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En les teues mans tens una història de lluita de classes a El Salvador. La història 
d’un poble que, gràcies a l’educació, la formació i l’organització comunitària, va 
saber resistir primer a les bombes i  l’exili, i ara, als intents d’espoli amb violència. 
Més encara, ha respost a aquestes agressions del capital i de l’estat amb sentències 
favorables de tribunals internacionals de drets humans i amb una llei, la primera 
en el món, que prohibeix la mineria metàl•lica a cel obert.

Aquests avanços transcendentals no estan garantits en una democràcia que va 
votar per un govern que recorda al de l’expresident Trump en massa ocasions. És 
trist i fa ràbia que, al començament del segle XXI, hàgem de preguntar-nos què sig-
nifica la paraula democràcia en Mesoamérica; què signifiquen els drets humans i 
les llibertats; de què es vol parlar quan es parla de sostenibilitat, o ocupació decent.
La narració de les protagonistes té poc a veure amb la resiliència. És possible que 
siguen resilients, però primer que res són rebels. No es reconeixen com a innovado-
res ni emprenedores, sinó com a subjectes col•lectius que actuen sobre la realitat 
a partir de profundes conviccions i sòlids plantejaments polítics. Són defensores de 
drets humans, és a dir, són allò que les persones majors van dir líders i lideresses 
comunitàries, dirigents d’organitzacions populars i indígenes. Són dones. I no de-
manen ajuda, sinó que et miren als ulls, t’escolten i et parlen i somien amb tu. Són 
germanes.

Les vàrem conéixer fa anys, de la mà d’entitats amb les quals col•laborem i que co-
neixen bé la regió i a la seua gent, especialment Berdinak Gara. I des de llavors ca-
minem donant-nos cabotades tractant de crear feminisme, sobirania alimentària, 
comunicació popular, defensa dels béns naturals...

Gràcies a totes les defensores que han fet possible aquesta labor de Perifèries al 
País Valencià, especialment a les que apareixen en aquest treball. I gràcies, també, 
a Brigades Internacionals de Pau i a Entrepobles per facilitar camins i compartir 
moments.

Perifèries del Món
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“Aquesta no és la història d’una lluita dels pobles indígenes per l’aigua, és la història d’una lluita 
per la vida i no sols a Centreamèrica sinó a tot el món” 

 
Lorena Cabnal
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PRÒLEG
Abya Yala1 és, des dels temps de la colònia, un territori agredit i explotat, els béns 
naturals del qual han sigut utilitzats per a construir les societats desenvolupades 
en què vivim al nord global. Històricament, com a principal potència colonitzado-
ra del continent, Espanya s’ha beneficiat de manera directa d’aquesta explotació. 
Això fa que les nostres mirades cap a Amèrica Llatina i les nostres intencions 
de solidaritat amb els pobles oprimits al continent cobren un significat especial. 
Aquesta mirada suposa una presa de consciència, una revisió del nostre model de 
vida, del nostre model de societat i de la nostra pròpia història. A més d’aquesta 
reflexió crítica, ens brinda també una oportunitat per a aprendre.
 
El sistema dominant, basat en el creixement sense límits, està danyant el planeta 
de forma quasi irreversible, un fet que afecta a totes les persones que vivim en ell. 
És per això que no podem ser alienes al que ocorre a l’altre costat de l’oceà, més 
encara quan aquest model, que genera injustícia i desigualtat, naix de les nostres 
societats i està danyant, cada vegada de forma més clara, el nostre propi territori, 
la nostra pròpia vida.
 
La història de lluita i resistència que presentem en aquesta publicació és un reflex 
del que, encara hui dia, continua ocorrent en molts llocs d’Abya Yala. La crisi del 
capitalisme està incrementant l’extracció de recursos en moltes parts del conti-
nent, la qual cosa comporta l’agressió directa a centenars de pobles que defensen 
els seus territoris. Aquesta defensa s’alimenta d’una resistència nascuda fa més de 
500 anys, un fet que molts pobles reivindiquen amb orgull i memòria.
 
Escoltar històries com la que narrem en aquesta ocasió, pot servir-nos per a com-
prendre la importància de la solidaritat internacional entre els pobles, però també 
pot resultar un aprenentatge i una inspiració per a lluitar al nostre propi territori 
contra polítiques i sistemes d’explotació que afecten les nostres vides directament. 
Pot ser que arribem a comprendre que en aquest món globalitzat, tal vegada ara 
més que mai, les nostres vides són les de tots i totes.

1  El nom Abya Yala ha sigut utilitzat pels pobles originaris del continent per a auto-
designar-se, en oposició a l’expressió “Amèrica”. En la llengua del poble cuna, originari de 
Colòmbia, significa “terra viva” o “terra que floreix”.
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La història que presentem en aquesta publicació està basada principalment en el 
testimoniatge de Vidalina Morales i Manuela Morales, salvadorenques defensores 
dels drets humans. El relat conta la història de la seua comunitat, Santa Marta, 
situada al municipi de Victoria, departament de Cabañas, a El Salvador. És la 
història d’una xicoteta comunitat que, després de ser arrasada a les acaballes del 
segle passat, va ressorgir per a mobilitzar tot un país i encapçalar una lluita que 
va parar els peus a l’extractivisme miner.
 
El de Vidalina i Manuela és un exemple més de la importància del paper que les 
dones defensores de de la terra i els drets de totes les persones, estan assumint 
en els seus territoris. Per això, algunes veus d’altres defensores llatinoamericanes 
acompanyen la seua narració per a amplificar la seua força i el seu missatge.
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“Drets humans
 
La llibertat d’expressió és un dels drets fonamentals recollits per les Nacions 
Unides. L’acceptació d’aquest implica tindre en compte altres drets; els drets a 
investigar, a difondre i a comunicar informació. Dins de la defensa dels drets humans 
i de les xarxes de suport i solidaritat internacional, el dret a comunicar resulta 
imprescindible.

