305), Colòmbia (102), el Perú (85) i Mèxic (78), i, en l’altre 

extrem, amb una de molt menor, el Salvador (3) i l’Uruguai (2) 
9
. 

Segons dades censals de començament de la dècada de 

2000, el total de població indígena a l’Amèrica Llatina rondava 

els 30 milions de persones, cosa que representava poc més del 

6 per cent de total poblacional del continent 
10

. No obstant això, 

d’acord amb CEPAL, la ronda de censos de 2010 evidencia que 

s’hauria arribat a 45 milions de persones. Aquest increment ex-

ponencial,

no obeiria únicament a la dinàmica demogràfica dels pobles 

indígenes [...], sinó també a un augment en l’autoidentificació... 
11

Tanmateix, i més enllà d’aquesta xifra sorprenent, es va 

mantenir l’alta heterogeneïtat entre els països. Així, i tal com 

s’il·lustra en el Mapa 2, el seu pes percentual presenta impor-

tants diferències entre aquests: hi ha major concentració a Bo-

lívia (62,2%) i Guatemala (41%), i menor al Salvador, el Brasil, el 

Paraguai, l’Argentina i Costa Rica (entre el 0,2% i el 2,4%).

Segons el que acabem d’exposar, una major coexistència 

de pobles en un determinat estat nació no és senyal directe de 

més volum percentual respecte del total d’habitants. Exemple 

d’això el constitueixen els casos del Brasil (305 pobles, 0,5% de 

població indígena) i Colòmbia (102 pobles, 3,4% població indí-

gena).

9  CEPAL (2014: 330).

10 UNICEF [s.a.]

11 Amb l’excepció de Bolívia (Estat Plurinacional de) i l’Equador, aquests augments es verifiquen en 

tots els països, amb magnituds diverses, sent Mèxic el cas més excel·lent (CEPAL, 2014: 330). Sobre 

l’autoidentificació vegeu Requadre en aquest article.

FON T: UNICEF [s. d.] 
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MAPA 2 _ AMÈRICA LLATINA.  
POBLES INDÍGENES, XIFRES DE POBLACIÓ I PERCENTATGES DE DISTRIBUCIÓ PER PAÏSOS.

FON T: CEPAL (2014)

Aquestes dades, i tal com s’indica en la figura esmentada (MAPA 2), 
suggereixen que hi hauria un important nombre de comunitats 

originàries que es trobarien en amenaça de desaparèixer física-

ment i/o culturalment. D’acord amb CEPAL, 
12

 + Al Brasil: “s’ha constatat que 70 pobles indígenes (cosa que 

representa un 23% dels pobles indígenes del país) es troben 

en situació d’extrema fragilitat, amb una població inferior 

als 100 habitants”. 

 + A Bolívia (Estat Plurinacional de): “el Ministeri de Justícia ha 

reconegut el 2013 que la supervivència física i cultural d’al-

menys 13 dels 39 pobles indígenes del país es troba molt 

amenaçada”. 

 + A Colòmbia: “la Cort Constitucional va reconèixer l’existèn-

cia de 35 pobles indígenes en risc de desaparició cultural o 

física, a causa del conflicte armat i les violacions flagrants 

als drets humans fonamentals, individuals i col·lectius”. 

El mateix organisme indicava, a més, que el nombre podria aug-

mentar si a la “fragilitat demogràfica” se sumen altres elements 

de vulnerabilitat socioambiental i territorial, entre ells: 

els desplaçaments forçats, l’escassetat d’aliments, la contaminació 

de les aigües, la degradació dels sòls, la desnutrició i l’elevada 

mortalitat... 
13

En aquest sentit, s’ha assenyalat que, per exemple, a Colòmbia, 

entre els anys 2000 i 2005, al voltant de 30.000 indígenes van 

haver de abandonar el seu territori tradicional a causa del con-

flicte armat (entre paramilitars, forces públiques i guerrilles), i 

12  CEPAL (2014: 330).

13 Ídem.
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fugir cap a ciutats. Els motius de desplaçament es podrien sin-

tetitzar en quatre: “amenaces (45,8%), massacres i assassinats 

(12%), utilització de les comunitats com a escuts humans en-

mig d’enfrontaments (24,3%) i el reclutament forçós de la po-

blació més jove (5,6%)”
14

. 

Conjuntament amb això, el territori amazònic, que com-

prèn vuit països i alberga 385 pobles indígenes, constitueix un 

terreny especial de pressions que amenacen la permanència de 

la població i també la preservació del medi ambient. Hi contri-

bueixen la planificació de carreteres, l’ampliació d’àrees de cultiu 

agropecuari, la instal·lació de projectes hidroelèctrics, així com 

l’explotació de recursos naturals, com fusta, gas, petroli i mineria.

 

D’acord amb l’informe de la RAISG 
15

, a l’Amazònia existirien:

 + 81 lots sota explotació petroliera, i més de 327 potencials lots 

en procés d’exploració i negociació; el 78 per cent de tots els 

lots està sota el control de nou empreses petrolieres estatals 

i/o transnacionals. 

Hi ha lots petroliers actius en el 13% dels territoris indígenes 

de l’Amazònia, però els lots que estan sent avaluats o nego-

ciats ocupen al voltant del 50% de les terres indígenes. 

 + Les zones amb interessos miners sumen 1,6 milions de km2, 

cosa que representa el 21% del territori amazònic. La ma-

joria de les zones d’interès encara estan sota sol·licitud (el 

50,8%), seguides de les zones en exploració (30,8%).

14  orGaNizacióN iNdíGeNa de colombia (oNic) (2005). Cita a: moreNo, c. “Desplazamiento interno for-

zado de indígenas en Colombia”. A: IIDH. Migraciones Indígenas en las Américas. San José de Costa 

Rica: IIDH, 2007, p. 149.

15 raiSG - red amazóNica de iNFormacióN SocioambieNtal GeoreFereNciada. Amazonía bajo presión. [en 

línia] 2012. https://goo.gl/SVHyyD [Consulta: 5 febrer 2017].

MAPA 3 _ EXTRACCIÓ DE PETROLI I MINERALS A L’AMAZÒNIA.

