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Per la salut i la vida:  
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Quan escric, al voltant del 8 de Març de 
2020, un crit massiu, divers i  potent, 
profundament exigent i  reivindicatiu, 
se sent arreu del món. Són les veus de 
moltes dones diverses, dones d’arreu, 
de Barcelona, de Xile, de Nova York, de 
Mèxic, de El Salvador, de la Índia..., dient 
amb moltes veus, que es converteixen 
en un clam unànime, JA N’HI HA PROU.

Ja n’hi ha prou de violències masclistes, 
d’assetjaments, d’abusos, violacions 
i feminicidis que ens deixen xifres 
esfereïdores tant a Catalunya, amb 55 
dones assassinades el 2019,  com també 
a El Salvador, que, proporcionalment,  
encapçala la llista de feminicidis 
d’Amèrica Central.  Ja n’hi ha prou de 

(in)justícia patriarcal  que no defensa 
els nostres drets a viure vides sense 
violències, sinó que ens condemna i re-
victimitza a nosaltres, les dones, i absol 
els violadors i els assassins.

Ja n’hi ha prou de pobresa i precarietat 
laboral que s’acarnissa en les dones, 
especialment en alguns col·lectius més 
febles i que ens aboca a feines precàries 
i feminitzades fora del mercat formal, 
pagant-nos menys per la nostra feina. 
Ja n’hi ha prou de lleis d’estrangeria 
que criminalitzen les migrants i  els 
hi tanca les fronteres, i restringeix de 
manera inhumana el dret d’asil i la lliure 
circulació de persones. Per això, arreu 
del món, fem sentir les nostres veus 

exigint el reconeixement de tots els 
nostres drets, laborals, de ciutadania 
i posar fi a la violència masclista, a la 
criminalització de l’avortament i a la 
violació dels nostres drets sexuals i 
reproductius. Des de Nàhuat, fem nostra 
una vella consigna que s’ha tornat a 
sentir en les darreres manifestacions de 
Barcelona: “Alerta, Alerta que camina 
la lluita feminista per Amèrica Llatina”. 
Perquè, lluny  de  qualsevol victimisme, 
som  supervivents, som agents de les 
nostres vides i hem decidit prendre 
les regnes i governar-les d’acord a les 
nostres necessitats i interessos. I des 
d’aquí,  volem transformar  la societat, i 
ho volem fer ara i avui. Perquè ens hi va 
la vida. / Fina Rubio / 

Un crit unànime arreu del món: Prou!
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Paraules al vent
“Mi espíritu es bohemio, sueña en viajes,  para al-
canzar su anhelo de conocer celajes del otro cielo, 
y dejar los despojos, lejos de la cuna que meció mi 
infancia”

PRUDENCIA AYALA (Sonzacate, 1885 - San Salvador, 
1936), 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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Actualitat

Nahuat

En el marc de les activitats en motiu del
8 de març, dia de la dona treballadora, 
que organitza la Xarxa de Literatura 
Salvadorenya a Catalunya (de la que és 
entitat fundadora Huacal), s’ha
publicat un número especial del butlletí 
“Puesiesque...”  dedicat a Prudencia
Ayala, precursora i referent del 
feminisme i dels drets de les dones de El 
Salvador i de tota Amèrica. Transcorria la 
dècada dels anys trenta i El Salvador era 
un país només per a homes, la dona no 
existia com a ciutadana: no podia votar 
ni molt menys optar a un càrrec públic, 
exiliada del dret a pensar i somiar. Per 
rebel·lar-se enfront d’aquestes injustícies 
va sorgir el murmuri d’una veu

femenina i el crit d’una demanda pels 
drets que li corresponien, fins a llançar-
se com a candidata a la Presidència de la 
República d’El Salvador.