Defensem la comunicació com un dret humà, és més, la comunicació és el centre de la 
defensa dels altres drets humans. En aquesta lluita es poden fer moltes coses, però 
sense comunicació no ixen cap a fora, no es visibilitzen. És important assumir que tots 
i totes podem ser comunicadors, portaveus, altaveus del que està passant als nostres 
territoris i així convertir-nos en defensors de la comunicació. Creiem en una comu-
nicació que, quan és necessari, es posa del costat de la gent reprimida i perseguida. 
Nosaltres com a comunicadors compartim el dolor de defensar els drets humans.”

 
Marixela (El Salvador)
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1. LA GUERRA
 I L’EXILI

  
El context i l’esclat de la guerra
 
Des dels temps de la colònia mai va ser fàcil la situació a El Salvador. Tampoc les 
coses van ser millor amb la independència per a les persones més humils. “Els 
nostres pobles tenen memòria i és aquesta memòria la que ens manté units per 
a tirar avant quan les coses es posen difícils.” Al començament del passat segle, 
les comunitats llauradores indígenes es van alçar contra el govern. S’oposaven a 
l’apropiació de les seues terres per part dels empresaris poderosos del país. Allò va 
ser a començament dels anys trenta i la resposta del govern va ser brutal2. La po-
blació llauradora indígena va patir la mort de 30.000 persones a  mans de l’exèrcit. 
“El que va succeir va ser un etnocidi que es va cometre contra els nostres pobles,” 
es va intentar exterminar la totalitat de les comunitats nahues d’El Salvador.
 
Va passar el temps però la cosa no va millorar. En els anys anteriors a la guerra 
dels huitanta, les condicions de vida dels llauradors indígenes salvadorencs eren 
molt dures. Vivien una situació d’explotació, treballant la terra dels grans terrati-
nents, sense educació, sense salut, sense res. La desigualtat i la falta de llibertats 
eren grans a tot el país. “Llavors va sorgir la guerrilla per a defensar el poble. Ja 
entre 1975 i el 80 va existir una guerra encoberta. Després, la guerra va esclatar a 
tot el país3. Una guerra en la qual els Estats Units va finançar el govern i va ano-
menar ‘guerra civil’.”

 

2  L’alçament dels llauradors d’El Salvador i la repressió de l’exèrcit salvadorenc es 
van produir en 1932, va haver-hi prop de 30.000 morts, la qual cosa va suposar l’extermini 
directe de quasi la totalitat de les comunitats nahues del país.

3  En 1980 va començar la guerra civil a El Salvador que va acabar oficialment en 
1992 amb els acords de Chapultepec. Unes 75.000 persones van perdre la vida en la guerra 
civil d’El Salvador que va durar 12 anys. S’estima que fins a un 80% de les víctimes eren 
civils. La majoria dels assassinats van ser considerats posteriorment crims de guerra.
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Viure en una zona com Santa Marta, catalogada pel govern com a “zona guerrille-
ra”, va ser molt difícil. “Patim la repressió política i militar.” El govern va activar a 
la regió l’operatiu ‘terra cremada’, al seu pas l’exèrcit no deixava res viu: animals, 
milpas4, cases i comunitats senceres sense distinció d’edats. La comunitat de Santa 
Marta va ser bombardejada i arrasada. “Va ser, llavors, quan vam decidir fugir a 
l’exili, cap a Hondures.” Començaven, aleshores, 12 d’anys de conflicte armat a El 
Salvador.

 
L’exili i la massacre al riu Lempa
 
Era l’any 1981 quan la situació es va fer insostenible. No hi havia cap possibili-
tat de poder resistir a l’exèrcit. La gent de Santa Marta i d’altres comunitats del 
departament de Cabañas es van organitzar per a fugir. “Vam ser fins a 7.000 per-
sones de comunitats llauradores indígenes les que ens vam posar en marxa. En el 
camí de l’exili cap a Hondures, vam patir el fustigament de l’exèrcit salvadorenc, 
que ens trepitjava els talons. Vam caminar durant dues o tres nits travessant les 
muntanyes, amb els xiquets a coll, amb ancians i ferits que marxaven amb dificul-
tat. Així marxàrem, fins que el 18 de març vam arribar al riu Lempa, a la frontera.”
 
El Lempa és el riu més important del país. Transporta aproximadament el 57% de 
l’aigua dolça de la nació i beneficia més de 130 municipis, entre ells la capital, San 
Salvador, que es proveeix d’ell en més d’un 50% de la seua aigua potable. Aquest 
riu, que es veuria després amenaçat en l’època de la lluita contra la mineria, va 
ser abans testimoni d’un dels esdeveniments més terribles de la història recent del 
país.
 
“A l’alba d’aquell dia tota la gent ens vam ajuntar a la riba per a organitzar-nos i 
travessar el riu.” Es van improvisar barques de qualsevol manera, amb pneumà-
tics, flotadors amb bosses de roba, va haver-hi els qui van intentar creuar nadant, 
però no tots sabien. Va ser llavors, mentre tractaven de passar a l’altre costat, 
quan l’exèrcit va perpetrar la massacre. “Previnguts de la nostra presència, van 
obrir les comportes de la presa riu amunt i la força de l’aigua va arrossegar xiquets 
i ancians. No van tardar a aparéixer els helicòpters militars que van disparar a 
discreció, anant i venint diverses vegades durant tot aquell matí.” Allí van perir 
almenys 400 persones en el que es coneix com la Massacre del riu Lempa. “Aquesta 
data i aquesta història estan gravades en la nostra memòria col·lectiva.”

