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El Salvador: Dones de lletres 



Hi ha una pregunta que transita des 
de fa anys en els àmbits literaris de El 
Salvador: quina és la nostra identitat 
cultural?. La transició de la guerra a 
la vida civil a El Salvador ha estat un 
procés relativament incert, no només 
en el terreny polític sinó també en el 
terreny de les tendències culturals. La 
cultura de la guerra que es va expressar 
durant els anys vuitanta trobava els seus 
fonaments en una tradició d’exclusió 
política, marginació social i explotació 
econòmica, la qual cosa va influir per a 
conformar una cultura de la violència 
que va generar l’èxode de milions de 
salvadorencs. Durant la postguerra, 
aquesta crisi d’identitat cultural es va 
expressar fonamentalment tant en una 

mena de desarrelament malenconiós 
com en un sentiment agre i dolorós 
derivat de la violència.

Ara, els autors més joves -que no van 
créixer a la guerra civil- busquen nous 
espais en aquest sistema, busquen 
un llenguatge més plural, divers, per 
referir-se a la vivència salvadorenca en 
la postmodernitat urbana. Marquen 
distància amb els temes costumistes per 
endinsar-se en temes intimistes on la 
solitud, el desencís, l’urbà, l’erotisme i la 
sordidesa reclamen terreny. La violència 
continua present, però el tractament 
que se li dóna a l’escriptura ha canviat. 
I el paper de les dones escriptores està 
sent determinant. Les creadores es 

comprometen ara amb la renovació 
literària al mateix temps que  amb un 
compromís polític que, no obstant això, 
s’ha diversificat. Ara, és el compromís 
amb els seus propis drets, els drets 
de la dona, però també amb els drets 
d’aquelles identitats que segueixen al 
marge: els homosexuals, els pobres, les 
víctimes de la violència o els indígenes. 
Escriuen, senten, comparteixen, 
reflexionen i lluiten contra els 
estereotips, canviant la identitat cultural 
i transformant la visió de món. A El 
Salvador, desenes de dones escriptores, 
paraula a paraula, ho estan aconseguint. 
És el moment d’escoltar la seva veu.

/ Rosa Sánchez Girona /

Una visió del món 
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“...existen los barrotes, nos rodean, también existe 
el catre, y sus ángulos duros, y el poema río, que 
nos sostiene a todos, y es tan sustantivo, como el 
catre, el poema que todos escribimos, con lágri-
mas, y uñas, y carbón.”

CLARIBEL ALEGRIA (Estelí, 1924 - Managua, 2018), 
poeta, assagista, novel·lista, traductora i periodista  
nicaragua-salvadorenca, compromesa i defensora de 
la no-violència i els drets humans. Veu bàsica en la lite-
ratura de l’Amèrica central contemporània guardona-
da amb el Premi Casa de las Americas de Cuba (1978) i  
el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana (2017)
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Actualitat

Nahuat

La Biblioteca El Carmel-Juan Marsé de 
Barcelona acull la secció de literatura 
salvadorenca Prudencia Ayala amb 
més de cent títols de la millor literatura 
d’aquest país. 

Aquest juliol per segon any consecutiu 
té lloc una campanya de promoció de 
la lectura a través de les xarxes socials 
amb la difusió d’una selecció de trenta-
un títols d’autors i autores salvadorencs 
que es poden trobar en aquest fons. 
Novel·la, poesia, assaig, narrativa, conte, 
còmic i altres gèneres literaris  ens 
acompanyaran durant tot el mes de 
juliol, publicant-se cada dia un nou títol 
i una crònica sobre cadascuna de les 
obres seleccionades. 

Aquesta campanya està impulsada per 
la Xarxa de Literatura Salvadorenya 
a Barcelona que també publicarà 
un número especial del seu butlletí 
Puesiesque amb informació d’aquestes 
trenta-una obres que podeu descarregar 
a https://www.literaturasalvadorenya.
cat/ butlletins-xarxa-literatura/

Juliol literari a la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé

El passat 11 de juny , la Red de Solidaridad para la 
Transformación Social (REDS) va presentar la guia “Drets 
Humans, un assumpte de responsabilitat política. Guia per a 
la promoció i protecció internacional dels Drets Humans des 
de l’àmbit local” una eina innovadora que té per objectiu 
oferir un instrument de referència per persones vinculades 
a la cooperació internacional. La guia es basa en la selecció 
d´activitats i accions implementades en 16 ajuntaments 
europeus que han acceptat compartir les seves experiències, 
convençuts que els Drets Humans no tenen fronteres i que 
la protecció de persones i comunitats d´altres territoris, 
víctimes de greus violacions als Drets Humans, és una condició 
fonamental per a la convivència mundial. 

La invisibilitat i l´aïllament de les víctimes són característiques 
transversals en situacions de violacions als Drets Humans. Per 

això, és fonamental la intervenció d´actors internacionals que 
denunciïn, facin visibles, protegeixin i acompanyin les persones 
i comunitats víctimes d´atemptats contra la seva dignitat, 
recordant que la violació a les llibertats i drets fonamentals, 
encara que sigui a una sola persona, és un atemptat contra 
tota la humanitat. Podeu consultar-la al següent enllaç

Editorial Los sin pisto
Volem reconèixer la tasca de l’editorial Los sin pisto i del seu fundador, l’escriptor salva-
dorenc  Mauricio Orellana Suárez, Premio Centroamericano de Novela Mario Montefor-
te Toledo 2011.