Podeu descarregar-vos el butlletí  a 
https://www.literaturasalvadorenya.cat/ 
butlletins-xarxa-literatura/

8 de març:  “Puesiesque...” 
dedicat a Prudencia Ayala

La XarxaBCNAntirumors són persones, 
associacions, entitats, equipaments, 
programes i serveis municipals que, 
conjuntament amb l’Ajuntament
de Barcelona, treballen de manera 
col·laborativa i en xarxa per desmuntar 
rumors i estereotips sobre diversitat 
cultural i per afavorir les relacions 
basades en la igualtat, el respecte i 
el reconeixement mutu davant les 
diverses discriminacions que dificulten la 
convivència a la ciutat.

Una ciutat plural i diversa com és
Barcelona està en continu procés 

d’aprenentatge. Un procés en el qual 
l’intercanvi de sabers, coneixements i 
experiències ens porta a trobar punts 
en comú alhora que divergències. Per 
això, és fonamental ampliar mirades i 
generar espais de diàleg. Huacal s’ha 
incorporat a la XarxaBCNAntirumors  ja 
que considerem que cada cop és més 
imprescindible lluitar contra rumors i 
estereotips, germen d’actituds racistes, 
pràctiques discriminatòries i/o discursos 
populistes que fomenten la por i la 
desconfiança entre les persones.

+ info: #XarxaBCNAntirumors

Defensoras, semillas de cambio
Volem reconèixer la tasca que des de l’any 2010 està fent la Red Salvadoreña de Defen-
soras de DDHH com a part de la “Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de 
Derechos Humanos (IM- Defensoras)” enfront els contextos de violència que es pateixen 
a Amèrica Central i especialment davant els atacs contra les defensores de DDHH:

“Les dones seguim a l’avantguarda de totes les lluites, en tots els països i comunitats, 
cada vegada ens fem més visibles als carrers, resistim des dels nostres cossos-territoris, 
teixim xarxes de sororitat que ens protegeixen i ens fan més fortes.”

Més informació a: https://im-defensoras.org/es/

Huacal s’incorpora a la Xarxa 
BCN Antirumors

Exposició
Disposem d’una exposició sobre 
Prudencia Ayala que s’acompanya 
d’un documental i altres activitats.
Podeu sol·licitar-la i saber més a: 
www.literaturasalvadorenya.cat/ 
expos/#Prudencia
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Nahuat

Si us plau, tanca un moment els ulls, 
imagina que ets una dona, que ets una
dona centreamericana, d’un petit i bonic 
país que es diu El Salvador. Imagina que 
fa calor, que avui t’has llevat feliç, que 
marxes de casa després de fer un
petó al teu fill de 2 anys  i d’acomiadar-te 
de l’àvia.

Imagina que estàs embarassada del 
teu segon fill, és una nena, estàs de 39
setmanes i que estàs arribant a la feina. 
Imagina que de cop i volta, mentre
rentes uns plats a la cuina de l’escola, et 
comences a trobar estranya, et mareges, 
tens dolors molt intensos... Imagina que 
sents que alguna cosa va malament,
sues, et poses nerviosa, intentes 
demanar ajuda... Imagina que vas al 
bany, que et desmaies...

Imagina que han passat moltes hores, 
que et despertes en un hospital amb el 
peu esquerra emmanillat a una
llitera. Imagina que has perdut el nadó, 
que l’habitació està plena de gent
desconeguda, periodistes i policies que 
et pregunten, t’observen, et fan fotos...

Imagina que et condemnen a 30 anys 
de presó, imagina que passes 10 anys i 
set mesos a la presó... benvinguda a  la 
realitat, ets dona, jove i pobre a Amèrica 
Central. Ja pots obrir els ulls...

Aquesta història basada en fets reals ha 
tingut lloc a El Salvador en la primera 
dècada d’aquest segle XXI. La llei sobre 
l’avortament a El Salvador és una de les
més restrictives del món. Organitzacions 
de drets humans informen que una
trentena de dones estan preses acusades 
d’homicidi i que al menys setze han
estat condemnades després de patir 
avortaments, en molts casos espontanis.