FON T: RAISG. Cita a: Banc Mundial (2014:35).

https://goo.gl/SVHyyD
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Les zones mineres ocupen avui el 19% dels territoris indígenes 

a l’Amazònia.

Certament, les intervencions extractivistes han provocat 

tensions i enfrontaments amb les comunitats indígenes, les 

quals han sortit en defensa del seu hàbitat i territori 
16

. 

16  Sobre el tema, vegeu Banc Mundial (2014), RAISG (2012). Potser el cas més recent és el de la 

comunitat Shuar, a l’Amazònia equatoriana. Sobre aquest, vegeu: https://goo.gl/bW4mR2 [Consulta: 

4 febrer 2107].

LA AUTODEFINICIÓ ÈTNICA

Les estimacions sobre població indígena sempre són complexes i, eventu-

alment, enganyoses. Això, tant pels propis mesuraments com pels factors 

estructurals, comentats en altres apartats d’aquest article.

De fet, en les dècades de 1980 i 1990, poc més de la meitat dels països lla-

tinoamericans s’aproximaven a la seva quantificació. Aquests mesuraments 

recorrien, generalment, al coneixement i ús de la llengua indígena com a cri-

teri d’identificació.

El posicionament públic i polític de la dècada de 1990, referit en aquest ar-

ticle com “emergència indígena”, va portar canvis importants en les formes i 

mecanismes de mesurament: les demandes de reconeixement, exigides per 

dirigents i moviments indígenes, es van traduir en la incorporació del criteri 

d’”autoidentificació”. Aquest va ser aplicat a 16 dels 19 països que van elabo-

rar censos en la dècada de 2000.

No obstant això, encara que l’ús d’aquest criteri representa un avanç, no 

estaria exempt de biaixos. Aquests guardarien relació, d’una banda, amb 

aspectes formals, com el tipus de pregunta que es formula i les categories 

ètniques que es consideren, per exemple. I, de l’altra, amb el propi context 

social de discriminació que podria, eventualment, incidir en l’elusió de l’auto-

definició i, per tant, portar a la subestimació estadística.

Aquest últim i potencial comportament, tendiria a incrementar-se en els es-

pais urbans. No obstant això, es veuria reduït en ambients marcats per pro-

cessos de revitalització cultural i/o de major protagonisme indígena.

Sobre el tema, vegeu CEPAL, 2014; Banc Mundial, 2014

https://goo.gl/bW4mR2
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PANORÀMICA ACTUAL.  
PROCESSOS D’URBANITZACIÓ DE LA POBLACIÓ INDÍGENA

Resulta difícil abordar les dinàmiques actuals de la població in-

dígena sense tenir en compte la història i les desigualtats es-

tructurals que han modelat les experiències de vida en els dife-

rents països llatinoamericans. I és que els models instal·lats pels 

processos de conquesta i colonització van operar en el convenci-

ment que la població originària, la seva visió de món i la seva na-

turalesa eren inferiors 
17

. Així, es va imposar i es va normalitzar 

un ordre social marcat per la supremacia d’”allò que és blanc” 

i “allò que és occidental” per sobre d’”allò que és indígena”. De-

terminant i assignant, per tant, llocs i posicions per als diferents 

grups. Un patró afermat, després, per les repúbliques naixents i 

que perviu fins als nostres dies; cosa que dona lloc a pràctiques 

d’exclusió i discriminació d’índole diferent (materials i simbòli-

ques) i en àmbits diferents. 

Relegats de l’arena política i dels espais educatius, sem-

blaven circumscrits purament a l’àmbit rural; dedicats a les tas-

ques agropecuàries, subsumits moltes vegades sota la catego-

ria de camperols 
18

, i/o a les tasques de servei d’algun hisendat. 

Tanmateix, i contravenint el que acabem de dir, les xifres 

actuals evidencien que el 48 per cent de la població indígena de 

l’Amèrica Llatina resideix en zones urbanes 
19

. 

En termes generals, això podria explicar-se pels accelerats 

processos d’urbanització que han experimentat —i experimen-

ten— les societats de la regió. Aquests, iniciats cap a finals de la 

dècada de 1960, s’han mantingut fins als nostres dies i han do-

nat lloc a grans ciutats —i megalòpolis— amb gran dinamisme i 

alta concentració humana 
20

.

En aquest marc, i donades les importants bretxes urbano-

rurals que es constaten en el continent, s’han gestat massives 

migracions camp-ciutat, mobilitzades per la recerca de llocs de 

17 albó x. “Lo Indígena en Vísperas del Tercer Milenio”. [Conferència]. Actas Congreso de Antropo-

logía. Arica. Xile. 1998.

18 Això va passar amb un èmfasi especial a l’època de les Reformes Agràries (sobre el tema, vegeu 

Bengoa, 2000).

19 baNc muNdial. Los pueblos indígenas en América Latina. Balance político, económico y social al 

término del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas en el Mundo. Nova York: Banc 

Mundial, 2014, p. 28.

20 Malgrat tot, i encara que hi ha la tendència generalitzada a la regió, el grau d’urbanització varia 

entre països (Sobre el tema, vegeu CEPAL. De la Urbanización acelerada a la consolidación de los 

asentamientos humanos en América Latina y El Caribe: el espacio regional. Santiago de Xile: CEPAL, 

2000, p. 9.
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treball i majors ofertes de serveis, com salut i educació 
21

. A 

aquests motors comuns, se sumen condicionants particulars i 

contextuals que incentiven el desplaçament de comunitats indí-

genes. Com he indicat en pàgines anteriors, entre elles hi ha: la 

falta o el desposseïment de terres, la pressió demogràfica sobre 

els seus terrenys, l’esgotament ecològic, els interessos d’empreses 

nacionals i internacionals, la violència i/o els desastres naturals 
22

.

Si bé aquests processos d’urbanització constitueixen una 

tendència a la regió, hi ha diferències entre els diferents països.