Aquesta editorial artesanal neix l’any 2018 en resposta als problemes d’edició, distribu-
ció i circulació que hi ha a El Salvador i amb la voluntat de tenir un espai per publicar i 
on poder escriure els llibres a conveniència, llibres casolans i artesanals. Entenent “ar-
tesanal” com allò fet a mà, d’un en un i amb especial atenció als detalls. Cada títol està 
fabricat amb una impressora, paper reciclat, tinta, una guillotina, goma, grapes, cartró 
ecològic i un vell ordinador. + informació a: @LosSinPisto”

Guia per a la promoció i protecció internacional 
dels Drets Humans des de l’àmbit local 

Prudencia Ayala
Escriptora, activista feminista i 
precursora dels drets de les dones 
a Llatinoamèrica. Va ser la primera 
dona aspirant a la presidència de la 
República de El Salvador a l’any 1930. 
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El Salvador: Dones de lletres

Nahuat

Hom diu que el segle XXI és el segle 
de les dones i al continent americà, 
aquesta proclama es va fent realitat 
malgrat els entrebancs i les resistències 
del model heteropatriarcal. El Salvador 
no és cap excepció i així, cada cop, més 
dones prenen part activa d’aquesta 
evolució en els seus llocs de treball, 
al carrer, a les empreses, a la llar, a la 
política, a l’activisme o a la religió i en 
camps tan diversos com la ciència, la 
cura, la sexualitat, les noves tecnologies, 
l’educació o la defensa dels drets 
humans. I òbviament la literatura 
salvadorenca reflecteix aquesta 
transformació social que lluita desafiant 
per una més gran democratització 
dels seus països, per la recuperació de 
les arrels precolombines o per unes 
societats menys desiguals. 

El paper de les dones salvadorenques 
a la literatura del segle XX va córrer 
en paral·lel al paper de les dones a la 
societat del segle XX, des de la submissió 
o la indiferència més absoluta a la 
invisibilització com actor social actiu que 
pogués contribuir al desenvolupament 
cultural de país a pesar de que en 
diversos períodes va existir un important 
moviment feminista o de lluita per la 
igualtat de drets. 

A partir de la dècada dels noranta 
del segle passat, en el moment de la 
postguerra i de la fràgil democràcia, la 
cultura salvadorenca perfila un canvi 
on comença a deixar pas el realisme 
social de les dècades anteriors a la 
complexitat de la memòria, a una nova 
societat multicultural a la recerca de la 
pau i d’una identitat i a les noves lluites 
que han de confrontar les dones del 
país. La nova mimesi consisteix en la 
transformació total de l’esfera literària, 
artística i cultural que viu El Salvador. 

En aquest marc alguns noms femenins 
han trencat fronteres i han marcat 
diferències en aquest planeta dominat 
per la globalització i els avenços 
tecnològics. Resulta evident que la 
creació literària femenina ha tingut una 
participació prominent en el procés 
d’empoderament de les dones de 
diferents ètnies i grups socials al llarg 
i ample de l’esfera terrestre i les dones 
creadores de El Salvador han estat 
capdavanteres en molts aspectes. Entre 
elles, a pesar de la dificultat de realçar 
algunes entre moltes, volem fer esment 
d’alguns noms i de les seves obres com 
a símbols d’aquest nou país i del seu 
present i futur. 

Així, Claudia Hernández (1975), 
reconeguda narradora de contes, irromp 
amb la novel.la Roza tumba quema 
(2018) abordant les dificultats a les què 
ha d’enfrontar-se una dona amb el dolor 
per la pèrdua d’una filla robada en una 
societat en reconstrucció  després del 
trauma de la guerra. La seva novel·la 
més recent és El verbo J (2018) en la 
qual aborda temes com la transfòbia, la 
migració i la supervivència.

Susana Reyes (1971) ens parla al llibre 
de poemes Postales urbanas (2003), del 
país que va conèixer i va habitar a la 
seva infantesa, El Salvador, en temps de 
la guerra civil. Històries sobre les seves 
passejades amb bicicleta pels carrers 
d’aquell Sant Salvador sotmès als tocs de 
queda; la seva àvia escoltant les homilies 
de Monseñor Romero, llegint-li els diaris 
o recitant-li a Rubén Darío; o  de les 
aventures amb una amiga d’infància i els 
records que juntes van viure.

Per la seva part, Tania Pleitez (1969) 
en el seu poemari Preguerra (2017) ens 
capbussa en els anys ’70 i ens obliga a 
percebre l’angoixa per la imminència 
d’una catàstrofe inexplicable, 
aquell moment d’acceleració dels 
esdeveniments violents que precedeix 

El Salvador té veu (i noms) de dona
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T’agrada la revista Nàhuat?
Si t’agrada, si us plau,  fes que arribi al màxim de persones, ens 
encantaria !!! Si no t’agrada, que creus que hauríem de canviar 

o millorar ? Pots escriure’ns amb els teus suggeriments o pro-
postes  a:  revistanahuat@huacalong.cat 

Col·labora amb Huacal
Ens vols ajudar? Les accions de HUACAL, ong de solidaritat amb 
El Salvador, es fan realitat gràcies al suport de persones, admi-
nistracions i entitats, que ens donen suport. La teva contribució 
és molt important: https://www.huacalong.cat/botiga/

l’esclat del veritable conflicte, una mena 
de preparació a la guerra declarada. 
Amb els seus versos podem reconstruir 
l’estat d’ànim de la nena en la preguerra 
amb un to dolgut però finalment, amb la 
distància dels anys, assossegat. 