Això és possible pel fet que en el Codi 
Penal de El Salvador no està clarament 
definit què és l’avortament. Tot i que les 
penes per les interrupcions de
l’embaràs van dels sis fins als vuit anys, 
la Justícia opta per aplicar el criteri de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
que reconeix l’avortament només fins a
la setmana vint d’embaràs. Llavors, en els 
casos en què s’excedeix aquest període
 

de gestació i la interrupció es dona en 
etapes més avançades, el delicte canvia 
a homicidi. Se suma l’agreujant del 
vincle matern i s’apel·la a penes de fins a 
quaranta anys de presó per a les dones.

Des de l’any 1997, amb la reforma del 
Codi Penal i posteriorment l’any 
1999 amb la nova Constitució, el país 
centreamericà forma part del petit
grup on una severa legislació prohibeix 
l’avortament en totes les circumstàncies.
Fins i tot, quan l’embaràs implica un risc 
de vida per a la mare o l’infant, quan ha 
estat producte d’una violació o quan
el fetus pateix malformacions. Aquestes 
causals sí havien estat contemplades en 
la constitució anterior, la del 1974, però 
una coalició entre els partits de la
dreta i organitzacions de la societat civil 
mal anomenades “pro-vida “i lligades a 
l’Opus Dei va aconseguir que quedessin 
en l’oblit. Això malgrat que, d’acord
amb Nacions Unides, aquest tipus de 
reglamentacions restrictives violen la 
Convenció contra la Tortura en exposar 
a dones i nenes a la situació de ser
humiliades i tractades amb crueltat.

Per la salut i la vida a El Salvador, 
lluitem pel dret a l’avortament

Manifestació  8 de març a San Salvador / TNT
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Un cop assolit aquest cabdal retrocés 
en els drets humans, les organitzacions 
més conservadores encapçalades per 
l’Arquebisbat de San Salvador, no van 
tenir prou i van començar a aturar 
qualsevol mesura governamental 
vinculada a l’educació sexual o els drets 
reproductius, amb la clara voluntat de 
fer desaparèixer del debat públic el dret 
al propi cos de les dones.

Però l’any 2004, una investigació del 
Centre de Drets Reproductius amb seu 
a Nova York dona a conèixer la tràgica 
realitat generada pel règim penal en 
desenes de dones salvadorenques, 
aixecant una alerta que va ser recollida 
per organitzacions civils i el moviment 
feminista del país. 

L’any 2006 aquestes activistes van 
aconseguir la complicitat  de membres 
de l’advocacia i d’experts i expertes en 
medicina i criminologia d’Espanya i 
Argentina per defensar  a Karina Herrera, 
una dona condemnada per homicidi 
agreujat com a conseqüència de patir 
una emergència obstètrica en embaràs 
avançat. L’any 2009, producte del treball 
conjunt de les feministes del país i dels 
aliats internacionals s’assoleix el seu 
alliberament. Aquesta primera victòria 
va impulsar la creació de la ”Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización del 
Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico”, 
que va significar un abans i un després 
en la lluita pel dret a l’avortament. 

I aquell mateix any un fet històric té lloc 
al país, el primer mandat de les forces 
d’esquerra amb la victòria del FMLN. 
Tanmateix, pel  moviment de dones no 
va començar com es podia esperar d’una 
força progressista,  Mauricio Funes, el 
seu candidat i futur president, es va 
pronunciar en contra de l’avortament 
en la campanya electoral, posició que 
va sostenir fins a la fi del seu mandat el 
2014.

Al 2013, Beatriz García patia de lupus 
eritematós sistèmic discoide, que es 
va agreujar amb nefritis lúpica, una 
malaltia incurable, que afecta múltiples 
òrgans. Tenia 22 anys quan va quedar 
embarassada per segona vegada. Era 
un embaràs d’alt risc. Encara que ella i 
el seu marit van sol·licitar interrompre 

l’embaràs, amb un dictamen mèdic on 
s’indicava que el fetus sobreviuria pocs 
minuts fora de l’úter, els magistrats de la 
Sala del Constitucional la van obligar a 
continuar amb el seu embaràs. 