Com s’aprecia al GRÀFIC 1,
 + Al Brasil, Colòmbia, l’Equador, Hondures i Nicaragua més del 60 

per cent de la població indígena continua vivint en l’espai rural, 

 + A Bolívia, Costa Rica, El Salvador i el Perú més del 40 per 

cent resideix en un espai urbà. 

 + A Xile i Veneçuela, el nombre de persones indígenes que ha-

bita en un centre urbà sobrepassa el 60 per cent del total. 

21 “L’accés desigual a atenció de salut, per exemple, és un factor que contribueix a les substancials 

bretxes en indicadors vitals entre els sectors rurals i urbans al llarg i ample de la regió. A Lima, per 

citar un cas, hi ha prop de 15 metges per cada 10.000 habitants de mitjana, mentre que, a Huánuco, 

a l’interior del país, tot just n’hi ha 4” (Banc Mundial, 2014:29).

22  baNc muNdial, 2014: 29; ribotta, J. Diagnóstico Sociodemográfico de los Pueblos Indígenas de 

Chile. Santiago de Xile : CEPAL, 2010, p. 20.

GRÀFIC 1 _ PERCENTATGE DE PERSONES INDÍGENES QUE VIUEN EN EL MEDI URBÀ I RURAL, SEGONS PAÏSOS

FON T: Censos nacionals. Elaboració: Banc Mundial (2014:29). 
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Com he discutit anteriorment, la imatge nació s’ha organitzat 

definint llocs socials i geogràfics per als diferents grups ètnics 

que la integren. En el cas de l’Equador, per exemple, això es va 

poder veure en una sèrie de mapes publicats i fets circular a la 

premsa en el context del Cens Nacional de Població i Habitatge 

de 2001, que per primera vegada incloïa la pregunta d’autodefi-

nició ètnica. Un d’ells, “Mapa etnogràfic i productiu”, s’acompa-

nyava del text “Pobles sense xifres oficials”, en el qual s’indicava: 

Els indígenes són majoria o minoria a l’Equador? És difícil 

quantificar-ne la quantitat, les seves possessions territorials, les 

seves formes de treball i de producció... 
23

Al mapa, els pobles i nacionalitats indígenes eren ubicats en 

llocs específics del territori, mitjançant una galeria de rostres i/o 

cossos vestits a la manera tradicional. Així, els trets fenotípics i 

la vestimenta complien el paper de demarcadors de pertinença. 

Al seu costat, s’identificava el seu camp d’acció i producció: 

Els quítxues de la Sierra: els seus cultius van orientats a la producció 

del blat de moro. La patata és altament cultivada. Altres cultius 

són els de tubercles, tot tipus d’hortalisses i fruiters, així com herbes 

aromàtiques i medicinals... 
24

El contingut d’aquests textos difosos a la premsa té àmplies 

implicacions per al tema que ens convoca: d’una banda, apel·len 

majorment a les figures de dones indígenes que, amb les seves 

vestidures, apareixen com cossos simbòlics dels diferents col-

lectius, i, d’una altra, instal·la la ruralitat com un àmbit propi de 

i per als indígenes. 

Això últim es reafirma en una làmina venuda per a tasques 

escolars a la ciutat de Quito, la capital del país: aquesta segueix la 

mateixa lògica que el mapa que acabem de comentar, però, a dife-

rència d’aquest, inclou els “mestissos” com a categoria ètnica. Per 

a aquest sector, representat en el retrat d’un home jove, s’indica: 

Mestís. Ocupació: es dedica a activitats de la ciutat 
25

.

Extrapolant aquests continguts, podríem pensar, llavors, que, 

des d’aquest imaginari, el que és urbà seria eminentment mas-

culí i mestís, i el que és rural, indígena i femení. 

23  Diari El Comercio, 08 de març de 2000. A: pequeño, a. Imágenes en disputa: representaciones de 

mujeres indígenas de la sierra ecuatoriana: Quito: FLACSO-Ecuador; Abya-Yala, 2007, p. 32.

24 Ídem.

25 Cita a pequeño (2007: 42).
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El que acabem de dir no resulta del tot desgavellat. Ja en 

la dècada de 1990, alguns treballs etnogràfics reflexionaven so-

bre el tema de la identitat ètnica en relació amb els processos 

de migració interna. En aquesta línia, per exemple, a partir de 

l’experiència d’una comunitat indígena propera a la ciutat de 

Cusco, al Perú, Marisol de la Cadena 
26

 constatava el desplaça-

ment masculí a centres urbans. D’acord amb aquesta autora, la 

ciutat apareixia com un espai que “desindigenitzava”. Aquí, la 

identitat —abans que estàtica i inamovible— feia part d’un pro-

cés: els homes migrants a la ciutat estaven, així, en la trajectò-

ria de convertir-se en mestissos. Vinculat històricament al grup 

dominant, l’àmbit urbà —i la condició ètnica associada— s’erigia 

com un lloc de poder. 

Les dones, en canvi, es quedaven a la comunitat, a càrrec 

de les terres i, implícitament, de la preservació d’hàbits, tradi-

cions i de la llengua. D’aquesta manera, davant la mirada ge-

neral, apareixien com “més índies”. No migraven, bàsicament, 

assenyala l’autora, perquè eren concebudes com “menys aptes” 

per al treball a la ciutat. Però, també, perquè el desplaçament 

les allunyava del control i de l’autoritat dels seus “respectius ho-

mes” (pares, germans o parelles), i, donada “la incapacitat fe-

menina per defensar-se”, les faria “perillar sexualment”. 

No obstant això, més enllà de la realitat particular d’aques-

ta comunitat, les dades estadístiques actuals comproven que la 

presència de les dones indígenes en la vida urbana és un fet a la 

regió. I, en efecte, els censos de població i habitatge, aplicats en 

la dècada de 2010 en nou països del continent, evidencien que 

un 52 per cent resideix en àrees urbanes. 

El desglossament de la informació per països, però, ofereix vari-

acions importants entre ells: 

 + A Mèxic, el Perú i l’Uruguai més de la meitat de les dones 

indígenes resideix a les zones urbanes (54,1%, 56,1% i 97,4% 

respectivament). 

