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processos de consolidació dels sectors dirigents indígenes i de vincular-los amb les transformacions de la societat rural 
andina contemporània. L’estudi de cas és el d’una organització de segon grau molt representativa (la UNOCANC, 
parròquia de Toacazo, província de Cotopaxi, Equador), analitzant el que han significat aquest canvis des de la 
descomposició del règim d’hisenda fins a l’ascens d’una part de l’élite camperola local a les altes instàncies de la 
CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). 
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2. Resseguir la intervenció d’alguna(es) experiència(es) de desenvolupament rural duta(es) a terme per les ONG que 
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Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The aim of this research project is to prepare a monography to exemplify how the leader indigenous groups organize 
themselves and how this process is related to changes in contemporary rural society in the Andes. The research is 
based both on archival sources and fieldwork on a very representative second degree organization called UNOCANC, 
situated at Toacazo parish, Cotopaxi district, Ecuador. The project covers the period beginning with the final stages of 
the hacienda regime until the rise of some members of local elites of farmers and countrymen to the highest levels of 
power inside the CONAIE (Confederation of Ecuatorian Indigenous Nations).  
 
To a large extent, the research goals are: 
 
1- To study the way the agrarian reform is developed in this territory from the years characterized by the struggle for 
land (1960s) to the more recent conflicts related with the application of reform laws (ending of the 1980s). 
 
2- To analyze the outstanding role that some NGOs played for local rural development. 
  
3- To analyze power networks inside indigenous organizations: first identifying the families that rule the community, 
second investigating their traditional role inside the old haciendas and finally studying their relationship with NGOs. 
 
4- To understand the characteristics (in terms of clientelism) of the relations between the communities most dependent 
on the development institutions and the ones that receive the larger part of governmental aids.  
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DE L’ECONOMIA A LES MENTALITATS: REFORMA AGRÀRIA, 
COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT I IDENTITAT ÈTNICA ALS 

ANDES 

Informe final de recerca per al projecte 2006 BE 00139 

Dr. Víctor Bretón Solo de Zaldívar 
Universitat de Lleida 

Abril de 2007 
 

Introducció 

Un dels aspectes més remarcables de la història social i política de l’Amèrica Llatina 
contemporània ha estat –si més no en aquelles regions caracteritzades per la presència 
important de contingents de població identificada com indígena (bàsicament 
Mesoamèrica i la regió andina)– el sorgiment i la consolidació de plataformes 
organitzatives que, aglutinades al voltant de la identitat ètnica, han assolit una gran 
capacitat de mobilització i de representativitat dels sectors socials més colpejats per les 
polítiques d’ajust estructural assajades des de començaments de la dècada dels anys 
vuitanta. No és casual, doncs, que aquests nous moviments socials hagin proliferat en 
bona part com una resposta al cost social generat per les mesures neoliberals adoptades 
a la regió de la mà del conegut Consens de Washington. Tampoc ha de sorprendre el fet 
que hagi estat el món rural el planter del nucli dur d’aquests moviments: si pensem, per 
citar només els exemples més coneguts, en la casuística del cèlebre neozapatisme del 
sud-est mexicà, en la dels cocaleros bolivians –ben representada en la fulgurant carrera 
política del seu líder històric, Evo Morales–, i en la trajectòria de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ens adonem que es tracta, en 
definitiva, de moviments amb un component camperol molt fort, amb tot un seguit de 
demandes classistes (accés a la terra i als mercats, suport dels poders públics) que 
apareixen barrejades en els seus discursos amb d’altres de caràcter identitari (dret a la 
diferència, ciutadania ètnica, reconeixement com a pobles indígenes). Amb això no 
volem dir que representin exclusivament una simple –o no tan simple– metamorfosi 
dels vells moviments camperols dels temps de les reformes agràries, perquè és evident 
la presència d’intel·lectuals i activistes procedents del món urbà i d’altres sectors de 
l’economia. Sí creiem però remarcable el fet que sigui la ruralitat el seu àmbit més 
important de consolidació i on recau la seva màxima potencialitat des del punt de vista 
de la mobilització i la protesta social. Analitzar els diferents paradigmes experimentats 
al llarg dels darrers vint-i-cinc anys en matèria de desenvolupament rural constitueix 
així una bona estratègia per tal de copsar les condicions d’aparició i d’enfortiment 
d’aquests moviments; uns models d’intervenció sobre el medi rural en general i sobre 
les àrees indígeno-camperoles en particular que, tanmateix, han anat canviant de manera 
remarcable a mesura que ho feia la conjuntura general per la qual travessava l’Amèrica 
Llatina. 