4  Terra que es destina a cultivar dacsa, fesols i carabassa, principalment.
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El retorn a la 
comunitat

“Davant la nostra ferma voluntat de 
tornar, l’ONU es va veure pràcticament 
obligada a escortar-nos fins a la fronte-
ra, després continuàrem pels nostres 
propis mitjans. Començar una nova 
vida en ple conflicte armat no era gens 
fàcil. El govern salvadorenc va manifes-
tar que no érem benvinguts. Vam tindre, 
no obstant això, el suport de l’Església.” 
No sols de l’Església catòlica, sinó tam-
bé de moltes altres que, malgrat estar 
fragmentades, es van unir per a ajudar 
comunitats com la de Santa Marta quan 

Un refugi a Hondures
 
Després de la fugida i de la matança al riu, finalment els qui van sobreviure van 
arribar a Hondures. L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR) va ser l’organisme internacional que es va encarregar de les persones 
exiliades a Hondures, que va acollir durant tota la guerra més de 60.000 salva-
dorencs i salvadorenques. “A nosaltres ens van situar en Mesa Grande, un camp 
de refugiats on vam viure una situació molt difícil. Allò era com una presó sense 
parets, eixir d’allí era perillós.” En Mesa Grande van romandre durant set anys, 
sobrevivint gràcies a l’ajuda internacional. També va succeir que, gràcies a aquesta 
ajuda, la joventut en l’exili va poder aprendre oficis i formar-se com a promotors i 
promotores de salut. “En tot aquest temps que vam estar a Hondures, la comunitat 
de Santa Marta va romandre unida i organitzada, sempre vam mantindre el desig 
de tornar a la nostra terra.”
 
“No obstant això, ACNUR tenia altres plans per a nosaltres. Pretenia reubicar-nos 
de manera definitiva en zones de l’interior d’Hondures, si decidíem tornar a El Sal-
vador era sense la seua protecció.” I així va ser, la comunitat es va oposar a roman-
dre al país. En 1987, quan encara quedaven cinc anys perquè finalitzara la guerra 
i després de set anys d’exili, la comunitat de Santa Marta es va posar en marxa de 
nou per a tornar al seu territori a El Salvador.
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finalment van tornar al seu país.
 
“La nostra emoció per tornar era gran, 
no obstant això, quan vam arribar a la 
nostra terra vam trobar que els nostres 
pobles havien sigut arrasats, no que-
dava res en peus.” Les destrosses de 
l’exèrcit, el pas del temps i la natura-
lesa havien acabat amb qualsevol es-
cletxa de la seua vida anterior. “Només 
teníem l’ombra dels arbres i el cant dels 
ocells. Vam haver de començar de zero.” 
L’aprenentatge i el model organitzatiu 
que portaven de la seua estada a Hon-
dures els va servir per a refer-se de nou. 
La pau arribaria l’any 92.
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Neocolonialisme 
 
Havien matat la seua mare. Les prolongades amenaces, la convivència amb la por, la 
certesa física del perill, mai prepararen prou per a assumir l’inassumible, el fatal 
assassinat d’una mare. No va tardar a fer les maletes, no per a fugir sinó per a 
continuar la lluita. Al costat d’una bona amiga de la seua mare, va creuar l’oceà per 
a parlar cara a cara amb els poderosos que juguen amb el destí dels pobles. 
Durant tres setmanes les dues dones van caminar recorrent Holanda, Alemanya, 
Finlàndia, Bèlgica i l’Estat Espanyol. Es van entrevistar amb alts dirigents, com 
els del banc de desenvolupament holandés FMO, el finlandés Finnfund i les empreses 
alemanyes Siemens i Voith-Hydro; també amb alcaldes i polítics de ciutats com 
Barcelona, Madrid, Saragossa i València.
 
Quan les vam rebre, els seus rostres cansats ens van transmetre una gran força. Era 
la força de la convicció, de l’esperit de resistència i de la tradició de lluita per la 
supervivència que tenen els qui pertanyen a pobles maltractats però irreductibles. El 
poble Lenca va ser un dels que més resistència directa va oposar a la invasió espanyola; 
com a represàlia, va patir un fort procés de colonització. Hui, 526 anys després, 
sobreviu gran part de la seua cultura, en la qual la pertinença a la terra i la vida 
comunitària són aspectes fonamentals.
 
Aquelles dones van dir a governs i bancs europeus que deixaren de finançar les empreses 
de la suposada energia neta, que en la seua terra són energies assassines. Que deixaren 
d’invertir en projectes que no aporten beneficis per a les comunitats indígenes, sinó que 
serveixen per a aprofundir en l’explotació dels territoris. Van dir a aquestes grans 
corporacions que s’anomenen impulsores del desenvolupament sostenible, del respecte als 
drets humans, que amb les seues inversions estan donant suport a les empreses que no 
dubten a assassinar als qui s’oposen al negoci del saqueig de les riqueses al sud global. 
Així van parlar Berta Zuñiga Càceres i Rosalina Domínguez, dones defensores que van 
fer aquest viatge.

 
Berta i Rosalina (Hondures)
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2. EL RESSORGIMENT 
D’UNA COMUNITAT 
 

Començar de zero
 
“Érem al voltant 1.000 persones els qui vam tornar a Santa Marta, Hi ha-
via molts xiquets i xiquetes llavors, alguns van nàixer en l’exili. No teníem 
res més que la voluntat, la decisió i la il·lusió per tirar avant. Per aques-
ta mateixa raó, per tractar d’organitzar-nos i lluitar pels nostres drets se-
gons els nostres propis mitjans, érem discriminats. Se’ns titllava de sub-
versius, terroristes, guerrillers, tant per les poblacions veïnes, com pels 
funcionaris de l’estat, que ens denegaven qualsevol tipus d’ajuda governamental.” 
 
En aquest context i situació van veure la necessitat de crear espais propis amb els 
quals pogueren respondre a les necessitats de la comunitat i administrar els seus 
recursos. Poc després de la fi de la guerra i de la signatura dels Acords de Pau en 
1992, van constituir la seua pròpia associació5 i van començar a treballar. Al co-
mençament va ser gent vinguda de la capital la que va ajudar a alçar l’associació. 
Hui són, en la seua majoria, joves de la comunitat amb formació acadèmica i polí-
tica els qui la fan funcionar.
 
Des del principi, la comunitat es va posar a treballar per a cobrir les necessitats 
que van decidir com les més importants. Durant tot aquest procés de renàixer com 
a comunitat, s’ha avançat en diversos camps.