 + En els sis països restants, per contra, tindrien més presència 

a les àrees rurals: el Brasil (59,1%), Colòmbia (77,8%), Costa 

Rica (57,8%), l’Equador (79%), Nicaragua (55,4%) i Panamà 

(76,4%) 
27

.

Conjuntament amb l’anterior, es destaca que aquelles dones 

que s’han establert a les ciutats solen, en major mesura, tro-

bar-se en edats reproductives i econòmicament actives (entre 

els 15 i 59 anys) 
28

.

Als factors ja esmentats per a la migració, s’agregarien 

certs condicionants particulars relacionats amb la identitat de 

gènere; entre ells “l’alta mortalitat materna i infantil, la violèn-

cia intrafamiliar i la necessitat d’escapar de l’autoritat paterna i 

el control familiar” 
29

. En aquest context, l’accés a feina remune-

rada i a més possibilitats d’educació adquireixen una dimensió 

nova: la recerca d’independència i autonomia, i millors oportu-

nitats per al desenvolupament personal. 

26 de la cadeNa, m. “Las mujeres son más indias: Etnicidad y género en una comunidad del Cuzco”. 

Revista Isis Internacional, Ediciones de las Mujeres [Santiago de Xile] (1992) núm. 16.

27 cepal. Mujeres indígenas en América Latina:dinámicas demográficas y socialesen el marco de los 

derechos humanos. Santiago de Xile: CEPAL, 2013, p. 39.

28 CEPAL (2013: 37).

29 CEPAL (2013: 47).
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El conjunt d’antecedents revisats obre una sèrie d’interrogants 

respecte dels impactes i implicacions dels processos d’urbanit-

zació per a la població indígena, en general, i per a les dones 

específicament. 

Les respostes van, almenys, en dues vies: les condicions i 

la qualitat de vida en els espais urbans, i la pervivència de la 

identitat cultural. 

CONDICIONS MATERIALS I QUALITAT DE VIDA
Com he esmentat abans, en els diferents països llatinoameri-

cans hi hauria bretxes importants entre els medis urbans i 

rurals, que es donarien amb força en l’accés a serveis (salut i 

educació, entre d’altres). Tanmateix, tenint en compte el mo-

del estructural de desigualtats, en aquest cas en raó de l’origen 

ètnic, aquestes diferències, que operen per al conjunt de la po-

blació, s’agreujarien en considerar la població indígena resident 

a aquestes zones.

Mirat d’aquesta manera, sembla ser que el fet de traslla-

dar-se a la ciutat tindria un impacte positiu en termes de condi-

cions materials. En aquest sentit, documents del Banc Mundial 
30

 

i de la CEPAL 
31

 confirmen que els indicadors de salut, educació i 

accés a serveis bàsics evidencien millores en la qualitat de vida 

per a les poblacions indígenes urbanes, respecte de les seves 

contraparts rurals.

Tanmateix, l’impacte positiu de residir en l’àmbit urbà es 

relativitza en considerar, per exemple, les condicions mateixes 

en què es produeix l’assentament i la inserció laboral. De fet, en 

aquests mateixos documents se sosté que, en el context de la 

vida a la ciutat, els i les indígenes s’enfrontarien a nous —o no 

tan nous— episodis de maltractament, discriminació i vulnera-

ció de drets. 

Per a les dones, però, les situacions poden ser menys favo-

rables. I és que, si bé, com ja s’ha dit, la possibilitat d’obtenir una 

feina i ingressos propis contribueix a la seva autonomia, les con-

dicions que els ofereix el mercat de treball solen, generalment, 

no ser les òptimes: 

30 Banc mundial (2014).

31 CEPAL (2014).
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Com succeeix amb la població femenina en general, un estímul per al 

trasllat de les dones indígenes a les àrees urbanes sol ser una major 

facilitat perquè trobin llocs de treball en branques d’activitat que 

exigeixen poca o cap qualificació, principalment en el servei domèstic 

i els serveis personals, a les maquiladores o per compte propi en el 

sector informal, feines que impliquen formes precàries i inestables de 

vinculació, escassa o cap cobertura de seguretat social i ingressos 

baixos, i, per tant, sotmeten les dones indígenes a una situació de 

vulnerabilitat extrema... 
32

D’altra banda, en aquesta línia de constatacions s’ha indicat 

que, en general, l’establiment de població indígena en l’espai 

urbà tendeix a lligar-se a la concentració en àrees perifèriques 

de les ciutats, associades amb alts nivells de pobresa i precarit-

zació de les condicions de vida. Precisant la situació, l’informe 

del Banc Mundial 
33

 afirma que: 

 + El 35 per cent dels indígenes urbans estaria relegat a sectors 

urbanomarginals, habitant llocs insegurs i exposats a desas-

tres naturals. 

 + En països com el Perú, Veneçuela i Nicaragua, els pobladors 

indígenes d’assentaments urbanomarginals ascendeixen a 

més del 60 per cent de la població indígena urbana. 

 + Els problemes més comuns serien la manca de sanejament i 

aigua per canonada, tot i que al Perú el problema més comú 

és l’ús de materials de construcció precaris (pisos de terra). 

32 CEPAL (2014: 176).

33 Banc mundial (2014:39).

ACCÉS A EDUCACIÓ. ÀMBIT URBÀ/RURAL

“Els indígenes urbans tenen 1,2 vegades més probabilitats d’acabar l’educa-

ció primària, 3 vegades més probabilitats d’acabar la secundària i 7,8 vega-

des més probabilitats de concloure estudis d’educació superior”.

Aquesta última “és clarament un privilegi d’uns pocs habitants urbans” (Banc 

Mundial, 2014:31).

GRÀFIC 2 _ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, POBLACIÓ INDÍGENA SEGONS LLOC DE RESIDÈNCIA

FON T: Censos nacionals. Elaboració: Banc Mundial, 2014: 32.

GRÀFIC 3 _ EDUCACIÓ SUPERIOR, POBLACIÓ INDÍGENA SEGONS LLOC DE RESIDÈNCIA

FON T: Censos nacionals. Elaboració: Banc Mundial, 2014: 32.
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Conjuntament amb l’anterior, reconeix una major problemàtica 

associada a la titularitat de terrenys. 