D’una situació de partida en què, certament, les agències impulsores de projectes de 
desenvolupament imposaven els seus criteris –prescindint, en conseqüència, de les 
expectatives i prioritats dels hipotètics beneficiaris de les intervencions–, hem arribat a 
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una altra en què les financeres (moltes d’elles Organitzacions No Governamentals, 
ONG) es preocupen de que les seves iniciatives siguin representatives de les inquietuds 
i de les demandes sentides com a pròpies per part de la població rural. En el cas de 
països com Mèxic, Guatemala, Equador, Perú o Bolívia, és més que evident que el fet 
de disposar de plataformes d’organització pròpies, amb una alta capacitat de 
representació i dotades amb un marcat discurs identitari i reivindicatiu contra l’exclusió, 
ha estat un factor determinant a l’hora de capgirar i focalitzar l’atenció en la participació 
de les bases. En aquest sentit, és remarcable el fet que el debat que s’ha generat al 
voltant del capital social i les seves potencialitats d’endegar processos endògens i 
sostenibles d’inclusió i de superació de la pobresa, hagi anat guanyant terreny en els 
darrers anys entre les institucions que treballen en l’àmbit de la cooperació 
internacional. L’enfortiment de les organitzacions populars a través de la seva 
capacitació per tal de poder gestionar directament els projectes proposats s’ha convertit 
així en l’objectiu principal de la major part d’institucions que conformen l’entramat 
d’agents públics i privats que hores d’ara planifiquen i impulsen les polítiques socials i 
de desenvolupament als països de la zona. 

Partint de tots aquests pressupòsits, ara fa set anys vaig encetar una línia de recerca, 
dins del marc del Grup Interdisciplinari d’Estudis de Desenvolupament i 
Multiculturalitat (GIEMEM) de la Universitat de Lleida, que en aquest moment 
coordino1. L’esmentada línia de recerca té per objecte l’anàlisi de la conformació 
d’aquests nous moviments socials, dels seus intel·lectuals orgànics (en el sentit gramscià 
del terme) i de les seves élites dirigents, tot partint de la hipòtesi que es pot establir una 
relació dialèctica entre les transformacions de les estructures agràries, la incidència dels 
successius models d’intervenció induïdes per l’aparell del desenvolupament i la 
redefinició  de les estratègies dels diferents actors socials implicats. Donat que parteixo 
d’una concepció construccionista de les identitats col·lectives –en aquest cas, la identitat 
ètnica entesa des de la seva vessant estratègica de lluita pel control i/o per l’accés a 
recursos essencials per a la reproducció social– vaig decidir donar prioritat a l’estudi de 
les relacions dialèctiques entre les agències de desenvolupament i els models d’actuació 
que les inspiren, d’una banda, i la dinàmica de les organitzacions indígenes i camperoles 
de primer i segon grau, de l’altra. L’espai elegit per dur a terme el treball empíric va ser 
el dels Andes equatorians, un laboratori privilegiat per analitzar sobre el terreny els 
fenòmens socials que em proposava. 

D’aquí va néixer la inquietud per dur a terme una monografia, entre el treball d’arxiu 
i el treball de camp, entre l’antropologia i la història social, per tal d’exemplificar els 
processos diacrònics de construcció d’aquest capital social, de vincular-los amb les 
transformacions socieconòmiques experimentades per la societat rural andina al llarg 
dels darrers decennis i, dins d’aquest complex entramat de relacions, per tal d’ubicar 
adequadament el rol jugat per les institucions i agències de desenvolupament que han 
intervingut de vegades de forma decisiva. L’objecte d’estudi triat va ser una 
organització indígena de segon grau –la UNOCANC (Unión de Organizaciones 
Campesinas del Norte de Cotopaxi) de la parròquia de Toacazo, província de Cotopaxi– 
que constitueix en sí mateixa un cas empíric molt emblemàtic del que havien significat 
els darrers quaranta anys de canvis sobre les societats rurals andines: de com s’havia 
transformat l’univers social des dels anys de les lluites camperoles per la terra, 
successivament, amb la crisi i liquidació definitiva del règim d’hisenda, l’arribada de les 
ONG i els seus prometedors projectes de desenvolupament, la consolidació del 
                                                           
1  El GIEDEM és un Grup de Recerca Singular reconegut com a tal per la Generalitat de Catalunya. 
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moviment indígena i, finalment, amb l’ascens d’una part de les élites camperoles locals 
a les més altes instàncies de la CONAIE.  