Una terra comunal

“Vam col·lectivitzar la terra a través d’una cooperativa legalment constituïda entre 
totes les famílies. Va ser una decisió de la comunitat perquè temíem que si algunes 
terres estaven en mans d’una sola persona, poguera passar alguna cosa amb ella 
i llavors tindríem problemes per a reclamar-la. La comunitat va decidir que era 

5  ADES (Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta) creada el 7 de 
març de 1993 a la comunitat Santa Marta, ha impulsat el desenvolupament comunitari i 
la reivindicació de drets, el seu treball està enfocat des de l’educació popular.
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Una educació 
popular
 
L’educació popular es va entendre com 
una necessitat clara que van començar 
a treballar prompte. Els qui havien cur-
sat educació en els campaments d’Hon-
dures van començar a fer classe a la xi-
calla de la comunitat. No obstant això, 
a aquestes mestres populars no se’ls va 
reconéixer el seu ofici fins molt després, 
ja que el ministeri no els donava cap sa-
lari pel seu treball, encara que sí que 
van aconseguir que es concediren certi-
ficats acadèmics.
 
“Mai permetem la implantació de mo-
dels educatius estatals i formem els 
nostres propis promotors educatius. 
Vam voler contar als nostres xiquets la 
nostra pròpia història, no volíem que es 
perdera la memòria de tot el que ens va 
tocar viure; això és necessari per a con-
servar la nostra identitat com a comu-
nitat.”

millor actuar així, una terra comuna de la qual tots vivim. Tenim 500 mançanes6 
comunitàries de terra que es cultiven i treballen en col·lectiu i on les decisions de 
producció es prenen de manera conjunta.”

 
 

6  500 mançanes corresponen a unes 348 hectàrees (1 mançana = 0’7 hectàrees)
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Promotors 
sanitaris 
i educació sexual
 
Va ser també la gent més jove qui va co-
mençar treballant a partir de l’aprenen-
tatge en l’exili i els qui van començar a 
aconseguir els equipaments sanitaris 
bàsics perquè, a poc a poc, la comunitat 
tinguera unes bones infraestructures 
mèdiques. “Temps després es va consti-
tuir un comité de joves contra la sida7 
que, al costat dels promotors d’educació, 
van fer una gran faena amb un tema 
que al principi resultava molt escabrós 
i tabú per a la comunitat. Van ser joves 
els qui van aconseguir trencar els esque-
mes més conservadors de la comunitat, 
treballant temes com la salut sexual i 
reproductiva, les malalties de transmis-
sió sexual o l’avortament.”
 
Amb aquests processos sanitaris i edu-
catius, es va aconseguir reduir els em-
barassos no desitjats i prematurs en 
adolescents. Hui dia, hi ha més planifi-
cació familiar, fins i tot anys després la 
comunitat de Santa Marta va arribar a 
rebre un premi del Ministeri de Sanitat 
salvadorenc en reconeixement a la seua 
labor.
 

 

7 COCOSI (Comité Contra el Sida), 
creat en 1999 en comunitats de Santa Mar-
ta i el Zapote, treballa per a la prevenció i 
sensibilització de VIH/SIDA.
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Cos i territori
 
 
Les lluites contra els projectes extractius són diverses: la mineria, les 
hidroelèctriques, la tala de boscos, els monocultius d’explotació. En totes 
elles, les dones defensores estan presents. En el sistema patriarcal en el 
qual vivim les dones sempre ho tenen tot més difícil. També és així per a 
les dones defensores. Pateixen, com els seus companys, les amenaces, la 
criminalització, l’empresonament i els assassinats. Però, a més d’aquestes 

La comunicació comunitària
 
En aquest procés de reconstrucció la comunitat també va crear la seua pròpia 
emissora de ràdio comunitària.8 “Va sorgir com una necessitat per a mostrar 
la realitat i la vertadera cara de la nostra comunitat i contrarestar la imatge 
criminalitzadora que es promulgava de nosaltres. Ningú tenia idea de com fer ràdio, 
ni de com manejar un equip, però sí que sabíem que tenint una emissora pròpia 
era possible encaminar i donar a conéixer el que la comunitat havia aconseguit.” 
Aquesta ràdio comunitària seria clau després en la lluita contra les mineres.

 
 
Unitat i memòria
 
Hui la comunitat de Santa Marta, on conviuen més de 600 famílies, està en molt 
millor situació que altres comunitats veïnes. La unió de la comunitat és la que va 
permetre que poguera refer-se des del no-res. “Si no estiguérem junts no podríem 
sobreviure. Aquest pensament col·lectiu ha sigut forjat en la nostra pròpia història. 
Mantindre viva aquesta memòria històrica és també fonamental per a la defensa 
del nostre ecosistema, la nostra aigua, la nostra terra, els nostres boscos. Des de fa 
molt que els pobles llauradors indígenes ens enfrontem a adversitats, la resistència 
forma part de la nostra memòria col·lectiva, hem aprés que les lluites sempre es 
repeteixen. Per això, quan vam ser atacats novament, vam saber com reaccionar.”

8  Radio Victoria, creada en 1993, és una emissora local que transmet des de la ciutat 
de Victoria, al nord d’El Salvador. Ha sigut un mitjà vital per a les comunitats a la zona, a 
través de l’exercici del dret humà a la comunicació, de manera participativa i per mitjà de 
l’educació popular.
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violències, emmarcades dins de la lluita i la resistència contra els projec-
tes extractius, les dones en pateixen altres.
 
Marusia i les seues companyes es van adonar que no s’estaven visibi-
litzant les agressions que vivien en els seus espais més pròxims; dins 
de les seues comunitats, en les seues pròpies famílies, amb les seues 
parelles. “Vam comprendre que havíem de fer alguna cosa, ja que, si 
en les nostres organitzacions no se’ns escolta, si treballem en entor-
ns on existeix assetjament sexual, la nostra capacitat per a respondre 
a la violència que arriba de les trasnacionals o de l’estat és menor.” 
Llavors les dones van decidir ajuntar-se, per a parlar, per a acompan-
yar-se, per a aprendre i per a enfortir-se. En aquest procés les dones 
dels pobles originaris van prendre la paraula per a posar en comú el co-
neixement de les seues ancestres. Lorena, guaridora indígena maia, explicava 
el seu ensenyament: “Per a sanar cal cuidar els nostres cossos, entenent 
que el nostre cos és el nostre primer territori. Un cos no pot aconseguir 
els seus drets de manera individual, perquè aquest cos menja del que dona 
la terra i beu l’aigua que ve dels rius i de les muntanyes. Per això, des 
del feminisme comunitari no ens és possible empatitzar amb feminismes que 
pretenen defensar els cossos sense defensar la terra.”
 