Nicole Membreño Chía (1988) escriu 
com a dona activista per la diversitat 
sexual sobre la realitat de les dones en 
un dels països més violents del món. A 
l’antologia El territorio del ciprés (2018) va 
publicar tres contes sobre frustracions 
i fantasies, en què es barregen la 
tendresa, la sordidesa i la cruesa de la 
quotidianitat i on reflexiona sobre la 
fina línia que hi ha diàriament entre allò 
increïble i allò creïble.

En el poemari Los tiempos del níspero 
(2019), Miroslava Rosales (1985) ens 
regala un continent de poemes que 
viatgen per les ribes de l’amor, per 
les tempestes elèctriques, pel tròpic 
cuirassat, dolç i nespra; un viatge per 
El Salvador de l’esperança, l’amor, 
l’erotisme o la memòria.

Nora Méndez (1969) publica Atravesarte 
a pie toda la vida (2002) un recull 
dels poemes més representatius 
d’una poetessa rebel, revolucionària i 
combatent. Els seus temes de guerra 
i postguerra passen per l’erotisme, la 
maternitat, el desordre mental i familiar, 
les penes de l’amor femení enfront de 
el masclisme i la critica tots els valors 
socials de la seva època i la pròpia 
revolució. 

Una de les autores més reconegudes 
internacionalment és l’autodidacta  
Jacinta Escudos (1961) que amb la seva 
obra A-B-Sudario (2003) va guanyar 
el premi Mario Monteforte Toledo 
l’any de la seva publicació. Una novel.
la experimental que dialoga sobre la 
vida, la mort, la família i els sentiments 
a través dels esforços d’una escriptora 
anomenada Cayetana per produir una 
novel·la. És també autora de El desencanto 
(2001) i de diversos llibres de contes.

Silvia Elena Regalado (1961) ens fa un 
acostament al feminisme i a l’erotisme a 
través del poemari Desnuda de mí (2001). 
A través dels seus poemes es mostra 
es va despullant a la vida omplint-la 
d’esperança, d’una passió desbordant, 
sabent que encara queden somnis per 
recórrer.

Una altra escriptora salvadorenca 
destacada és Elena Salamanca (1982). 
Amb Peces en la boca (2011) ofereix 
un poemari humit de pluja bucòlica 
amb una lírica neta i senzilla però 
alhora devastadora, on la veu poètica 
denúncia i s’obre el pit davant tradicions 
i autoritarismes amb una honestedat 
anorreadora. En 2017 va publicar La 
família o el olvido.

Jorgelina Cerritos (1974) és una notable 
representant del teatre com a gènere 
literari. La seva obra Al otro lado del mar 
(2012) va guanyar el Premi Literari Casa 
de las Americas en la categoria de teatre 
el 2010 per una història estimulant plena 
de sensibilitat i plenitud. La seva trilogia 
de Ensayos sobre la memoria (2018) és ja 
imprescindible.

Una altra de les poetesses més 
sorprenents és Johanna Raabe (1989) 
que en obres com Entre una y tres de 
la madrugada (2008) tracta de forma 
planera els fets materials i tecnològics 
assolint en alguns poemes una fascinant  
mixtura entre situacions quotidianes i 
versos profundament intimistes cercant 
els límits de la poesia.

Aída Párraga (1966) va publicar El 
espíritu del viento y otros cuentos (2001), 
un recull de set contes per a infants que 
recullen la seva experiència en el màgic 
món de l’Orient. Aquestes faules, plenes 
de bellesa poètica, reprenen l’antiga 
tradició d’una cultura que va despertar 
la sorpresa de l’escriptora.

La novel.la Los locos mueren de viejos 
(2008) de Vanessa Núñez Hándal 
(1973) aborda temes profunds amb 
un intens ambient: La bogeria, l’abús 
sexual, els fantasmes, la relació mare 
/ filla, la societat patriarcal, el món 
de les aparences, l’asfíxia d’una llar 
sense afecte, l’experiència dolorosa 
de l’adolescència, el descobriment de 
la pròpia sexualitat, el càstig corporal, 
l’enveja, la traïció, la por a la vellesa i la 
mort.

Claudia Hérodier (1950) és autora d’una 
obra poètica amb un punt d’ironia i  de 
reafirmació individual com mostra a 
Traición a la palabra (2002) on critica 
les limitacions amb les s’ha d’enfrontar 
la dona escriptora a El Salvador i es 
manifesta clarament en rebel·lió a 
silenciar les seves paraules. 

Acabem aquesta selecció amb Ana 
Escoto (1984) i el seu llibre De los 
problemas de enamorarse (2019), vint 
contes per on desfilen un inventari 
d’homes que componen aquesta 
col·lecció de problemes, llocs quotidians 
i sentiments que brollen quan 
l’enamorament apareix.

Òbviament manquen desenes 
d’escriptores i aquesta ha estat una 
selecció nascuda de l’amor per la lectura 
i del reconeixement de la riquesa 
literària de El Salvador. Alguns noms 
que no volem deixar de citar són Teresa 
Andrade (1984), Jeannette Cruz (1987), 
Carmen Gónzalez Huguet (1958), 
Alexandra Lytton Regalado (1972), 
Krisma Mancia (1980), Roxana Méndez 
(1979), Claudia Meyer (1980), Ligia 
María Orellana (1985), Ana María Rivas 
(1995) o Ana Patricia Rodríguez (1963). 
Sense por a equivocar-nos podem 
afirmar que les dones a el Salvador 
tenen molt a dir, molt a escriure... 
/ Rosa Sánchez Girona / 
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El Salvador, un país de dones que conten

Podeu llegir alguns contes al Suplement Chikume Metzti 
Aquest article es complementa amb l’estrena del Suplement Cultural Chikume Metzti* que en la seva primera edició està 
format per una selecció de contes d’autores salvadorenques de tots els temps, en concret de Josefina Peñate y Hernández,  
Mercedes Durand,  Ligia María Orellana i Matilde Elena López. Chikume Metzti es pot consultar a aquest enllaç. 