La UNOCANC s’ha convertit amb el pas dels anys en una de les OSG més 
combatives i amb major capacitat de mobilització de la província de Cotopaxi. S’ha 
d’advertir, però, que aquesta és una de les províncies andines on els indígenes quítxues 
han conquerit més quotes de poder, a més de comptar amb les organitzacions ètniques 
que més gent acostumen a aportar al llarg de les accions de protesta que sovint culminen 
amb un levantamiento o amb marxes a la ciutat de Quito. En aquest cas concret, el cert 
és que davant d’una crida dels dirigents indígenes provincials, la resposta de la 
UNOCANC acostuma a ser immediata i contundent. Aquest és justament un dels 
elements que més em van seduir a l’hora de triar a la UNOCANC i el seu procés 
històric de consolidació com a objecte d’estudi monogràfic. Cal precisar que es tracta 
d’un estudi de cas emblemàtic, apassionant, molt complex i que, sobretot, crec que 
permetrà extrapolar i, si més no, plantejar hipòtesis de treball generalitzables a altres 
escenaris andins sobre els processos de conformació de les élites intel·lectuals i 
polítiques, així com sobre la deriva del seu discurs, des de posicions marcadament 
classistes als anys seixanta i setanta –l’era de les reformes agràries– vers posicions 
marcadament etnicistes que pivoten, avui, al voltant del dret a la diferència, la 
ciutadania ètnica i el multiculturalisme. 

Pla de treball realitzat 

Donat que el projecte constituïa, de fet, la darrera fase d’una recerca sobre el terreny 
iniciada a l’any 2003, el seu objectiu bàsic era culminar el treball de camp i, 
fonamentalment, ubicar les fonts documentals d’arxiu que permetessin donar major 
profunditat històrica a la investigació i acarar les informacions obtingudes a través dels 
testimonis orals: 

• De l’arxiu de l’antic institut de reforma agrària (IERAC) he buidat 
íntegrament els expedients complerts de les hisendes de l’àrea (12 en total). En 
uns casos només contenen les actes de lliurament de terres als camperols –amb 
dades molt valuoses, com la superfície de cada unitat–, però en d’altres –en els 
que hi va haver intervenció directa de l’Institut–, la documentació és molt rica, 
abastant un seguiment exhaustiu del procés legal endegat pel propietari i pels 
camperols, informació detallada sobre les característiques de la hisenda (mapa, 
dimensions, estat de l’explotació, etc.) i arribant en alguns casos a ressenyar la 
història de la mateixa fins a dècades abans de l’arribada del mateix IERAC a la 
zona. 

• Algunes de les hisendes intervingudes, però, pertanyien a l’Església Catòlica i, 
per tant, la documentació corresponent no es trobava a l’arxiu del IERAC. Vaig 
poder omplir aquest buit gràcies al buidatge de l’arxiu de l’Arquebisbat de 
Quito, on va ser possible fotografiar tota la informació existent –rica i valuosa– 
d’aquestes grans propietats. 

• A la zona objecte d’estudi hi havia, a més, una gran hisenda propietat de la 
Universitat Central de l’Equador. La revisió sistemàtica del Libro Copiador de 
Actas de las Sesiones del H. Consejo Universitario, conservadas dins l’arxiu de 
la Universitat Central, permetrà reconstruir uns dels processos més complexes 
de la zona de dissolució dels vells latifundis: justament aquell on la lluita per la 
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terra per part de la nombrosa població indígena assentada dins la hisenda va ser 
més perllongada i virulenta. 

• De l’arxiu de l’ONG CESA (Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas) vaig 
poder llegir i resumir tot el referent a la seva tasca a Toacazo. Cal remarcar que 
aquesta va ser l’agència de desenvolupament més activa a la zona, la que va 
substituir la intervenció de l’Estat després de la reforma agrària i la que més va 
contribuir a consolidar una nova élite camperola i indígena a Toacazo. 
Bàsicament són els documents del projecte macro que van dur a terme al llarg de 
trenta anys i les seves corresponents avaluacions internes i externes. Aquesta 
documentació l’he pogut completar amb altres materials de la institució de caire 
més genèric, per tal d’ubicar la seva orientació dins del marc ideològic i pràctic 
en el que es movia la institució. 