Aquest canvi de perspectiva i aquesta presa de consciència va suposar una 
transformació important per a les companyes, com expressava Marusia: 
“Generalment, amb el model d’aprenentatge occidental, tendim a analitzar 
la realitat des de grans paràmetres com la política, l’economia, el desen-
volupament, la justícia. No obstant això, quan ho fem des de les nostres 
entranyes i reconeixem que el que passa al món exterior afecta les nostres 
vides i els nostres cossos, podem entendre millor com funciona el sistema 
i perquè és necessari canviar-lo. Saber-nos part d’una xarxa de vida en 
la qual estem connectades amb altres éssers de la naturalesa fa que els 
nostres cossos deixen de ser una cosa aïllada i ens situem dins d’aquesta 
xarxa. Per a poder defensar els nostres territoris hem de cuidar els 
nostres cossos. Per a poder defensar els nostres cossos hem de cuidar els 
nostres territoris.”
 
Marusia i Lorena (Mèxic i Guatemala)
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3. LA LLUITA CONTRA 
LA MINERA
 
 
La minera
 
“Un dia ens van arribar notícies confuses que anunciaven la construcció d’una 
incineradora de fem per a residus mèdics. El lloc amb el qual s’especulava per a 
fixar la seua ubicació era el turó on naix el riu Titihuapa. Al poc temps, van arribar 
també estranys rumors sobre la idea que en realitat es tractava d’un abocador de 
fem a cel obert. Allí anirien a parar els residus de 14 municipis.” Va ser llavors quan 
molts alcaldes es van posicionar a favor del projecte. Com l’alcalde del municipi de 
San Isidro, que parlava d’una oportunitat per a eixir de la pobresa ja que, a més de 
les ocupacions que proporcionaria l’abocador, la gent tindria l’oportunitat d’acudir 
a pepenar.9

 
“Davant aquesta situació començàrem a reunir-nos i a organitzar-nos amb 
companyes d’altres comunitats per a rebutjar l’abocador. Mentre estàvem fent front 
a aquest plet, de manera casual i sorprenent, ens assabentàrem de la vertadera 
intenció que es pretenia dur a terme amb aquell projecte. Va succeir que durant 
una concentració de protesta enfront d’una delegació de la municipalitat, un dels 
funcionaris ens va etzibar: “Deixeu de molestar per un simple abocador, per a què 
defenseu el turó sí ja s’aprovarà allí això de la minera?”. Aquelles paraules ens van 
resultar estranyes al principi i ens van desconcertar però, més tard, vam entendre 
bé el que estava passant.” L’abocador, la incineradora, aquells projectes només 
eren l’excusa per a poder dur a terme investigacions sobre el territori, també sobre 
les reaccions dels seus habitants davant aquells pretesos projectes. Tot va resultar 
ser una gran excusa per a experimentar. El vertader propòsit era construir una 
mina a cel obert d’or i plata al departament de Cabañas.

 
“Llavors, quan ho vam comprendre, també vam  recordar perquè en la nostra 
memòria està la força per a protegir-nos i per a unir-nos. Ací ja es va explotar la 
mineria cinquanta anys arrere, ja funcionava una mina en aquests turons, la mina 
del Dorado, era com l’anomenaven, i d’on es va extraure or i plata durant anys. Ara 

9  Pepenar: a Centreamèrica es diu col·loquialment a rebuscar i triar una cosa entre 
el fem.
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hi tornaven a per més. Així va ser com vam entendre el moment en què estàvem i 
vam prendre la decisió de començar la lluita contra la minera.”
 
 
Les mobilitzacions
 
Com la mineria a cel obert era un fet nou per a la comunitat van anar recaptant 
informació i estudiant tot el que van poder sobre aquesta mena de projectes. Es van 
organitzar, juntament amb companys d’altres comunitats, i l’any 2005 van constituir 
la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. En les seues investigacions van 
poder esbrinar que el procés per a la creació de la mina ja estava avançat. Segons 
la llei salvadorenca vigent, per a la concessió de l’explotació minera, era necessari 
fer prèviament una exploració del terreny i realitzar un estudi ambiental sobre 
l’impacte que la mina poguera tindre en l’entorn. Es van adonar que l’empresa 
no havia conclòs la fase d’exploració i que ja havia presentat l’informe d’impacte 
ambiental, que havia sigut elaborat per la mateixa empresa. D’aquesta manera 
esperaven que prompte es resolguera la concessió definitiva de l’explotació. El nom 
d’aquella multinacional canadenca era Pacific Rim.

 
“En aquells dies, quan vam iniciar la lluita, El Salvador tenia un govern de dretes, 
per la qual cosa sabíem que seria difícil que ens escoltaren. De fet, vam arribar a 
parlar amb el ministre de Medi Ambient, però va rebutjar les nostres reclamacions: 
‘Com que la mineria és dolenta? És progrés i ocupació per a vostés i per al país’. 
Però allò no ens va desanimar, teníem la decisió de crear consciència social, aquest 
va ser sempre el nostre principal objectiu, ja que pensàvem que era la millor ma-
nera per a detindre la minera. Així ens vam posar a treballar per a arribar a mobi-
litzar no sols els pobles i comunitats sinó també altres institucions com l’Església 
i l’Acadèmia.”
 