*Chikume Metzti vol dir les Set Llunes en nàhuat, llengua original dels pipils, un poble indígena que es va assentar a partir del segle 
VIII a la zona occidental i central de El Salvador. El nàhuat és la darrera llengua indígena que es parla a El Salvador  i dona títol a 
aquesta revista..

A El Salvador s’ha donat una divisió 
tàcita entre la tasca literària de les dones: 
la narrativa ha estat, històricament, ofici 
d’homes, mentre que la poesia fou una 
modalitat afavorida i practicada més 
per dones que per homes durant el 
segle XIX i la primera meitat de segle 
XX. El model patriarcal va garantir un 
desenvolupament social i educacional 
del país, que -sumat a una rígida 
estructura de repartiment de poder 
laboral i econòmic- va aconseguir 
silenciar i menysprear la veu de les 
dones durant molts anys.

No obstant això, la tradició contista de 
les dones salvadorenques ve de lluny de 
la mà de Rafaela Salvadora Contreras 
Cañas (1869-1893), costa-riquenya 
d’origen, qui sota darrera del seu 
pseudònim Stella va publicar nou relats 
de clara tendència modernista en diaris 
de El Salvador i Guatemala en l’últim 
quart del segle XIX.

Després, a ella la va seguir l’escriptora i 
educadora Josefina Peñate y Hernández 
(1901-1935), qui en el seu segon llibre 
Caja de Pandora (1930), format per tretze 
contes, empra una prosa feminista, 
crítica i esmolada per tractar temes 
moderns i transgressors per a l’època, 
com l’avortament, el divorci, l’incest, els 
feminicidis, els fills fora del matrimoni o 
la manca d’independència econòmica 
de les dones.

Amb l’inici del llarg període militar que 
va viure El Salvador a partir de la dècada 
de 1930 fins a inicis de la de 1980, 
surten a la llum un grup d’escriptores 
que van buscar un nou llenguatge 
per a la narrativa salvadorenca, 
un que s’allunyi de les tradicions 
importades, un llenguatge simbolitzat 
generacionalment entre els homes per 

un dels més importants contistes de 
país, Salarrué. Entre les autores més 
conegudes estan Eva Alcaine de Palomo 
amb el pseudònim d’Eugenia Valcácer 
(1899-2001) que mitjançant fullets va 
publicar El milagro del niño zarco (1940), 
Ardid (1949) i La botija (1961); Claribel 
Alegria (1924-2018), autora de Tres 
cuentos (1958, obra de nou  publicada 
el 1996 i 2013, amb els respectius títols 
El niño que buscaba ayer i Beni y otros 
cuentos); Claudia Lars amb l’obra Tierra 
de infancia (1969); Leda Falconio (1905-
1981) italiana d’origen que, amb el 
pseudònim ALDEF, va publicar els llibres 
Un europeo en el trópico (1956) i Cuentos 
de tierra y mar (1974) i Matilde Elena 
López (1919-2010) que publica el 1970 
Cartas a Groza .

En els anys previs i inicials de la guerra 
van aparèixer altres autores com 
Yolanda Consuegra Martínez (1940) 
que publica Seis cuentos (1964) i Una 
mañana de domingo: doce cuentos 
de contenido social (2005); Mercedes 
Durand (1933-1999) autora de Juego 
de ouija (1970), Pilar Bolaños de 
Carballo (1923-1961) escriu El trompo 
que no sabía bailar (1980); Aziyadeh de 
Ávila (1938) és l’autora de La hija de la 
Ciguanaba (1981), Cuentos de Aziyadeh 
(1982), El engendro de las tinieblas (1982), 
Cuentos para ti (1983) o Dorados cuentos 
salvadoreños (1985). A la dècada dels 
90 apareix l’obra de Blanca Aguiluz de 
Menjívar composada per Arcoiris (1992) i 
Rama de cuentos (1995) o Irma Chavarría 
(1951) que edita ¡Qué en paz descanse! Y 
otros cuentos (1996).

Entre finals del segle XX i les primeres 
dècades del XXI transiten autores 
amb una narrativa múltiple i d’una 
riquesa extraordinària que trenca 
amb les tendències del passat, pren 

consciència de la violència quotidiana, 
parla de la vida urbana i de la intimitat 
dels dormitoris, s’obre a la llibertat, 
a l’espectre divers de la sexualitat i a 
l’empoderament de les dones. Circula 
entre el sobrenatural i el fantàstic, 
elabora noves construccions sobre la 
vida i la mort, i posa l’accent en l’absurd, 
la desmitificació de l’amor o l’activisme 
social.

Entre elles podem destacar autores com 
Jacinta Escudos (1961) amb Contra-
corriente (1993), Cuentos sucios (1997), El 
diablo sabe mi nombre (2008) i Crónicas 
para sentimentales (2010); Jennifer 
Rebeca Valiente (1973), amb el seu 
pseudònim Harry Castell, autora de 
Diez cuentos de adentro (1997) i De más 
allá (1998); Claudia Hernández (1975) 
amb Otras ciudades (2001), Mediodía 
de frontera (2002, reeditada al 2007 
amb el títol De fronteras), Olvida uno 
(2005), i Causas naturales (2013); Aída 
Párraga (1966) amb El espíritu del viento 
y otros cuentos;  Ligia María Orellana 
amb Combustiones espontáneas (2004), 
Indeleble (2011) i Antes (2015); Ana 
Escoto (1984) amb Menguantes y otras 
creaturas (2008) i De los problemas de 
enamorarse (2019); Elena Salamanca 
(1982) amb Último viernes (2008), i la 
narrativa infantil de Roxana Méndez 
(1979). A aquest llistat cal afegir altres 
autores també imprescindibles, com 
Carmen González Huguet, Miroslava 
Rosales, Nicole Membreño Chía o 
Vanessa Núñez.