• Complementària a la informació de CESA està la que vaig obtenir del Registre 
de la Propietat de Latacunga, capital de Cotopaxi i capçalera del cantó on 
pertany Toacazo. Gràcies a l’amabilitat del registrador, vaig poder rastrejar les 
transferències de la propietat d’una bona mostra de les grans hisendes de la zona 
objecte d’estudi des dels anys trenta fins a l’arribada de la reforma agrària. 

• De l’arxiu del Ministeri d’Agricultura i Ramaderia i del de la Direcció 
General de Cooperatives, vaig fotografiar tota la documentació referent a les 
comunitats i altres associacions camperoles de base existents al territori de la 
UNOCANC (totes elles, òbviament, són filials d’aquesta organització de segon 
grau). Es tracta d’una documentació variada i molt rica (censos de comuners, 
estatuts, notícies sobre els esdeveniments de la història de la conformació de 
cadascuna de les entitats, etc.), indispensable per tal de reconstruir tot el 
complex procés d’articulació de la xarxa d’organitzacions de base que 
conformen avui l’OSG. 

• Els arxius de la Governació de Cotopaxi (d’àmbit provincial) i de la Tinència 
Política de Toacazo (d’àmbit parroquial), vaig buidar tota la informació referent 
a plets i conflictes relacionats amb la propietat de la terra des de la dècada de 
1960 fins a l’any 2000. 

• Les fonts orals també són molt diverses, donada la naturalesa dels actors 
implicats en el procés de la UNOCANC. Seguint amb la metodologia 
d’entrevistes pautades, vaig tenir reiterats encontres amb els que van ser els 
gestors de l’execució dels projectes de CESA a Toacazo –des dels responsables 
de la institució a nivell nacional fins a part del personal tècnic que va treballar 
sobre el terreny–; amb qui va ser el primer director executiu del IERAC –més 
endavant la de la Secretaria d’Estat de Desenvolupament Rural i amb 
posterioritat la direcció executiva de CESA–; amb membres representatius de 
l’élite indígena de Cotopaxi–; amb elements de la UNOCANC que han arribat a 
ocupar càrrecs remarcables en l’aparell de l’Estat i, fins i tot, amb l’ex-president 
de la mateixa CONAIE, oriünd de les terres altes de Toacazo i fill d’un ex-
treballador de les hisendes eclesiàstiques. On més informació oral i més 
observacions de camp he anat recopilant ha estat entre les comunitats filials a la 
UNOCANC, assistint i participant en assemblees i treballs comunitaris, 
esdeveniments convocats per l’organització i, sobre tot, conversant amb una 
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mostra significativa de comuners i comuneres procedents de totes les zones que 
integren l’àrea d’influència de l’OSG. 

Balanç i prospectives de treball 

La meva intenció és, fent-ho compatible amb les meves obligacions a la Universitat, 
dedicar tot l’any 2007 i bona part del 2008 al processament dels materials i a la redacció 
dels resultats (no sé si en forma de llibre –penso que és possible– i/o d’articles 
especialitzats). La idea és assolir en la redacció un diàleg permanent entre la casuística 
local (el meu estudi de cas) i la problemàtica global en la qual s’insereix aquest treball: 
la reflexió sobre els vincles entre les transformacions econòmiques, les socials i les 
mentalitats i els sistemes de valors; tot això en el context del sorgiment d’aquests nous 
moviments socials articulats al voltant de les identitats ètniques a l’Amèrica Llatina del 
neoliberalisme.  

En qualsevol cas, hi ha tot un seguit de grans temes que, sense exhaurir les possibilitats 
de la informació recopilada i ordenats cronològicament, ofereixen una primera visió 
esquemàtica del que seria l’esquelet de la monografia: 

1. El darrer temps dels senyors de la terra: radiografia de la situació estructural de 
la parròquia de Toacazo als voltants de l’any 1960, justament en els inicis del procés 
de reforma agrària. 

2. Temps de revolta, temps de canvi: mobilitzacions camperoles, lluita per la terra i 
estratègies defensives dels terratinents. De l’enfonsament del règim d’hisenda a la 
creació i l’enfortiment de les organitzacions camperoles. 

3. La privatització del desenvolupament rural: replegament de l’Estat i arribada 
d’agències privades de desenvolupament (ONG) a la zona. Els projectes de 
desenvolupament rural integral o la “via farmer” de desenvolupament capitalista. 

4. El retorn d’Atahualpa: de camperols a indígenes o la reindianització de la “qüestió 
agrària”. L’etnicitat i la construcció d’un nou subjecte històric de canvi social. Els 
límits de l’indianisme i la persistència dels problemes estructurals bàsics. 

 

 