Amb l’Església van aconseguir que els seus sacerdots explicaren en les seues ho-
milies els danys que causava la mineria, fins i tot la cúpula eclesiàstica es va po-
sicionar en contra de la mina. Ja quan l’empresa va començar les seues explora-
cions es van fer sentir les conseqüències en algunes comunitats. Van desaparéixer 
fonts d’aigua, el bestiar va començar a morir en beure aigües contaminades, van 
aparéixer al·lèrgies a la pell de les persones. Van parlar també amb la Universi-
tat perquè el seu personal científic i investigador analitzara i corroborara la letal  
contaminació dels rius. La contaminació de les aigües de riu amb metalls pesants 
i cianur faria que activitats com l’agricultura, la ramaderia o la pesca, es veren im-



23

pactades severament, que suposaria una amenaça per a la sobirania 
alimentària, l’ocupació i la salut de la població.

“En aquest sentit vam tindre l’oportunitat de contactar amb el pro-
fessor Morán , considerat una autoritat mundial en el camp de la 
mineria. D’ell aconseguírem suport i aprenentatges. El professor 
Morán10 ens va ajudar revisant l’estudi d’impacte ambiental que ha-
via presentat Pacific Rim i, després de rebatre’l amb un nou infor-
me, vam tornar al Ministeri de Medi Ambient. Després d’estudiar 
l’informe del professor Morán, el ministre va rebutjar l’estudi de 
l’empresa canadenca i va paralitzar els tràmits per a la concessió 
de l’explotació minera. Va ser una xicoteta victòria per a nosaltres.”

Però l’empresa no volia deixar escapar el seu negoci i va continuar 
pressionant. “Les comunitats vivíem en harmonia però quan l’em-
presa ens va anunciar: ‘vulguen o no es farà la mina’, va començar 
la divisió entre nosaltres, es va generar un conflicte.” Una de les es-
tratègies que va emprar l’empresa per a pressionar va ser la creació 
d’una fundació que, amb el lema Mineria Verda, pretenia convèn-
cer la gent de les suposades bondats ecològiques de la mineria, dels 
avantatges en l’àmbit laboral i del progrés que la mina suposaria 
per a les comunitats. En aquesta tasca, van tindre com a aliats els 
grans mitjans de comunicació, que van repetir i van amplificar el 
seu missatge. “Per contra, als qui ens oposàvem a la mineria, els 
mateixos mitjans ens qualificaven de revoltosos, ens deien guerri-
llers, tractaven de desprestigiar-nos fins i tot de criminalitzar-nos.”

A El Salvador hi ha un control quasi total dels mitjans de comu-
nicació massius del qual s’escapen les 23 ràdios comunitàries que 
existeixen al país. Aquestes ràdios comunitàries comparteixen una 
sola freqüència entre totes, el seu treball va resultar fonamental en 
la lluita contra la minera, li van donar prioritat al tema i espai a les 
veus de les comunitats. “Entre elles estava la nostra emissora, la 
ràdio comunitària de Santa Marta, que va patir greus amenaces per 
fer el seu treball.”

10 Roberto Morán, doctor en Ciències Geològiques, va ser un especia-
lista estatunidenc en hidrogeologia i geoquímica. Va morir en 2016 als 70 
anys.
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Amenaces i assassinats

En els anys següents, a mesura que va anar creixent la mobilització, es va anar 
generant la violència. Van ser cada vegada més freqüents els xocs directes entre 
treballadors miners i la gent de les comunitats. “En Cabañas, vam patir discrimi-
nació, estigmatització i diversos companys es van veure esquitxats per processos 
penals.” Es van succeir les amenaces, els atacs i la criminalització contra defensors 
i defensores ambientalistes. A la gent de l’emissora comunitària se li va intentar 
subornar al principi i, quan això no va funcionar, va rebre amenaces personals i 
familiars, de manera que va haver-hi gent que va haver d’exiliar-se.
 
Les amenaces van continuar durant molt de temps, també contra líders i lide-
resses de les comunitats, però lamentablement no es van detindre ací. L’opo-
sició de les comunitats al projecte miner es va saldar amb tres morts, tres as-
sassinats. “Aquestes morts ja formen part de la nostra memòria i de la nostra 
lluita, les recordem bé.” Marcelo11 era del municipi de San Isidro, havia promo-
gut la mobilització del seu veïnat i s’organitzava per a demanar ajuda fora de 
la comunitat. El van trobar mort i emmordassat. A Dora12 la van assassinar a 
menys de 200 metres d’un comissaria però no es va capturar l’assassí. Estava 
embarassada quan la van assassinar. Francisco13 va morir crivellat quan tor-
nava del camp a sa casa en una emboscada de disseny militar. “Amb aquests 
assassinats vam sentir que ens havien enviat un missatge: si hem fet això als 
seus companys li pot passar el mateix a qualsevol de vostés. Eren tots desta-
cats defensors mediambientals, gent volguda i membres de la nostra comunitat.” 
 
Els autors materials dels assassinats van acabar a la presó després d’anys de plets. 
Es tractava, en tots els casos, de sicaris professionals. “Nosaltres sempre vam sos-
tindre que darrere d’ells estaven els actors intel·lectuals dels crims, aquells que 
van donar les ordres.” Això mai es va investigar. En aquests anys, el vicepresident 
de la multinacional canadenca Pacific Rim era un home conegut com “l’esquartera-
dor”, que temps després va ser condemnat per assassinat14.

11 Gustavo Marcelo Rivera Moreno va ser desaparegut, torturat i assassinat al juny 
de 2009.
12  Dora Alicia Recinos Sorto va ser assassinada quan tornava de llavar roba al riu al 
Cantón Trinidad el 26 de desembre de 2009.
13  Juan Francisco Durán Ayala va ser trobat amb dos trets al cap a la municipalitat 
de Soyapango, el 4 de juny de 2011.
14  Chávez Palacios, que va ser vicepresident de Pacific Rim entre juny i desembre 
de 2009, va ser condemnat a 11 anys de presó pel suposat assassinat i desmembrament 
de la seua víctima en 2014.
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“Al nostre país, El Salvador, existeix la corrupció, el crim organitzat i la violència 
de les maras; hi ha casos evidents de connivència d’aquests grups i les elits con-
servadores. Sempre vam ser conscients que la nostra lluita contra el poder estava 
emmarcada en un país on vivim enmig de la violència, on hi ha assassinats diaris i 
qualsevol pot fer-te mal. Aquells van ser moments de terror, en què sentíem feblesa
 com la sentiria qualsevol altre ésser humà.”