Any rere any, totes elles estan 
transformant la literatura nacional 
amb les seves visions alliberadores, 
revolucionàries i apassionades, fent 
palès que El Salvador és un país on les 
dones tenen molt per viure, molt a dir, 
molt a contar. / Marta Alcalde /
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El 13 de març de 2019, en el marc de les 
activitats del dia de la dona treballadora, 
va tenir lloc la inauguració de la primera 
secció de literatura salvadorenca en 
una biblioteca pública europea al cor 
d’un dels barris de més tradició obrera 
i migrant de Barcelona, el Carmel. 
Naixia així la secció Prudencia Ayala a 
la Biblioteca El Carmel – Juan Marsé 
com a primera acció pública de la Xarxa 
de literatura salvadorenca a Barcelona 
i Catalunya. Aquesta activitat es va 
acompanyar de la creació d’un fons de 
més de cent llibres d’autors d’aquest 
país, de la presentació del documental 
Prudencia Ayala, hija de la centella, de 
l’exposició Prudencia Ayala, presidenta 
o del tast de menjar típic d’aquest país. 
A més, durant els següents dies, van 
tenir lloc d’altres accions a la ciutat de 
Rubí i a altres barris de Barcelona com a 
conferències o presentació i signatures 
de llibres.

Un mes després, realitzaven el primer 
Sant Jordi, dia del llibre, on, a més de 
promoure una selecció d’obres literàries, 
vam presentar el primer número del 
butlletí Puesiesque  amb una mostra de 
la millor poesia del país centreamericà: 
Claudia Lars, Francisco Gavidia, Alfredo 
Espino, María Cristina Orantes, Irma 
Lanzas Watson, Pedro Geoffroy Rivas 

i d’altres. Aquest fou el primer d’un 
total de deu exemplars que han estat 
publicats durant els anys 2019 i 2020 
dedicats a Roque Dalton, Jorge Galán, 
Roxana Méndez, Luis Borja, Prudencia 
Ayala o Salarrué. Coincidint amb 
aquesta diada també es va presentar 
la web de la Xarxa: https://www.
literaturasalvadorenya.cat/

Al maig es va inaugurar l’espai literari 
Claudia Lars al barri de Sant Andreu de 
Barcelona amb la voluntat de donar a 
conèixer la seva figura i obra. Durant 
els mesos de juny i juliol va haver-hi 
diverses activitats de promoció de 
lectura i la presentació de l’exposició 
Salarrué, el legado al Consolat General 
de El Salvador a Barcelona.

Des de setembre hem organitzat 
activitats a Parets del Vallès com la 
Mostra de curts històrics de El Salvador 
o l’exhibició del documental Prudencia 
Ayala, hija de la centella, a L’Hospitalet 
de Llobregat amb la presentació de 
l’exposició Prudencia Ayala, presidenta, 
o a Barcelona amb el club de lectura 
del llibre Un dia en la vida de Manlio 
Argueta o l’acte Reinventar desde la 
cicatriz. Dialogo entre los poetes Jorge 
Galán y Luis Borja.  / Esperanza Pérez /

Xarxa de literatura salvadorenca  
a Barcelona i Catalunya 

Qui som ?
A finals del 2017 quatre entitats de 
Catalunya i El Salvador vàrem reflexio-
nar conjuntament sobre la necessitat  
de visibilitzar al nostre país la cultura 
salvadorenca i especialment, destacar 
les veus femenines en els camps de la 
literatura i altres arts. Així com posar 
en valor el rol de les dones migrades a 
Catalunya.

Al 2018 l’Associació socioeducativa 
1punt5, el Restaurant El Pulgarcito, el 
Museo de la Palabra y la Imagen – MUPI 
(El Salvador) i Huacal vàrem constituir 
la Xarxa. Al 2019 es va incorporar Casa 
El Salvador Barcelona i a finals d’aquest 
mateix any Tiempos Nuevos Teatro – 
TNT (El Salvador). 

També s’han incorporat persones 
salvadorenques i catalanes  de diferents 
municipis a títol individual donant 
suport en l’organització d’activitats i 
projectes.

Des de l’any 2018  la Xarxa rep el suport 
del Departament d’Atenció Comuni-
tària de l’Ajuntament de Barcelona,  
del Servei d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona i del Consolat 
General de El Salvador a Barcelona.

Més informació a: https://www.literatu-
rasalvadorenya.cat/ 

Inauguració de la secció Prudencia Ayala a la Biblioteca El Carmel - Juan Marsé de Barcelona i Taula per Sant Jordi al Restaurant El Pulgarcito / Arxiu Huacal
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679 llibres han estat 
editats a El Salvador
durant l’any 2016. Són les darreres dades 
publicades pel Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y 
el Caribe (CERLALC). Aquesta és una xifra 
similar a la dels anys anteriors per sota 
de Costa Rica (1.950) o Guatemala (959)

Máquinas voladoras fou el 
llibre més venut el 2019
durant el Dia del Llibre a les llibreries 
de tot El Salvador. Setze poemes 
misteriosos de Roxana Méndez que 
condueixen al lector a través de les veus 
de velles fades per una geografia màgica 
d’escenaris quotidians o fantàstics.