 + A Bolívia, per exemple, a les zones rurals més del 90 per cent 

de la població indígena és propietària del seu habitatge; a les 

ciutats baixa al 61 per cent. 

Així, el “vertiginós” i “accelerat” procés d’urbanització indígena 

estaria desafiant les imatges —i llocs— tradicionals. I, al mateix 

temps, plantejant una sèrie de reptes a les polítiques, als propis 

pobles indígenes i a les societats en el seu conjunt. 

El disruptiu d’aquesta major presència en els àmbits ur-

bans es deixa veure, per exemple, en el fet que els marcs norma-

tius que regeixen els drets indígenes, generalment, no fan cap 

referència als que viuen a les ciutats. Conjuntament amb això, 

es reconeix que 

les plantilles i estratègies que utilitzen els governs i la cooperació 

internacional per atendre les necessitats i prioritats especials dels 

pobles indígenes estan dissenyades per a zones rurals “tradicionals” i 

s’hi focalitzen... 
34

Per tant, i amb una mirada general, aquest major volum a les 

ciutats semblaria que havia agafat de sorpresa les institucions 

internacionals i les autoritats locals i governamentals dels dife-

rents països. Aquests últims, especialment en ciutats altament 

poblades, han hagut de reaccionar sobre la marxa, sota la con-

sideració que constitueix “una pressió addicional sobre els ser-

veis, instal·lacions i infraestructura existents” 
35

.

Així, la manca de directrius i de programes apropiats a 

aquesta nova realitat incideix en el fet que els governs ofereixin 

“serveis públics culturalment apropiats” i garanteixin “la protec-

ció adequada dels drets indígenes”. Suposa, així mateix, el risc 

de, un cop més, invisibilitzar-los políticament 
36

.

CONTINUÏTAT CULTURAL
Com he esmentat, els processos d’urbanització indígena plan-

tegen inquietuds respecte a la supervivència de les pràctiques 

culturals. Potser un aspecte clau al voltant de les qüestions de 

la continuïtat cultural en els contextos urbans és la idea del po-

tencial “poder” de “desindigenitzar” que tindria la ciutat. Aques-

ta apareix, llavors, com un àmbit d’amenaça. 

En aquest sentit, el ja esmentat informe del Banc Mundial 

indica que entre els que habiten el medi urbà existirien “taxes 

de pèrdua de l’idioma més accelerada” i, per tant, estarien més 

exposats al trencament amb les seves cultures d’origen que, 

per exemple, els qui resideixen les comunitats. Així mateix, es 

remarca també que els programes d’educació intercultural bi-

lingüe (EIB) no estarien donant resposta a aquesta realitat, ja 

34 Ídem.

35 Informe d’ONU-Hábitat (2011:3), cita a Banc mundial (2014: 30).

36 Banc Mundial (2014 :39).
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que no solen ser implementats al medi urbà 
37

. I és que, com ja 

he indicat, els marcs normatius i les estratègies de planifica-

ció han tingut com a camp d’absències els processos actuals de 

mobilitat i assentament. 

Si bé és cert, això ja és matèria de discussions i d’interès, 

planteja inquietuds no només respecte de la “continuïtat cul-

tural”, sinó també sobre la protecció dels seus drets col·lectius: 

entre ells, el dret a romandre culturalment diferents i participar en 

programes i polítiques dissenyats específicament per promoure la 

seva inclusió social... 
38

37 Banc Mundial (2014: 40).

38 Banc Mundial (2014: 39).
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L’ESPAI URBÀ COM A LLOC D’AFIRMACIÓ ÈTNICA.  
ELS MAPUTXES A SANTIAGO DE XILE 39

...en un barri pobre de la ciutat de Santiago, Xile, entre una pista de 

futbol i un abocador, s’escolta el so compassat d’un tambor. Més 

de tres-centes persones es reuneixen al voltant d’un tronc d’arbre 

realitzant una de les cerimònies més antigues [...]. Es tracta del 

Nguillatún a la ciutat. El xaman és urbà. La gent que hi participa 

treballa en els més diversos oficis i ocupacions de caràcter urbà ple 

i clar. Han construït amb trossos de fusta les cabanes, tractant de 

recordar l’espai tradicional, [...] en els camps lliures del sud del país. 

Han enterrat al mig un Rehue, tronc cerimonial des d’on el xaman o 

machi s’aixeca en el seu vol cap al “wenu mapu”, els espais celestes 

des d’on porta les orientacions per al futur del seu poble. Les 

comunitats que antigament es denominaven amb els noms 

totèmics d’animals, pedres, rius avui dia obeeixen als noms de les 

poblacions populars de Santiago. Arriben amb vehicles vells, 

camionetes i tot tipus de mobilització. La fe semblaria que és la 

mateixa, tot i que han canviat violentament els paisatges... 
40

La cita anterior, de José Bengoa, és il·lustrativa de la presèn-

cia maputxe a Santiago, capital de Xile, i també de la pervivèn-

cia de pràctiques culturals i religioses en aquest context urbà. 

Refereix, així mateix, a l’assentament en comunes “populars”, 

urbanomarginals, i, implícitament, parla de processos organit-

zatius. Així, semblaria condensar aspectes centrals del que avui 

en dia serien les dinàmiques d’urbanització en aquest context 

específic de revitalització d’identitat ètnica.

Com he indicat pàgines abans, a Xile el 66 per cent de la 

població indígena viu en àmbits urbans (vegeu Gràfic 1). I, de 

fet, el 25 per cent resideix a la Regió Metropolitana (RM) i, es-

pecialment, a la ciutat de Santiago. Aquest percentatge corres-

pon, en la seva gran majoria (95%), a persones que s’ha identi-

ficat com maputxes 
41

.

