
En el marc del projecte d'investigació sobre la situació de les comunitats indígenes i 

camperoles a Guatemala dirigit pel GIDHS, a l'agost de 2011 entrevistem Lorena Cabnal de la 

Asociación de Mujeres Indígenas Xincas de la Montaña Xalapán (Jalapa, Guatemala). 

 Ací deixem el seu valuós testimoniatge.  

 

Quines polítiques públiques hi ha per a la promoció del desenvolupament de les dones?  

 

Actualment tenim  la política nacional per al desenvolupament Integral de les dones 

guatemalenques i el Pla d'Equitat d'Oportunitats PEO. Els seus eixos estan orientats 

bàsicament a tot el que té a veure amb l’educació, la salut integral de les dones, amb l'accés a 

la justícia, amb la participació política de les dones… és una política molt important, però no va 

ser una política creada per interès de l'Estat, sinó per la lluita del moviment de dones i 

feministes en el país.  

 

S'està donant una aplicació territorial d'aquestes polítiques?  

 

Una greu debilitat que se segueix manifestant és que la majoria de les institucions de l'Estat no 

estan impulsant la política com a tal, encara no aconsegueix fer-se operativa en termes 

específics de plans, accions, projectes i pressupost específic per a les dones indígenes. 

Nosaltres actualment no estem coordinant o interrelacionant cap activitat directa de la política 

perquè no ens hi sentim convidades, perquè les nostres prioritats i demandes són unes altres. 

Tota la part de defensa de terra i territori no està integrada dins de la política.  

 

Existeixen lleis de protecció contra la violència cap a les dones? Es facilita el seu accés a la 

justícia?  

 

Des de 1985 va haver-hi una llei que va marcar una diferència radical a Guatemala, la Llei 

intrafamiliar. Producte d'una lluita històrica del moviment de dones i feministes a Guatemala. 

Hi ha altres lleis, la Llei per a la promoció i dignificació de les dones i la llei contra el feminicidi i 

altres formes de violència contra les dones. Per a nosaltres és una llei important, primer 

perquè senta precedents importants des del moment en què tipifica delictes, com la violència 

sexual, la violència psicològica, física i econòmica, i d'alguna manera crec que aquesta llei 

permet ja aleshores establir alguns conceptes o categories en termes de legislació, que han 

estat aportacions o categories construïdes pel feminisme justament per a anomenar 

problemàtiques històriques i estructurals que vivim les dones, per exemple la misogínia.  

La llei és un instrument summament important però amb debilitats en la seua aplicació i 

posada en marxa, per desconeixement de la llei. Crec que la llei encara no aconsegueix 

conèixer-se per les organitzacions de dones o per les dones guatemalenques, no hi ha una 

massiva socialització en els idiomes originaris.  



 

Com s'impulsa el feminisme en els moviments socials?  

 

El moviment feminista a Guatemala està en construcció, no es pot parlar d'un feminisme 

completament visibilitzat, però sí que hi ha un treball important de dones feministes. Les 

organitzacions de dones del moviment són les que més interès han tingut a promoure 

plantejaments o percepcions feministes. Hi ha una crítica molt forta del feminisme que és 

exogen, el que ens acultura com a dones indígenes, que és una amenaça a la identitat ètnica. 

No obstant això, per a nosaltres el feminisme ha estat emancipatori, ha estat l'única 

possibilitat per a poder veure amb ulls de dona indígena i visibilitzar una realitat d'opressió 

històrica ancestral i occidental patriarcal, però també racista, capitalista, homofòba, lesbòfoba 

i colonialista. Avui estem en tota una construcció, no tenim acabada la proposta del feminisme 

comunitari, no obstant això, estem plantejant l'anàlisi profunda, dins d'organitzacions de 

dones indígenes, d'un patriarcat ancestral originari, per a nosaltres els mals de la dona 

indígena no comencen amb la colònia, cal fer una anàlisi profunda perquè ve també d'arrels 

molt ancestrals de subjugació de les dones indígenes i que per a nosaltres, es refuncionalitza 

amb el poder i l’opressió colonial perquè allí s'ajunta amb el patriarcat occidental.  

Per al moviment social en general, l'agenda de dones feministes i indígenes no és prioritat, no 

s'aconsegueix visibilitzar com molt necessari i important la violència contra les dones. Aquest 

segueix sent un dels eixos de l'agenda relegada del moviment social a Guatemala i del 

moviment indígena. Doncs ara la prioritat és la defensa de terra i territori i per a nosaltres és 

important. La violència contra les dones ha de ser alguna cosa que deu anar en paral·lel, en 

aquest sentit nosaltres també hem construït un plantejament polític que té a veure amb la 

defensa i recuperació del nostre territori cos-terra, perquè tenim cossos expropiats 

històricament i aquests cossos que estan patint diverses formes de violència, estan convivint 

en un territori-terra que al seu torn les dones defensem. La violència sexual és inadmissible 

dins d'aquest territori perquè llavors, per a què defense el territori?  

 

Com són els feminismes indígenes?  

 

Per a nosaltres no és un feminisme indígena, és un feminisme comunitari. Nosaltres no 

assumim una identitat ètnica i d'aquesta identitat ètnica construïm el feminisme; no ha estat 

així, ha estat a l’inrevés. Hem hagut de fer un procés de desconstrucció de la identitat 

assignada de ser dona indígena, però açò només ha estat a través del feminisme crític i radical. 

Llavors, no ens atrinxerem en la identitat ètnica per a fer el feminisme, hem hagut de saltar la 

identitat ètnica, reconèixer tota l'aculturació que ens ha provocat el feminisme i llavors, 

anomenar-lo i dir-li feminisme comunitari. Ací he qüestionat la meua identitat ètnica i a partir 

de tenir la consciència d'assumir-me feminista, llavors  comence amb la possibilitat de 

construcció d'una identitat triada com a dona indígena, però amb un altre imaginari de ser 

dona indígena. Anomenant les relacions desiguals de poder entre dones i homes indígenes, 

amb autoritat epistèmica.  