L’escriptora i artista 
Susana Reyes
és una de les poques dones co-
propietàries i coordinadora literària de 
les quaranta-dos editorials institucionals 
o independents existents a tot El 
Salvador. Aquesta és Índole Editores 
https://twitter.com/indoleditores

El Poemari Corazón 
és la primera obra en anglès de la 
salvadorenca Yesika Salgado, resident 
a Los Angeles, que s’autodefineix com 
“Chillona, chingona y chismosa” i ens 
recrea el món de les calamitats amoroses 
quan es viu en un cos que contradiu 
estereotips 
https://www.yesikasalgado.com

La historiadora i 
educadora Lucia de Sola
també és una altra de les poques dones 
que lideren una editorial. Conjuntament 
amb Alexandra Lytton Regalado és 
cofundadora de l’Editorial Kalina que 
fou creada a l’any 2006. 
http://www.editorialkalina.com/

La Rosa que cautivó al 
Principito 
publicat el 2002 per Abigail Suncín és 
la biografia de la salvadorenca Consuelo 
Suncín, musa inspiradora de El Petit 
Príncep. L’autora afirma que el Petit 
Príncep és el fill que mai van tenir el 
matrimoni Saint-Exupéry.

SalviYorkers
és el mot que identifica els salvadorencs 
per naixement i novaiorquesos per 
adopció, així com és el títol del llibre de 
la periodista Carmen Molina-Tamacas 
que narra la història d’un poble que 
porta dos-cents anys travessant rius i 
deserts per arribar a una suposada terra 
promesa  https://salviyorkers.com/

El poemari Matria 
d’ Alexandra Lytton Regalado, escrit en 
anglès i presentat a l’any 2017 va obrir la 
consciència de lectors/es i escriptors/es 
locals a la literatura salvadorenca escrita 
en altres idiomes. L’autora va tornar a El 
Salvador després de viure vint-i-quatre 
anys als Estats Units.  http://www.
alexandralyttonregalado.com/ 

Les aus i els arbres són els 
protagonistes 
dels vuit llibres de contes infantils 
d’Isabel Barrientos. Nascuda als afores 
de San Salvador allà neix una profunda 
estima per la natura que es veu 
reflectida en les seves obres i els seus 
protagonistes

9Nahuat
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Descobrint El Salvador

Nahuat

Una de les joies del Centre Històric de 
San Salvador, l’església del Rosari0, 
és un dels temples més excepcionals 
d’Amèrica Central i de ben segur és 
una de les esglésies més fascinants de 
tot el continent, malgrat no es massa 
coneguda ni visitada. 

El seu autor, Rubèn Martínez Bulnes (San 
Salvador, 1929), escultor i arquitecte 
reconegut l’any 2019 amb el Premi de 
Cultura de El Salvador pel conjunt de 
les seves obres, va dissenyar, només 
amb trenta anys, la seva construcció 
al costat de l’emblemàtica plaça de la 
Libertad al cor de San Salvador. Una obra 
executada entre els anys 1964 i 1971 que 
va necessitar del suport directe de Joan 
XXIII per superar les reticències de les 
autoritats eclesiàstiques locals malfiades 
del seu disseny modern, que trencava 
amb la tradició arquitectònica religiosa, 
per així convertir-se en símbol del nou 
esperit del Concili Vaticà II (1962-1965) 
contrari a l’elitisme de les misses en llatí 
i decantat pels més pobres. Malgrat 
el suport del Vaticà, l’arquebisbat de 
Sant Salvador no col·laboraria en la 
construcció de la nova església i de 
les arques episcopals no sortiria ni un 
cèntim per a la seva execució.

Rubén Martínez, va instal·lar el seu 
habitatge a peu d’obra i va passar els 

següents set anys completament abocat 
en la construcció del nou temple. Les 
estretors pressupostàries (cents seixanta 
mil dòlars va ser el cost total de l’obra) 
van exigir molta originalitat, audàcia i 
capacitat per assumir riscos i entrebancs.

L’exterior de l’església és un enorme 
semicercle de formigó gris que ha patit 
força el pas del temps, com un pont o 
una escala cap al cel abandonada amb 
l’estructura esquerdada. El seu interior 
és espectacular a qualsevol hora del dia. 
N’hi ha prou amb obrir els ulls tot just 
creuant les seves portes per quedar-
se enlluernat davant aquesta obra. Els 
seus vuitanta metres de longitud, els 
seus vint-i-un d’altura, els milers de 
vidres acolorits que omplen el temple 
d’una llum intensa i contínuament 
renovada com un espiritual arc de Sant 
Martí, l’efecte òptic d’un espai que 
s’engrandeix segons caminem pel seu 
interior, la intimitat mística del conjunt i 
aquesta estranya sensació d’estar en pau 
sota la seva llum, són només l’aparença 
d’una obra singular i única que uneix 
una extraordinària sensibilitat artística i 
una elaborada simbologia.

I si no hi havia prou amb aquesta 
inaudita bellesa, les catorze estacions de 
la passió de Crist estan fetes de pedra 
i ferro formant un semicercle que es 
desplaça de dreta a esquerra i culmina 

en l’Ascensió. Cadascun dels episodis és 
representat exclusivament mitjançant 
les mans, unes mans nascudes del 
material de rebuig i les restes de les 
bigues mostrant-nos l’extraordinària 
excel·lència tècnica de Rubén Martínez 
com a soldador.