Això no obstant, en el cas específic d’aquest poble, la mi-

gració a les ciutats té diverses dècades al seu haver: va comen-

çar en els anys de 1930-1940, per accentuar-se en les dècades 

següents. A causa, primordialment, de la pressió demogràfica 

en els seus territoris, efecte del procés de “radicació”, concretat 

en la creació i lliurament de les anomenades “reduccions”:

39 La població Maputxe és la més nombrosa de les nou poblacions indígenes existents al país. 

L’Estat xilè ha tingut —i té— una relació complexa amb el poble maputxe. En gran mesura, per una 

història caracteritzada per la “usurpació” i “reducció” dels seus territoris. Fins ara, realment, no ha 

reparat a les comunitats ni se’ls ha reconegut el seu lloc a l’intern de la imatge nació (Sobre el tema, 

vegeu beNGoa, J. Historia del pueblo mapuche. Siglo xix y xx. Santiago de Xile: LOM Ediciones, 1995.

40 beNGoa (2000: 51).

41 Seremi - miNiSterio de deSarrollo Social. Caracterización socioeconómica de la población indígena 

en la Región Metropolitana de Santiago: Resultados Encuesta CASEN 2011. Santiago de Xile: Se-

cretaria Regional Ministerial (SEREMI) - Ministerio de Desarrollo Social - Región Metropolitana de 

Santiago, 2012, p. 4-5.
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Un sistema basat en el lliurament de Títulos de Merced, a través dels 

quals l’Estat va reconèixer una porció de terres de propietat familiar. 

Aquest procés es va fer sense considerar els territoris ocupats 

originalment pels maputxes. El procés de radicació es va dur a terme 

entre els anys 1883 i 1929 i es van lliurar un total de 500 mil ha, el 5% 

del territori històric... 
42

Entre 1929 i 1963, la mitjana de terres disponibles a les reduccions 

va passar de 6,1 ha a 1,8 ha per persona, la qual cosa va portar un 

nombre important d’individus a migrar a la recerca d’alternatives 

millors fora de l’àmbit reduccional... 
43

Aquest i altres factors “estructurals” haurien incidit en el fet 

que, en l’actualitat, entre un 70% o 80% dels que pertanyen a 

aquest poble visquin en àrees urbanes, principalment a la capi-

tal, Santiago 
44

.

Diversos treballs constaten que l’experiència de vida a 

la ciutat dels primers migrants no va resultar —i potser tam-

poc ho resulta avui— del tot fàcil. Vivències de maltractament 

i discriminació per raó de la pertinença ètnica formaven part 

de la vida quotidiana. En aquest marc, assumir-se i explicitar 

la identitat d’origen apareixia, moltes vegades, com un terreny 

complex. De fet, en ocasions, l’alternativa era silenciar i/o reduir 

demarcadors d’identitat com, per exemple, l’ús de la llengua 

(mapudungun).

No obstant això, a partir de la dècada de 1990 s’aprecien canvis 

importants. A dir de Bello 
45

, aquests guardarien relació amb:

 + el desenvolupament “d’un actiu “moviment indígena”, que 

reivindica drets com la identitat, el territori i l’autonomia”; 

 + l’acció de l’Estat, a través d’organismes com la Corporació 

de Desenvolupament Indígena (CONADI), “amb polítiques i 

programes “diferenciats” per a “indígenes urbans”” 
46

Paral·lelament a aquests factors contextuals, que han 

contribuït a crear “necessitats i demandes específiques d’aquest 

sector”, també s’aprecia —des de fa diverses dècades— un pro-

cés organitzatiu de la població mateixa. Aquest, s’ha caracterit-

zat per la generació d’associacions, formals i informals, que res-

ponen a diversos tipus i interessos: “gremial, ètnic, productiu, 

polític i social” 
47

.

Així, en base a aquest conjunt de factors, els maputxes ur-

bans han anat marcant la seva presència i visibilitzant-se com 

un sector cada vegada més rellevant a la capital. 

Si l’establiment a les comunes periurbanes esdevenia en 

una geografia ciutadana segmentada, que relegava els indíge-

42 bello, Á. “Migración, identidad y comunidad mapuche en Chile: entre utopismos y realidades”. 

Asuntos Indígenas, [Copenhague: IWGIA] (2002), núm. 3-4, p. 1.

43  almoNacid, 2008. Citat a: Sepúlveda, b.; zúñiGa, p. “Geografías indígenas urbanas: el caso ma-

puche en La Pintana, Santiago de Chile”. Revista de Geografía Norte Grande. (2015) núm. 62, p. 

127-149. 

44 Aquests importants percentatges s’explicarien, per raó de la data dels processos d’urbanització, 

pel creixement natural de la població i no exclusivament per un augment dels processos migratoris 

recents. (Bello, 2002: 1).

45 bello (2002: 3).

46 Se’n pot veure el detall a: CONADI. Programa indígenes urbans. [en línia] https://goo.gl/Crc90q 

[Consulta 4 febrer 2017].

47 bello (2002: 3-4).

https://goo.gl/Crc90q
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nes als marges, en el marc d’aquests processos comença a 

resignificar-se. I és que la concentració en certes comunes i bar-

ris no només permet “resistir la discriminació i el racisme”, sinó 

també “articular instàncies que validen i reconfiguren les pràcti-

ques culturals ancestrals o “tradicionals” 
48

.

En aquest sentit, i com es va apreciar en les paraules de 

Bengoa (a l’inici d’aquesta secció), es destaca que carrers i bar-

ris s’han convertit en llocs en què es despleguen cerimònies o 

rogatives col·lectives, com el nguillatun, la celebració del we xi-

pantu o any nou maputxe, i es practiquen jocs tradicionals i ritu-

als com el palin... 
49

.

Així mateix, en alguns municipis, com Cerro Navia, Peñalo-

lén i La Pintana, fruit de les mobilitzacions, de l’organització i de 

les negociacions amb institucions (públiques i privades), s’han 

creat “programes de promoció i atenció a la població maputxe, 

entre els quals es troben jardins d’infància amb inspiració “ètni-

ca”, biblioteques i centres culturals” 
50

.

A més del que acabem de dir, i precisament en l’àmbit edu-

catiu, des de 1999 opera el Programa d’Educació Intercultural Bi-

lingüe (PEIB). Tot i que encara amb limitacions, aquest està en 

funcionament en, aproximadament, 32 establiments educatius 
51

.