 

Quins mecanismes persisteixen a Guatemala que condicionen els desavantatges estructurals 

de les dones al camp?  

 

Quan Guatemala es conforma com a república, com a país. Crec que els sistemes d'opressió 

justament són sostenidors de cada institució i de tota l'estructura de país, per açò ens costa 

molt funcionar com a interlocutores amb l'estat, perquè ací se segueixen manifestant les 

opressions molt legitimades dins del marc de la llei. Llavors els il·legítims, els que estem fora 

de tota aquesta lògica, som els pobles originaris, les dones. Un element que segueix travessant 

i que es torna un sistema d'opressió segueix sent la colonització. Nosaltres no parlem de 

postcolonialisme, per a nosaltres seguim en un sistema de colonització de cossos, pensaments, 

formes de vida i convivències. Això ho tenim imbricat en totes les nostres relacions. El racisme 

és una expressió summament forta, té diferents manifestacions i expressions a Guatemala i 

està tan normalitzat que hi ha moments en què, només quan hem passat processos de 

reflexió, comencem a distingir el racisme que també tenim interioritzat i com el reproduïm. 

Naturalitzem el racisme i és ben fotut en la vida de les dones indígenes, perquè llavors, jo el 

tinc tan interioritzat que no el percep. A voltes ens situem des de la victimització per a atacar 

la problemàtica del racisme, no obstant això, pense que és una situació per a reflexionar i per a 

transcendir.  

A Guatemala es conjuguen el masclisme colonial i el masclisme maia. Com s'entrecreuen 

ambdós tipus de cosmovisions en l'opressió sobre les dones indígenes?  

 

Les dones vivim opressions múltiples, que es deriven tant del patriarcat originari com també 

de l'occidental per tant estan reforçades en el colonialisme, racisme, sexisme, neoliberalisme i 

ara globalització.  

 

Suportar aquestes opressions i veure com s'expressen en actituds masclistes en la 

quotidianitat és bastant complex, cansat i desgastant. No obstant això, està tan naturalitzat en 

les dones que ho sentim com a normal. La pràctica de violència sexual contra les xiquetes i les 

adolescents en la muntanya de Xalapán es veu tan normal que ací no actuen les autoritats 

indígenes perquè és una pràctica normal, no hi ha denúncia. Quan nosaltres eixim públicament 

dient que açò és violència sexual, tenim amenaces de mort, perquè llavors som dones 

avalotadores, provocadores, estem estimulant  altres dones al fet que òbriguen la ment, a més 

que es rebel·len contra els seus marits, som dones eixides, sense regna, prostitutes,  de carrer. 

Hem trencat el rol tradicional de la dona indígena, perquè estem anomenant el masclisme 

sexisme originari i enfortint-lo amb les expressions masclistes occidentals, fins i tot amb els 

costos i riscos que açò implique.  

 

Com pot el feminisme, en tant que teoria occidental de l'emancipació de les dones, 

contribuir a processos d'alliberament en contextos postcolonials o en el descolonialisme?  

 

El feminisme comunitari s'ha tornat tota una eina política viva. A voltes quan sent algunes 



feministes que es fan el qüestionament de per què el feminisme es queda en la teoria i no 

passa a la pràctica, pense que va ser un dels grans reptes que nosaltres vam tenir. Ens 

comencem a reunir clandestinament, així va nàixer AMISMAXAJ (Asociación de Mujeres 

Indígenas (xinkas) de Santa María Xalapán). Quan comencem el nostre camí feminista, a la fi de 

l'any 2004, ni tan sols sabíem que algun dia anàvem a ser feministes. Per açò nosaltres no 

podem tenir tampoc una posició contrària al feminisme occidental, reconeixem que d'ací, dels 

diferents corrents dels feminismes hem pres elements que hem portat al nostre territori cos-

terra i ací hem començat a donar-li forma, sabor, color, so, nosaltres entenem aquest so, 

assaborim açò i ens va apassionar en aquell moment. Una altra contribució important ha estat 

la de dones feministes que des des seu postcolonialisme o descolonialisme, amb les seues 

certeses o desacords han contribuït també a les nostres reflexions, i ens sentim reptades a 

anomenar el nostre món indígena amb categories que nosaltres construïrem. El feminisme 

lèsbic radical que va portar a replantejar com dins dels pobles originaris tenim assumida 

l’heterosexualitat com a norma i començar a escriure en relació a açò.  

 

De quina grandària és el feminicidi a Guatemala?  

 

Cal comprendre que la violència contra les dones desgraciadament és com un ventall, hi ha 

quantitat de violències contra les dones i el feminicidi és una d'aquestes formes de violència. 

Guatemala ocupa el segon lloc en l’àmbit mundia de feminicidis, després de Rússia, no podria 

donar una dada en concret sinó compartir que és summament alarmant, cada any sembla que 

els mitjans de comunicació diuen que les dades s'incrementen, però és possible que no 

s'incrementen, sinó simplement que s'estiguen donant a conèixer justament perquè s'està 

aplicant la llei i perquè les dones son més coneixedores en termes de fer denúncies, no és que 

augmenten les denúncies, és que ara hi ha alguns mecanismes per a denunciar i començar a 

tipificar les violències contra les dones i el feminicidi. Ara, quan moltes més dones seguisquen 

aquest procés, òbviament s’incrementaran les dades. Cal veure-ho de forma estructural. Però 

sí que és una situació summament greu per a les dones. 


