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Marco Arana: 
“No hi ha res més modern que defe
i la terra davant la crisi ecològica m
Corria el 1985 quan Marco Arana Zegarra, 
aleshores estudiant de teologia, va ser 
convidat al districte de Hualgayoc, on operen 
les mines més antigues de Cajamarca, 
per participar en un documental sobre 
l’impacte que té l’activitat minera en 
l’agricultura del Perú. Allà, va prendre 
consciència dels perjudicis que causen 
aquestes intervencions en la font de 
vida principal de les comunitats, la na- 
turalesa. Arran d’aquest fet, Arana va 
impulsar nombrosos projectes de suport 
a les poblacions, com ara menjadors 
parroquials, cursos de nutrició, tallers 
i jornades destinades a empoderar les 
famílies camperoles d’aquesta àrea rural. 
Fundador i ànima de Terra i Dignitat –
fins al 2012 conegut com a Moviment 
Terra i Llibertat–, ha esdevingut un dels 
abanderats de l’anomenada ecologia 
política o ecosocialisme de l’Amèrica 
Llatina. Uns principis que emmarquen 
el Front Alternatiu d’Esquerres (FAI), un 
pol electoral sorgit de la confluència de 
partits i moviments socials del Perú, que 
Arana confia que capgiri les polítiques 
neoliberals que s’han mantingut al país 
sota la presidència del líder nacionalista 
i exmilitar Ollanta Humala. Als seus 51 
anys i ja retirat del sacerdoci, Marco 
Arana és una peça clau per fer possible 
–a les eleccions generals de 2016– aquest 
canvi de model polític, cultural, econòmic 
i democràtic al Perú.

Àlex Romaguera
entrevista@directa.cat

Tu vas néixer a Cajamarca, una regió situada a la serra 
nord del Perú, avui amenaçada per diversos projectes 
d’extracció minera. Això t’ha empès a implicar-te en 
la lluita política?
Cajamarca és de les zones que es van conquerir per la 
recerca d’or i altres minerals molt preuats, fet que va alterar 
la cultura dels seus habitants. No pensava que això es repe-
tís, però, malauradament, ha esdevingut el paradigma del 
que succeeix a altres països de l’Amèrica Llatina.

Quins són els seus efectes?
Primer, l’extracció de recursos, dels quals la comunitat no 
obté cap benefici. Ni un gram d’or no va destinat a activi-
tats locals. Tot s’exporta i els guanys van a parar a poques 
mans. Després, l’impacte ecològic que implica la utilitza-
ció de grans superfícies i una enorme quantitat d’aigua, 
sense oblidar la conculcació de drets humans bàsics. Estem 
davant d’un model econòmicament injust, ecològicament 
depredador i profundament antidemocràtic.

Arran de la teva formació cristiana, incorpores el 
component espiritual en el teu plantejament ideolò-
gic. Què significa?
La relació entre les comunitats i el seu entorn té una dimen-
sió espiritual. I la teologia m’ho ha fet veure. Però no sols 
això. També m’hi ha ajudat ser d’una família de llauradors i 
exercir de sacerdot a la zona andina. La gent s’alegra de tenir 
aigua i que plogui. Ho viuen com un signe de revitalització, 
per això estan agraïts a la pachamama (la mare terra).

L’any 1999, vas fundar EcoVida, la primera organitza-
ció ecologista del Perú, i el 2002, el Grup de Formació 
i Intervenció pel Desenvolupament Sostenible (Gru-
fides). Són eines per combatre l’espoli de la terra?
Van sorgir amb l’objectiu de facilitar un discurs científic 
respecte de la defensa del medi a les comunitats perquè, 
fins llavors, només existia un discurs axiològic, és a dir, 
a través de les cançons o les poesies, de manera que els 
abusos no es rebatien amb arguments prou sòlids. Per 
això, amb l’ajuda de biòlegs i investigadors, vam posar 
en contacte la comunitat universitària amb els sabers 
tradicionals, fet que ha ajudat a impulsar els processos 
de resistència.

Calia donar cos a les demanades populars?
Sobretot, davant dels qui venien de fora. A les poblaci-
ons, mai no els ha calgut una racionalitat més enllà de 
la seva, que prové del contacte amb la terra. En canvi, 
Occident sempre ha volgut separar la societat de la natu-
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ralesa i la racionalitat de l’afectivitat. Per tant, perquè 
les lluites indígenes prosperin, necessiten transmetre al 
poder que no es limiten a defensar el medi i la pacha-
mama, sinó també un desenvolupament respectuós amb 
el caràcter plurinacional i pluricultural de la societat. He 
comprovat que els conflictes per a l’ús dels recursos res-
ponen al desconeixement que tenen els poders d’aquesta 
cosmovisió holística de les comunitats.

Els governs i les empreses han pervertit el concepte 
de sostenibilitat?
Ho vam veure a la conferència de Rio. No es tracta de 
donar una capa verda al capitalisme, sinó de canviar el tipus 
de sostenibilitat hegemònic. Davant d’un model basat en 
l’acumulació de riquesa i la depredació dels recursos bàsics, 
s’hi oposa un model alternatiu que, per si mateix, és pro-
fundament universal i modern, ja que no hi ha res més 
modern que defensar l’aigua i la terra davant la crisi eco-
lògica mundial.