La llei
La lluita contra la minera va continuar malgrat tot; malgrat la difamació, els as-
sassinats, la por. “Mai vam defallir.” Finalment, Pacific Rim va acabar per de-
mandar l’Estat salvadorenc per no poder dur a terme els seus projectes miners a 
causa de la resistència de les comunitats. “El fet que una multinacional estrangera 
puga demanar indemnitzacions al govern d’un país sobirà es deu a l’aprovació dels 
tractats de lliure comerç.” Així, Pacific Rim va demandar El Salvador pel valor de 
301 milions de dòlars en un procés judicial que es va demorar durant vuit anys. Va 
haver-hi tres sentències, les tres van ser desfavorables a l’empresa canadenca; el 
procés va suposar a l’Estat 13 milions de dòlars en costos d’advocacia.

Després del fracàs judicial, l’any 2013 Pacific Rim va col•lapsar i va posar en ven-
da les seues accions. Va ser una altra multinacional, en aquest cas l’australiana 
Oceana Gold, entre la directiva de la qual es trobava part de l’accionariat més po-
derosos del món, qui va prendre el control de l’empresa. “Llavors la nostra lluita va 
continuar, les comunitats van seguir mobilitzades i començàrem una campanya de 
desprestigi contra la nova empresa. Havíem aconseguit acabar amb el projecte mi-
ner canadenc i no permetríem que una altra multinacional prenguera el seu relleu. 
Havíem arribat fins ací i no pensàvem detindre’ns ni fer concessions, al contrari, 
decidírem fer un pas més.”

“Sens dubte, el nostre nou objectiu era ambiciós, volíem la prohibició de la mineria 
tant a cel obert com subterrània a tot el país. Vam decidir que era la millor manera 
d’acabar d’una vegada per sempre amb les intencions de qualsevol multinacional 
que volguera intervindre als nostres territoris. Amb el suport que havíem acon-
seguit fins al moment, vam decidir mantindre la mobilització i la pressió popular 
cap al govern.” Des de Santa Marta, es va forjar una aliança amb altres 14 orga-
nitzacions del país per a convocar una consulta d’àmbit nacional sobre la mineria. 
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El resultat va ser contundent: un 70% 
de la població salvadorenca va declarar 
el seu rebuig a la mineria. “Després de 
tanta lluita i tants sacrificis, havíem 
aconseguit conscienciar la gent i aques-
ta era la seua resposta. Aquest resultat 
ens va donar forces per a demanar la 
llei contra la mineria. Sabíem que era 
difícil, pensàvem que tal vegada no 
s’aconseguiria, però finalment es va dur 
a terme.”

Després de 12 anys de resistència i llui-
ta contra les mineres i 30 anys després 
que la comunitat de Santa Marta torna-
ra de l’exili, en 2017 van aconseguir que 
El Salvador fora el primer país al món a 
aprovar una llei15  que prohibia la mine-
ria en tot el seu territori nacional. “La 
nostra comunitat es va reconstruir des 
del no-res i va passar moltes dificultats, 
però mai vam defallir. En tota Llatinoa-
mèrica existeixen projectes extractius 
similars al que en hem enfrontat a El 
Salvador. El fet que una petita comu-
nitat com la de Santa Marta haja en-
capçalat una lluita que ha aconseguit 
una llei com aquesta, pot valdre per a 
encoratjar les lluites contra l’extracti-
visme i la despulla que es dona en molts 
llocs de tot Amèrica Llatina.”

15 Actualment la Mesa Nacional Fren-
te a la Minería Metálica es manté en actiu. 
Recelen que qualsevol nou govern pot re-
vertir la llei que tant va costar aconseguir. 
Perquè això no succeïsca pretenen aconse-
guir que aquesta llei adquirisca rang cons-
titucional.
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Extractivisme  
A la Rinconada, una ciutat minera situada als Andes, a 5.000 metres sobre el nivell de la mar, 
viuen al voltant de 50.000 persones. L’activitat de la població gira entorn de la gran mina d’or de 
les seues muntanyes. L’anomenen “l’infern gelat”. Està catalogada com la ciutat més alta del món. 
“Allí no arriba l’aigua, no hi ha sistema de clavegueram i existeix un alt nivell de contaminació pel 
mercuri provinent de l’extracció minera. Les dones no poden treballar a la mina, tenen prohibit 
entrar a l’interior de la terra. Només els homes entren perquè si no, segons diuen, la muntanya 
es posa gelosa i no deixa descobrir els seus tresors, el seu or, els seus preuats metalls. A la 
Rinconada proliferen les agressions sexuals i els feminicidis, la prostitució i el tràfic de persones.”
 
Al Perú es porta extraient or des de fa segles. Antigament la mineria es realitzava amb esvorancs 
a la muntanya pels quals s’endinsaven els miners a la recerca de l’or. Hui els miners no són tan 
necessaris, la tecnologia, amb les seues màquines, ha substituït gran part de la mà d’obra. A canvi, 
l’extracció és més destructiva. Ara els turons es dinamiten des del cim. “Un turó de 1.000 metres 
queda reduït a un enorme i profund buit en uns sis anys. En aquesta activitat es remouen unes 34 
tones de terra al dia i, amb sort, s’aconsegueix un centímetre d’or per tona. Les explotacions 
mineres utilitzen ingents quantitats d’aigua16, aigua dolça i neta que retornen contaminada i bruta. 
Es requereixen milions de litres per a l’explotació i els residus acaben anant als rius, als rius dels 
nostres pobles, als rius del nostre planeta.”
 
Entre les paradoxes del sistema capitalista en què vivim, l’or viatja de gruta a gruta. “Passa de les 
entranyes de la muntanya a les cambres subterrànies dels grans bancs europeus en forma de lingots. 
L’extractivisme es caracteritza perquè els recursos obtinguts mai es queden al país d’origen, no es 
destinen al consum intern, aquests projectes estan dissenyats per a l’exportació al nord global.” 
Extractivisme és un nom modern per a un espoli antic.