A l’endemà de la decisió de la Cort 
Suprema, la Cort Interamericana de 
Drets Humans (CIDH), a demanda de la 
Agrupación Ciudadana i el Center for 
Justice and International Law (CEJIL), va 
requerir a l’Estat salvadorenc a prendre 
totes les mesures mèdiques necessàries 
per a assegurar la deguda protecció al 
dret a la vida i integritat personal de 
Beatriz. Aquesta ordre de la CIDH  es 
traduïa en l’obligació d’interrompre 
l’embaràs acord amb el que indicaven les 
recomanacions dels metges de la dona. 
No es va acomplir.

A les 27 setmanes d’embaràs, el personal 
mèdic va identificar contraccions i van 
practicar una cesària. La criatura va 
néixer sense cervell i va viure tan sols 
cinc hores. Això  no  només va posar 
a Beatriz en risc de morir sinó que va 
escurçar el seu temps i qualitat de vida, 
ja que producte d’aquest embaràs va 
desenvolupar una malaltia renal. 

Al desembre de 2013, la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local de El 
Salvador, la Agrupación  Ciudadana, IPAS  
- Centro América (International Projects 
Assistance Services) i el CEJIL  van 
presentar una denúncia internacional 
davant la CIDH contra l’Estat salvadorenc 
per les violacions als Drets Humans que 
va patir Beatriz.

Estadístiques de l’Organització 
Panamericana de la Salut indicaven que 
a El Salvador l’avortament insegur era 
una de les cinc principals causes de mort 
de dones entre els 15 i 44 anys d’edat.

L’any 2014, gràcies a la Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización 
del Aborto, Teodora Vásquez  va 
rebre la visita a la presó d’activistes i 
representants d’Amnistia Internacional, 
que volien començar una campanya i 
fer públic el seu cas fora de El Salvador. 
Teodora ja portava sis anys de presó 
i formava part de “Las 17”. En poques 
setmanes van començar a circular al 
costat de la seva història, una campanya 

“Las 4 causales”
L’any 2016 es va iniciar un procés 
d’intent de reforma per despenalitzar 
l’avortament a El Salvador per diferents 
causes, les “4 causales”: quan la vida de 
la dona gestant està en risc, quan una 
adulta resulta embarassada víctima 
d’una violació, quan una menor d’edat 
queda embarassada víctima d’una vio-
lació i quan el fetus té una malformació 
que ho fa inviable amb la vida.

La diputada Lorena Peña del Frente Fa-
rabundo Martí de Liberación Nacional 
(FMLN) va presentar un projecte de llei 
que proposava reformar l’article 133-A 
del Codi Penal vigent, recolzant així les 
demandes de moviments socials, femi-
nistes i drets humans. Durant mesos els 
carrers de San Salvador van estar plens 
de centenars d’organitzacions que uni-
des demanaven el canvi legislatiu i feien 
arribar a l’Assemblea la seva demanda. 

La manca del quòrum necessari per a la 
seva aprovació i les estratègies parti-
distes van fer endarrerir tot el procés, 
fins que a l’agost del 2017, el diputat 
del conservador Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) Johnny Wright 
Sol va sorprendre al reprendre el tema 
i plantejar una altra proposta per 
permetre el procediment en dos causals 
confiant amb el suport de represen-
tants d’altres forces de dretes com Gran 
Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 
i Partido de Concertación Nacional 
(PCN). 

Finalment, no fou possible ni presentar 
a votació el projecte de llei ja que, tal 
com Wrigth Sol va declarar “els diputats 
no volien pagar un cost polític donant 
els seus vots abans de les eleccions 
legislatives” del 4 de març de 2018. La 
nova Assemblea Legislativa va esco-
rar-se més a la dreta, aturant de nou les 
esperances de milers de dones i homes .
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global que tenia com a eix la legalització 
de l’avortament i la despenalització de la 
pràctica. Més de 250.000 persones van 
signar per la seva llibertat al voltant del 
món.

