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El problema de la tinença de la terra és el conflicte més antic de
Colòmbia. La lluita pel control d’aquesta riquesa, i el dret a explotar
els seus recursos, és una disputa vigent en què la baula més feble
pugna per sobreviure.
Durant dècades, les mines de Muzo, a l’Occident de Boyacà —la
capital mundial de la maragda— han produït una immensa fortuna
per als seus propietaris. A la fi del segle passat es van succeir diferents
conflictes entre líders maragders per fer-se amb el control del territori
durant les anomenades “Guerres Verdes”. En aquells temps, els
anomenats barequeros —buscadors de maragdes— es comptaven
per milers en la trencada del Río Minero, a l’espera de trobar sota
la terra negra aquella gemma que els tragués de l’extrema pobresa.
Després que les lleis mediambientals de Colòmbia prohibissin a les
empreses tirar al riu la terra sobrant de les excavacions mineres,
tan sols unes desenes de barequeros segueixen remenant les restes
amb les seves pròpies mans. Aquest col·lectiu en extinció viu en
assentaments sense aigua corrent, als ravals de les muntanyes que
envolten la trencada. Aquests espais no corresponen a cap municipi
i, per tant, cap administració local se’n fa responsable.
Un altre col·lectiu més nombrós l’integren els miners que treballen a
les mines a canvi d’un sou petit i que complementen amb el rebusque
dins de la mina. Proven d’apropiar-se d’una pedra i vendre-la a
intermediaris o al mercat, al marge dels patrons.
En aquest marc és difícil de calcular la riquesa que s’extreu de les
mines colombianes. Tampoc està fixat el valor de la maragda, perquè
depèn de qui la té i la vol vendre.
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