 
Rocío (el Perú)

 

16  Per exemple a la mina Bajo de la Alumbrera, a Catamarca, l’Argentina, per cada 
tona de roca s’extrau mig gram d’or i es consumeixen 100 milions de litres d’aigua per dia. 
El consum mitjà d’aigua a les llars espanyoles s’estima en 132 litres per persona i dia se-
gons l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
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EPÍLEG
 
Vidalina Morales, sobre el testimoniatge del qual està basat principalment el relat 
que acabem de contar, va deixar en el seu moment durant la seua visita a València 
alguns missatges que ens apel·len directament. Aquests missatges assenyalen una 
crítica i un horitzó comú.
 
D’una banda, la crítica ve donada a partir d’una pregunta sobre la capacitat de re-
sistència de la comunitat de Santa Marta en la seua llarga lluita contra la mineria 
a El Salvador. Vidalina responia: “Si no estiguérem junts com a comunitat no po-
dríem sobreviure. Tenim un pensament col·lectiu forjat per la nostra història. Pot 
ser que a Europa hi haja més recursos, però el pensament individualista és el que 
dificulta ací els projectes d’autogestió i resistència. L’individualisme ens allunya 
dels altres, de la possibilitat de les lluites i els projectes comuns. També ens separa 
de la naturalesa, no sols del contacte amb la terra sinó dels valors que es deriven 
d’aquesta relació amb el territori, on està la base de la nostra cultura i de la vida 
mateixa.”
 
Un exemple concret d’aquesta realitat social és la desconnexió i el desconeixement 
que la gran majoria dels habitants de la ciutat de València tenen sobre l’horta que 
l’envolta. Un patrimoni agrícola, cultural i ambiental que en els últims 50 anys 
ha passat de 15.000 a 6.000 hectàrees de cultiu, de manera que ha perdut un 64% 
de la seua superfície  a partir de la “inqüestionable” idea desenvolupament. Les 
lluites en defensa de l’horta també han existit i han sigut criminalitzades, parti-
cularment en els últims 20 anys. Sempre en nom del progrés i l’economia amb un 
clar menyspreu cap a les formes de vida tradicionals, l’ecologisme i l’economia sos-
tenible. La criminalització com a estratègia és un factor comú dins de les diverses 
lluites globals en defensa del territori, perquè el sistema és el mateix. La diferència 
és fins a on s’arriba amb aquest discurs en un i altre territori. Si ací serveix per a 
expropiar, sancionar i processar els dissidents, allí, a més de tot això, permet ame-
naçar i assassinar amb impunitat.
 
La solidaritat internacional que defensen organitzacions com Perifèries del Món i 
que demanden les defensores i defensors de drets humans llatinoamericans, passa 
per la conscienciació d’aquesta realitat. Per treballar perquè l’estat de dret i les 
lleis internacionals s’apliquen en tots els territoris. També perquè el sistema ex-
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tractiu capitalista acabe i amb ell la relació neocolonial que ens travessa. Perquè 
sabem que al món desigual en què vivim, l’explotació del sud global és el que ha 
permés la construcció de l’anomenat “benestar” al  nord. Per a mantindre el model 
és necessari l’explotació de la terra i dels seus recursos materials i reprimir qual-
sevol intent que s’opose a això. Aquest sistema és el que està destruint el planeta.
 
En aquest sentit, el segon missatge de Vidalina també ens apel·la directament. “El su-
posat desenvolupament d’uns països suposa la destrucció d’altres, però aquesta ma-
teixa destrucció dels nostres mons portarà, abans o després, catàstrofes ací per molt 
desenvolupats que estiguen. Hem de prendre consciència que vivim en una aldea global, 
en la qual cada vegada més l’explotació i la destrucció d’un territori ens afecta, abans 
o després, d’una o altra manera i independentment del lloc del planeta en què vivim.” 
 
Apostar per models alternatius d’energia i sobirania alimentària és un camí cap al 
canvi de model. Del model d’explotació del planeta que és el mateix que consent i 
provoca la violència contra els pobles indígenes i els defensors de drets humans. En 
aquest sentit la defensa de l’horta valenciana, l’oposició a l’ampliació del port de la 
ciutat, la denúncia de la mineria a la comarca de la regió muntanyenca o el reclam 
per a la sostenibilitat de la vida en el món rural, són lluites encaminades des de 
la nostra realitat local a plantejar canvis reals en els models de vida que siguen 
sostenibles per al planeta, el respecte a la naturalesa i els éssers humans. “Hem 
de ser conscients de les necessitats reals per a la vida, com diem allà: ‘podem viure 
sense or però no sense aigua.”
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Un sistema racista,
 patriarcal i capitalista
 
 
“Jo sent que hi ha una política mundial destinada al saqueig dels territoris 
que aprofundeix, cada vegada més, en la violència a causa de la resistència 
que s’està donant en molts llocs enfront d’aquestes agressions. Molts 
bancs i empreses que estan promovent els projectes que aguaiten els 
territoris són, en la seua majoria, europeus o estan enquadrats al nord 
global. Tots aquests projectes i les polítiques que els avalen formen part 
d’un mateix sistema de dominació racista, patriarcal i capitalista; un sistema 
de dominació múltiple que funciona de manera articulada i, per tant, de 
manera articulada hem de respondre.
 
“Des d’ací, nosaltres necessitem de l’organització dels pobles que estan 
sensibilitzats amb les nostres lluites, per a pressionar els governs, els 
bancs i les empreses que financen aquests projectes. Volem que vostés 
isquen a denunciar quan sàpien de les agressions contra els drets dels 
pobles indígenes i contra els drets de la població en general. La solidaritat 
és el que ens permet, enmig de tota aquesta violència i de tantes dificultats, 
sentir-nos humans i sentir l’esperança, que realment hi ha una altra 
manera de viure més dignament, amb justícia, amb llibertats i d’una manera 
autònoma.”

 
Berta, Hondures
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