Abans d’aquesta magnifica obra, el 
Rosario va ser la primera parròquia i per 
molt temps la més important de San 
Salvador. Fundada el 1545 i situada a 
la molt colonial Plaza de Armas, va ser 
el punt neuràlgic des del qual partia la 
retícula de carrers, avingudes i places 
que encara avui dóna forma a la capital. 
En 1842 es va convertir per fi en catedral 
i al 1873 un fort sisme va derruir l’edifici. 
Seria reedificada el 1903 perdent el seu 
paper de seu episcopal i transformant-se 
en la nova església dels dominics.

Un cop finalitzada la nova església al 
1971, la plaça enfront del Rosario es va 
convertir en un dels fòrums privilegiats 
per fer sentir les creixents protestes 
dels obrers, estudiants i camperols 
dels anys setanta. Resta en el record 
desenes de manifestants enfilats 
omplint de pancartes el seu exterior. Al 
menys dues d’aquestes multitudinàries 
manifestacions contra el govern, el 28 de 
febrer de 1977 i el 29 d’octubre de 1979, 
van acabar en el pitjor dels escenaris 
possibles, amb l’exèrcit obrint foc 
contra la població civil. A dos rajoles de 
l’entrada principal sota una lapida negra 
descansen les 21 víctimes d’aquesta 
segona matança. La làpida fou col·locada 
pels pares dominics el 1991 amb motiu 
de la visita oficial del president de la 
república Alfredo Cristiani com a part 
dels gestos dels Acords de Pau entre la 
guerrilla i el govern. Un cop el president 
del partit ultradretà ARENA va sentir-la 
sota els seus peus va fer mitja volta i 
abandonà el temple.

Avui en dia, l’església del Rosario és 
el punt de sortida de la Ruta de la 
Memòria Històrica que recorre el centre 
de la capital, un escenari vivent d’allò 
esdevingut en els darrers anys del segle 
XX a El Salvador i un símbol d’humilitat, 
dignitat i pau. / Eduard Balsebre /

Església del Rosario, una escala cap al cel 

Interior de l’Esglèsia  del Rosario / Arxiu Huacal

10



Sortegem tres llibres de ÍNDOLE EDITORES (amb el suport de la 
Llibreria de la UCA) entre els i les subcriptors/es de la Revista Nàhuat: 

Punt de llibre

Aquest no és un llibre nou. La seva 
primera edició va aparèixer a Costa Rica en 
2008, així que avui no us parlarem de cap 
novetat editorial sinó d’una obra que amb 
el pas del temps esdevé un petit clàssic de 
la literatura americana del segle XXI. 

Jacinta Escudos (San Salvador, 1961) ens 
ofereix un excel·lent  llibre de contes 
que aposta per una escriptura que 
transgredeix les convencions del gènere 
que pren de punt de partida. El seu estil 
és el pur goig. Els 14 relats d’aquesta obra 
són un prodigi d’una seductora escriptura 
lleugera. Els seus personatges transiten 
per camins sinuosos que capgiren regles 
i limitacions de gènere, realitat, edat, 
tradició, raó i plaer. 

Els contes que conformen El Diablo sabe 
mi nombre són molt diferents entre si, 
però guarden una cosa en comú: la 
transgressió, el desig de traspassar una 
frontera, normalment impossible. Són les 
fronteres entre el sexe masculí i el femení, 
entre éssers humans i animals, entre la 

bogeria i el seny, o entre la vida i la mort. 

Jacinta Escudos crea en aquests contes 
un univers oníric on tot està permès: 
realitats paral·leles, transformacions, 
desdoblaments o senzillament 
inesperades mutacions. 

La majoria de les vegades, les imatges són 
pertorbadores, transgressores, carregades 
d’un sentiment d’angoixa i fins i tot, ens 
pot fer sentir repulsió. I aquesta és la força 
de cadascuna de les catorze històries, 
la capacitat de l’autora de confrontar al 
lector amb una realitat estranya, diferent, 
inconcebible, salvatge i òbviament lluny 
de la normalitat que acompanyen la 
mirada avorrida d’aquesta societat de 
consum.  

I si no tinguéssim prou per gaudir  el relat 
d’aquests esdeveniments està sempre 
realitzat amb un llenguatge sobri, elegant, 
i fins les imatges més crues respiren un 
aire de poesia i estranya bellesa.

El diablo sabe mi nombre de Jacinta Escudos 

Ben a prop 

Aquest llibre es pot trobar 
a qualsevol de les 225 
biblioteques de la província 
de Barcelona gràcies al préstec 
interbibliotecari. 
Bona lectura !!!



Entrevista a Tania Pleitez

Nahuat

Com es construeix la cultura 
salvadorenca en aquests primers anys de 
segle XXI, es perpetuen els estereotips 
patriarcals, s’estan transformant els 
centres de poder? El camp cultural no 
es lliura dels estereotips patriarcals. 
Per exemple, s’observa que, en la 
representació de la figura de la dona en 
la literatura escrita per homes, aquesta 
apareix ja sigui com a objecte sexualitzat, 
desitjat i temut alhora (la més que 
coneguda dona fatal que acaba malament 
perquè en el seu cos es precipita el pecat 
i la mort), o com a imatge idealitzada 
(l’àngel de la llar, la dona virginal, la mare 
sacrificada, etc.). No obstant això, en els 
últims anys, propostes com les de les 
escriptores Carmen González Huguet, 
Jacinta Escudos, Claudia Hernández, 
Nora Méndez, Elena Salamanca, Vanessa 
Núñez, Susana Reyes o Jorgelina Cerritos, 
qüestionen aquestes representacions i ens 
mostren a dones que transcendeixen el 
binari (dona fatal-dona àngel). Les dones 
que apareixen en els seus escrits són 
perfilades com subjectivitats complexes, 
amb acció i com a creadores de les seves 
pròpies eines de resistència. Ara bé, 
aquesta no és una tendència recent i per 
comprovar-ho aquí estan les obres de 
Josefina Peñate y Hernández, Claudia Lars 
i Claribel Alegria, esmentant només alguns 
noms. Els centres de poder s’han anat 
disputant també gràcies al fet que, avui 
en dia ,més dones participen en el camp 
cultural, com a gestores culturals, editores 
(de llibres i revistes), crítiques literàries, etc.