Les iniciatives promogudes per les organitzacions també 

han arribat a l’àmbit de la salut. En resposta a les demandes, i 

48 bello (2002:3).

49 Ídem.

50 Ídem.

51 En nou municipis pertanyents a la província de Santiago, a la Regió Metropolitana (Lo Prado, 

San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Florida, Cerro Navia, La Cisterna, Estación Central, El Bosque 

i La Pintana), i en altres tres, corresponents a altres províncies de la mateixa regió (San José de 

Maipo, San Bernardo i Padre Hurtado) (THIERS, J. “Santiago Mapuche. La dimensión indígena del 

espacio urbano en Chile. Ponència”. XIII Col·loquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y 

los espacios de control. Barcelona, 5-10 de maig 2014.

MAPA 4 _ DISTRIBUCIÓ D’ASSOCIACIONS MAPUTXE, CENTRES CULTURALS I PARCS CERIMONIALS 
MAPUTXE A SANTIAGO DE XILE, 2012

FON T: Thiers (2014: 19)
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per l’interès del Servei Nacional de Salut d’acostar-se a un mo-

del d’atenció sanitària intercultural, s’han aixecat rukas, o habi-

tatges tradicionals maputxes, en diversos centres d’atenció de 

salut. Aquí, el rescat i divulgació de la medicina tradicional, ad-

ministrada pels machis o xamans, ocupa un lloc preponderant:

En aquells Serveis on no atenen machis, la interculturalitat en el 

tracte es dóna amb la utilització de facilitadors culturals, els quals 

estan organitzats en la “Xarxa de Salut Intercultural Warriache” i 

que en l’actualitat cobreix 18 municipis a la ciutat de Santiago... 
52

La construcció i emplaçament de rukas, en centres de salut, jar-

dins d’infància i altres espais d’ús comunitaris, com parcs ceri-

monials, adquireix d’aquesta manera una dimensió simbòlica: 

funciona com a demarcador de presència indígena, de reconei-

xement, i, al mateix temps, pot ser vist com una estratègia po-

tencial de reapropiació territorial 
53

. 

Si bé es tractaria d’una identitat indígena “reformulada” 

en allò urbà, aquesta troba les seves arrels en l’origen i la histò-

ria d’on prové. No es tracta, doncs, que la reivindicació pel ter-

ritori tradicional hagi minvat; més aviat corre en paral·lel a les 

demandes del moviment ètnic davant l’Estat xilè. Aquestes es 

relacionen amb la restitució del territori maputxe; el cessament 

dels megaprojectes en el seu interior (preses, hidroelèctriques, 

carreteres, aeroports, mineres, forestals, pesqueres, abocadors, 

etc.) 
54

, i “el reconeixement al dret a l’autonomia i l’autodetermi-

nació per a la recerca de mecanismes de representació pròpia i 

interlocució amb l’Estat” 
55

.

52 Aquests són: Estación Central, Maipú, Cerrillos i Santiago Centro en el Servei de Salut Metropo-

lità Central; San Miguel, Pedro Aguirre Cerda i San Bernardo en el Servei Metropolità Sud; La Granja 

i La Pintana en el Sud-est; Peñalolén a l’Orient; Recoleta, Huechuraba, Lampa, Quilicura i Conchalí al 

Nord, i Lo Prado, Pudahuel i Cerro Navia a Ponent (tHierS, 2014: 15).

53 Sobre el tema vegeu, entre d’altres: bello (2002); GiSSi (2004); tHierS (2014); Sepúlveda i zúñiGa 

(2015).

54 Tots dos aspectes han estat objecte de mobilitzacions, accions de resistència i punts de forta 

violència i conflicte. La resposta de l’Estat s’ha caracteritzat per la lògica de la repressió i la “crimina-

lització”: per exemple, processant els maputxes detinguts sota el marc normatiu de la Llei Antiterro-

rista (Llei núm. 18.314); i militaritzant les comunitats en l’Araucania. A partir d’això, les exigències del 

moviment indígena inclouen també: la desmilitarització de les zones; la llibertat dels presos maputxe 

empresonats, i l’aclariment de les morts de comuners maputxes. Sobre el tema vegeu: catrillaNca, J. 

La Demanda Territorial del Poble Maputxe a l’Estat Xilè. Enllaç Mapuche Internacional. (Juliol 2009). 

Disponible a: https://goo.gl/ROijGF; Meli Wixan Mapu - Comissió de comunicacions. La situació del 

Poble Maputxe i la seva lluita per la lliure determinació. [19 abril 2013]. Lloc web: Meli Wixan Mapu. 

Disponible en línia a: https://goo.gl/ZKBe4D [Consulta 4 febrer 2107].

55 catrillaNca (2009); meli wixaN mapu - comiSióN de comuNicacioNeS (2013).

IMATGE 1 _ RUKA KALLFULLIKAN, CENTRE DE SALUT LOS CASTAÑOS, COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO

FON T: Arxiu www.santiagomapuche.com, cita a Thiers (2014: 15).

https://goo.gl/ROijGF
https://goo.gl/7VZZKk
https://goo.gl/ZKBe4D
http:// www.santiagomapuche.com


02

DOS
SIE
R02

31

PARAULES DE TANCAMENT



32

DOS
SIE
R02

PARAULES DE TANCAMENT

Com he assenyalat en aquest mateix document, els accelerats 

processos d’urbanització són un fet en el continent. Per què cal-

dria esperar que la població indígena hi romangués aliena? La 

qüestió sembla ser, per tant, que la migració respongui al desig 

i/o l’exercici del dret de moure’s, i no es constitueixi en la via obli-

gada arran de les condicions imperants: la pressió demogràfica, 

la pèrdua de terrenys o el seu esgotament a causa de l’explota-

ció i interessos de les empreses, la manca de serveis i/o oportu-

nitats en el marc de les desigualtats estructurals, entre d’altres.

L’experiència de la població maputxe a la ciutat de Santia-

go certament matisa la idea del que és urbà com un àmbit que 

amenaça de “neutralitzar” i/o extingir la identitat indígena. Les 

ciutats, tal com s’aprecia en aquest cas, també oferirien opor-

tunitats de participació i apoderament.

