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Em Potosí foram
construídas muitas
igrejas para dar
vazão à grande
quantidade de prata
que brotava da
pachamama – mãe
terra em quéchua,
dialeto da região.
Na foto, uma das
mais belas, a Igreja
de São Lorenço.
Na página ao lado,
uma das minas
da cidade, ainda
em atividade.

Potosí,
a prata boliviana
A cidade foi marcada pelos altos e baixos da exploração
de um solo fértil em minérios. Hoje a região vive das
lembranças – e das histórias – de uma época em que
foi considerada a mais rica e próspera do planeta
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Cholas vendendo coca no Mercado.
Na Bolívia, assim como no Peru e no
Equador, a venda de folhas de coca é legal.
Consumida pelos incas e por outros grupos
indígenas da região andina, desde antes da
chegada dos espanhóis, a cultura da folha
de coca ainda é muito forte. E o governo
boliviano é responsável por delimitar uma
área de cultivo legal e supervisioná-lo.
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Nas minas, é comum ouvir
os estrondos das explosões
de dinamite em outras
galerias. Nessa hora,
a correria é grande para
dar passagem aos carrinhos,
toscos, carregados de rocha
que descem pelos trilhos.
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Sem saber o que fazer com a grande
quantidade extraída de prata, entre 1572
e 1575, a coroa espanhola teve que criar
uma casa da moeda em Potosí. Na foto, a
segunda Casa da Moeda, finalizada em 1773.

Da abundância à pobreza
“Vale um Potosí”. Era assim que o famoso
personagem de Miguel de Cervantes,
Dom Quixote de La Mancha, dizia a
seu escudeiro, Sancho Pança, que uma
coisa era valiosa. O termo ganhou fama
por causa da cidade Cerro Rico de
Potosí, na Bolívia. O lugar se tornou,
no início do século 17, o maior produtor de prata do planeta e também uma
região extremamente rica.
Com o tempo, a prata se extinguiu e as pessoas se foram. Mas nas
primeiras décadas do século 20 o
mundo descobriu a necessidade do
estanho, antes descartado na busca
por prata, e assim Potosí ganhou
novo fôlego. Pelo menos até estou-
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rar nova crise nos preços dos minérios na década de 1980.
Mesmo assim, a mineração ainda
é a principal atividade do lugar, apesar de pouco rentável. Os mineradores trabalham em turnos que podem
chegar a 24 horas e driblam a fome
e o cansaço com as folhas de coca,
guardadas no canto da boca. As condições de trabalho são insalubres e o
risco de doenças, grande.
Hoje, andar pelas ruas de pedra
de Potosí é sentir-se em uma aula
de história latino-americana a céu
aberto. E esgueirar-se pelas claustrofóbicas galerias de suas minas é retornar ao período colonial. b
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