Quin és el paper de les noves 
generacions d’escriptores 
salvadorenques en la societat, són 
acceptades o reconegudes? Quins 
noms destacaries com a representants 
de la literatura femenina de segle XXI 
a El Salvador? Les noves generacions 
d’escriptores, així com les anteriors, han 
d’afrontar el fet que la salvadorenca no és 
una societat que li dóna prou espai a la 
literatura en els seus hàbits de consum, per 
diverses raons. No obstant això, les nostres 
joves escriptores segueixen treballant i 
exploren diverses formes de difondre els 
seus treballs, ja sigui dins o fora de país. 
Entre elles es troben Krisma Mancía, Elena 
Salamanca, Roxana Méndez, Miroslava 
Rosales, Lauri García Dueñas, entre d’altres. 
Així mateix, hi ha un grup de poetes i 
narradores que estan realitzant propostes 
interessants, com Laura Zavaleta, Cecilia 

Castillo, Ingrid Umaña, Lourdes Ferrufino, 
Nicole Membreño Chia, Ana Escoto i Ana 
María Rivas.

Quins espais hi ha a El Salvador 
on poder reflexionar, compartir o 
descobrir aquestes noves tendències, 
on poder trobar dones escriptores? 
Desafortunadament, editar a El Salvador és 
una activitat difícil de realitzar. Tanmateix, 
hi ha esforços destacats, per exemple, 
Índole Editores y Editorial La Chifurnia . 
Així mateix, hi ha iniciatives importants, 
com Los Heraldos Negros i el Festival de 
Poesía Amada Libertad. Cal no oblidar a 
Poesía y Más, un grup conformat per les 
poetes Claudia Herodier, Carmen González 
Huguet, Susana Reyes, Aída Párraga, Maura 
Echevarría y María Cristina Orantes; que 
porta més de 20 anys organitzant lectures 
poètiques. En els últims mesos, la revista 
Alharaca s’està posicionant la discussió al 
voltant de les escriptores salvadorenques, 
publicant textos literaris o reflexionant 
sobre el problema de l’assetjament i abús 
sexual en espais literaris com festivals o 
fires del llibre.

I existeix la veu de les dones 
salvadorenques migrades en la 
literatura? Hi ha ponts d’intercanvi, 
crítica o edició entre El Salvador i 
els seus respectius països? L’Editorial 
Kalina s’ha preocupat per apropar les 
veus d’escriptores que resideixen dins i 
fora de país, pensat com un esforç per 
obrir la discussió cap a les literatures 
salvadorenques (en plural). Ha publicat 
dues antologies en les quals vaig 
participar com coeditora: Teatro bajo mi 
piel. Poesía contemporánea salvadoreña 
(2014) i Puntos de fuga. Prosa salvadoreña 
contemporánea (2017). Totes dues són 
bilingües (castellà-anglès). Aquí es troben 
mostres d’escriptores migrants o filles 
de migrants: Leticia Hernández Linares, 
Claudia Castro Luna, Elsie Rivas Gómez, 
Lorena Duarte i Olivia Olivia. A partir 
d’aquesta experiència, es va obrir un 
canal de comunicació entre els dos camps 
literaris i hem pogut conèixer la veu de 
Janel Pineda, per exemple. Amb la mateixa 
finalitat, l’Editorial Kalina també va fundar 
la revista La Piscucha. Un cas singular és el 
d’Alexandra Lytton Regalado, que viatja 
freqüentment entre El Salvador i Estats 
Units, publica a tots dos llocs i llegeix la 
seva poesia en els dos països.

Al setembre de 1989 vaig 
començar a estudiar literatura a la 
Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” (UCA). Dos mesos 
després va començar l’Ofensiva 
hasta el tope i, a la universitat, va 
tenir lloc la masacre dels jesuïtes. 
Aquest fet, violent i traumàtic per 
a la història d’El Salvador i també 
per a mi, va donar un tomb al 
meu camí professional, canviant 
de carrera i estudiant Relacions 
Internacionals i Política Exterior. 
Vaig sentir una gran necessitat de 
comprendre la situació que vivia 
Amèrica Central en el panorama 
polític, social i econòmic. 

Vaig arribar a Barcelona el 1999, 
on vaig realitzar el meu doctorat, 
i vaig reprendre la meva passió 
per les lletres impartint classes 
de literatura llatinoamericana 
a la UB i la UAB. A més de la 
docència i la investigació literària, 
m’encanta la gestió cultural. Per 
això el 2017 vaig fundar Otro 
modo de ser. Festival de poetAs, 
per donar a conèixer la diversitat 
de veus de poetes dones que 
conviuen a Barcelona, sobretot de 
llatinoamericanes.

El meu nom és Tania 
Pleitez Vela, salvadorenca, 
visc a Barcelona. Sóc 
escriptora, investigadora, 
professora de literatura a 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) i 
directora de Otro modo de 
ser. Festival de PoetAs.
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