En això, però, concorren diversos factors concatenats, en-

tre ells: un context de revitalització ètnica, amb presència d’un 

moviment indígena que, des de la politització de la pertinença 

originària, pressioni i formuli demandes i propostes a l’Estat, la 

les institucions i la societat en general; institucions i autoritats 

que —en diàleg, reconeixement i respecte— acusin rebut de les 

exigències i acompanyin amb plans i iniciatives d’acord amb la 

realitat del sector i les seves dinàmiques; un procés organitzatiu 

actiu gestat també des de i en l’entorn que es viu, amb capa-

citat i energia per promoure interessos i necessitats, i negociar 

respecte seu.

MAPURBE David Añiñir, poeta

Somos mapuche de hormigón 

Debajo del asfalto duerme nuestra 

madre

Explotada por un cabrón.

[...]

Somos hijos de lavanderas, panade-

ros, feriantes 

y ambulantes 

Somos de los que quedamos en 

pocas partes

El mercado de la mano de obra 

Obra nuestras vidas 

Y nos cobra

Madre, vieja mapuche, exiliada de la 

historia

Hija de mi pueblo amable

Desde el sur llegaste a parirnos 

Un circuito eléctrico rajó tu vientre 

Y así nacimos gritándoles a los 

miserables

Marri chi weu!!!!

en lenguaje lactante.

[...] 

Somos hijos de los hijos de los hijos 

Somos los nietos de Lautaro to-

mando la micro 

Para servirle a los ricos 

Somos parientes del sol y del trueno 

Lloviendo sobre la tierra apuñalada

La lágrima negra del Mapocho

Nos acompañó por siempre 

En este santiagoniko wekufe malo-

liente.

PARAULES DE TANCAMENT
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De fet, el cas de la urbanització indígena a Santiago, posa 

de relleu que els barris i municipis es configurarien com a àmbits 

de referència i com a camps d’acció del teixit associatiu des 

d’una consciència ètnica 
56

. Així, mitjançant un seguit de pràcti-

ques socials l’espai de la ciutat “és omplert de continguts propis 

i diferenciadors” i, en molts casos, utilitzats “com a instruments 

de visibilització i protesta política” 
57

.

En el marc d’aquests processos, semblaria que es fa més 

clar encara que les identitats no són fixes ni estàtiques, sinó que 

es van reformulant i/o reconfigurant en contextos, posicions, 

conjuntures sociohistòriques i polítiques. 

Aquí, la vida a l’àrea urbana passa per l’establiment de lla-

ços socials i organitzatius en “allò que és local”. Des d’una consci-

ència d’identitat o pertinença ètnica, es despleguen pràctiques 

socials que no fan sinó “resemantitzar” la geografia: d’aques-

ta manera, el barri, la comuna, la ciutat, es “reterritorialitza”. I, 

amb això, es marca presència pública.

Aquest posicionament, fa palpable, més que el simple 

acatament silenciós i subordinat, una capacitat d’actuació de 

vegades ignorada. Conjuntament amb això, i com assenyala 

Bello, crida a

replantejar les imatges dels indígenes [...] com a subjectes reclosos 

en les seves barriades urbanes i obre noves perspectives per 

entendre les adaptacions de la cultura i la identitat [...] en contextos 

urbans... 
58

Com ja he esmentat, aquest àmbit específic d’accions i el 

seu caire no implica el distanciament de les lluites i demandes 

indígenes majors: territori urbà reapropiat i l’exigència de resti-

tució de territori “ancestral” coexisteixen, es troben i potencien 

a la llum dels processos socials indígenes i de la pròpia societat 

que, a poc a poc, comença a reconèixer i respectar les justes 

demandes. 

56 Sepúlveda i zúñiGa (2015:133).

57 bello (2002: 4).

58 Ídem.
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El fet que les identitats i els drets dels col·lectius no es respectin 

com a fonamentals provoca un impacte directe en la capacitat 

de les persones que en formen part —de totes i cadascuna— de 

tenir accés a una vida digna que incorpori la seva visió del món, 

en la seva llengua i des de la seva cultura. La invisibilització i els 

atacs a les identitats col·lectives dels pobles són una discrimi-

nació que dificulta —i a voltes impossibilita— l’exercici efectiu 

dels drets humans.

Les situacions de vulneració de drets que pateixen els po-

bles sense estat —incloent-hi els indígenes, però no només— te-

nen causes múltiples i diverses. Depenen del seu context histò-

ric, polític i econòmic, i sovint tenen a veure o estan vinculades 

amb la invisibilització, la discriminació i l’exclusió dels espais de 

presa de decisió, la negació de les seves llengües i cultures, i el 

bloqueig de la seva capacitat de decidir lliurement el seu futur. 

Dones, infants i joves són col·lectius especialment vulnerables 

en aquests contextos. Les dones s’han de mobilitzar per defen-

sar espais de participació i presa de decisió, els seus drets se-

xuals i reproductius, i per fer front a la violència de gènere. En 

el cas dels joves, són sovint els primers afectats per l’alienació 

cultural i la manca d’oportunitats.

Des de la seva fundació el 1974, el CIEMEN ha contribuït, 

des de la seva posició —que combina la investigació, la difusió de 

coneixement i l’activisme—, a fer més conegudes aquestes pro-

blemàtiques i a denunciar les vulneracions patides pels pobles 

sense estat. Ho ha fet a través de diverses publicacions periò-

diques i col·leccions de llibres i dossiers, en temes tan diversos 

com els drets lingüístics, l’emancipació nacional o la cooperació 

entre pobles. 

En aquesta lògica s’insereix la present col·lecció “Drets 

col·lectius”: textos rigorosos on conflueixen els coneixements de 

l’acadèmia i de l’activisme, amb la voluntat que esdevinguin una 

eina útil per a les persones, entitats, administracions i pobles 

que vulguin aprofundir i reflexionar sobre els drets col·lectius 

dels pobles des d’un enfocament transversal, amb atenció pre-

ferent pels drets de les dones i les polítiques públiques.
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