El partit Terra i Dignitat, conegut com a Moviment 
Terra i Llibertat fins al 2012 i del qual ets dirigent, 
pretén donar veu a les comunitats?
No volem ser un mer actor polític electoral, per bé que el 
nostre alcalde d’Espinar (departament de Cusco) simbolitza la 
defensa de l’aigua i el desenvolupament del poble. Ens cons-
tituïm per promoure una societat harmònica on les cultures 
puguin expressar-se i decidir amb peu d’igualtat. La proposta, 
doncs, s’orienta als drets laborals i econòmics, però també a la 
justícia ecològica i a la radicalització de la democràcia.

En l’àmbit econòmic, què defenseu?
Una política postextractivista i diversificada que contempli la 
descentralització i la reducció de riscos. És a dir: en lloc de l’ex-
tracció intensiva de minerals i l’agroindústria d’exportació, que 
ens porta al col·lapse, advoquem per un sistema on la matriu 
productiva serveixi per resoldre demandes no satisfetes.

A quines demandes et refereixes?
Sobretot, a les relacionades amb l’alimentació i la nutrició. 
Necessitats per les quals es podria impulsar l’ecoturisme o uti-
litzar la biomassa marítima. També es podria invertir en energies 
renovables i, en lloc d’utilitzar benzina de plom i arsènic, apro-
fitar el gas natural i la indústria tèxtil, ja que, per això, tenim una 
mà d’obra molt preparada. Tot això apareix a la nostra agenda.

La corrupció és un escull a l’hora d’aplicar aquesta 
agenda?
Sens dubte. Així ho adverteixen els organismes internacio-
nals, segons els quals, als països llatinoamericans regits per 
una economia basada en l’extracció dels recursos naturals, 
hi proliferen regulacions que contravenen els drets laborals i 
ambientals. És el cas del Perú: el Banc Mundial calcula que el 
país perd un 4% del seu Producte Interior Brut (PIB) només 
en corrupció i tràfic d’influències. Davant d’aquesta cultura 
de la impunitat, que s’arrossega des de l’època d’Alberto Fuji-
mori, calen mesures de xoc. Accions que duguin a un canvi 
de cultura a les institucions –blindant-les davant els lobbies 
econòmics–, però també a l’escola i en altres àmbits socials.

El govern d’Ollanta Humala, que va comptar amb 
el suport de les forces indigenistes i d’esquerres per 
assolir el poder el 2011, està lluny d’implementar 
aquest canvi de rumb?
Terra i Llibertat va néixer, precisament, com a alternativa a 
Humala. Però és cert que, davant el perill que el fujimorisme 
tornés al poder, vam demanar el vot per ell a la segona volta 
de les eleccions de 2011. Sabíem que el seu programa incloïa 
el model extractivista i un discurs nacionalista inspirat en el 
general De Gaulle, opressor del poble d’Algèria, tot i que el 
nostre referent són les conquestes que han assolit l’Equador 
i Bolívia en el terreny institucional i democràtic. Mentre ell 
parla de reformar el parlamentarisme representatiu, nosaltres 
apostem per una democràcia participativa, directa i comu-
nitària. Però, insisteixo: la conjuntura va fer que donéssim 
suport a la seva candidatura i, ara, ens ha defraudat.

L’ascens de Susana Villarán, representant de la con-
fluència dels partits d’esquerres, a l’alcaldia de Lima 
pot obrir una via d’esperança?
Amb ella, s’ha combatut la corrupció i el clientelisme, si bé 
l’ofensiva de les elits i els mitjans més reaccionaris ha des-
gastat la seva gestió. Per tant, haurem de reconstruir aquesta 
aliança recuperant les municipalitats populars, no només 
la metropolitana. El poder s’ha de construir des de baix. 
Aquesta és la lliçó que n’hem extret.

El Front Alternatiu d’Esquerres (FAI), on avui s’inte-
gren Terra i Dignitat i altres forces progressistes del 
Perú, a quina tradició política que domina a Amèrica 
Llatina se situa?
Tenim un model propi basat en l’ecologia política. No 
participem de l’extractivisme per acumular riquesa que 
impulsen alguns governs socialdemòcrates, ni tampoc de 
l’extractivisme distributiu pel qual aposta una determinada 
esquerra i que és font de molts impactes ambientals. Nosal-
tres reclamem un Estat sense tuteles militars ni religioses, 
capaç de garantir la justícia social i polítiques de desenvolu-
pament a llarg termini.

Amb tot, ets optimista sobre el futur polític del Perú?
Després del frau que ha representat Humala, estan emergint 
moviments que poden ajudar el Front Alternatiu d’Esquer-
res a assolir la majoria social. Ara bé, els canvis no vindran 
per un procés electoral. També exigeixen una mobilització 
continuada i l’impuls d’aquest nou paradigma econòmic, 
cultural i ecològic que defensem per al conjunt del país.

-
“Els conflictes per a l’ús dels recursos 
responen al desconeixement que tenen 
els poders de la cosmovisió holística de 
les comunitats”
-
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