Així, Teodora Vásquez es va convertir en 
un símbol internacional de resistència  
a la injustícia donant rostre a les prop 
de 150 dones que en aquell moment 
vivien acusades o condemnades per la 
seva mateixa situació.  Arreu del món 
es van sumar campanyes de denúncia i 
suport, acompanyades de declaracions 
del Parlament Europeu o de l’ONU.  
Aquestes i altres accions van tornar a 
posar en l’agenda política del país la 
necessitat d’una reforma legislativa que 
l’any 2016, semblava podia iniciar-se 
amb la proposta d’un projecte de llei 
de despenalització per “4 causales”. 
Aquest projecte impulsat pel FMLN 
posteriorment es va frenar per l’opinió 
de l’Església Catòlica i les esglésies 
evangèliques que es declaren a favor de 
la vida, però hipocritament en contra 
de la vida de les dones que s’exposen a 
realitzar un avortament en condicions 
de risc. Sembla que novament la vida 
d’una dona no va tenir cap mena de 
rellevància per alguns sectors. 

L’intent de reforma es va acompanyar 
de nombroses manifestacions i 
declaracions a nivell local i internacional. 
En els darrers anys, els tribunals forçats 
per la pressió, s’han vist obligats a 
indultar algunes dones empresonades 
injustament. Teodora Vásquez, a poc 
del seu alliberament, va començar a 
treballar a Tiempos Nuevos Teatro (TNT) 
amb la cooperació de Huacal, donant 
assistència a les seves companyes a la 
presó i personificant un fet històric per al 
seu país: ésser la primera ex presidiària 
en reingressar a la presó, ja no com a 
condemnada, sinó com a facilitadora de 
programes. L’any 2019 per primer cop va 
haver en una decisió sense precedents, 
una sentència absolutòria per Evelyn 
Hernández. / Rosa Sánchez Girona /

El col·lectiu de “Las 17 y más“
Manifestació 8 de març / Mujeres Libres  - TNT

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/

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 

A l’abril del 2014, organitzacions de 
dones i de drets humans de El Salvador, 
van presentar davant l’Assemblea 
Legislativa, disset sol·licituds d’indult 
per a dones privades injustament de 
llibertat i condemnades a desenes 
d’anys de confinament desprès de sofrir 
emergències obstètriques. Aquestes 
demandes d’indult, es van acompanyar 
de diverses accions mediàtiques que 
van tenir un ampli ressò social a nivell 
local i internacional, en el marc d’una 
campanya amb el títol  “Una flor per a les 
17”. (https://las17.org/)

Els diversos eixos mediàtics d’aquesta 
campanya van fer que els expedients 
administratius i les condemnes judicials 
es lliuressin de tecnicismes i burocràcia 
per posar rostre, cos, mirades i històries 
a disset dones reals. Totes elles amb un 
transfons comú d’extrema vulnerabilitat, 
castigades per un sistema judicial 
impotent per atendre i entendre 
aquestes situacions estructurals per 
les que passa gran part de la població 
del país. Així, la societat salvadorenca 
va descobrir les històries de Salvadora, 
Marina, Ena, Carmen, Teodora, 

Guadalupe, Mirian, Maritza, Cinthia, 
Alba, Johana, Marina, Mirna, Verónica, 
Evelyn, Teresa i Maria. Dones que es van 
convertir en símbols de resistència a la 
injustícia en representació de les 147 
dones que es calculaven que hi havien 
estat acusades injustament per aquest 
motiu.

Gràcies a la pressió nacional i 
internacional algunes han assolit la 
llibertat sense un dictamen d’inocència 
continuament negat pels tribunals. 
Al 2015, al cap de 7 anys, Carmen 
Guadalupe Vásquez Aldana  fou  
indultada. Al 2016, després de més de 4 
anys, Maria Teresa Rivera. A principis del 
2018 després de prop d’11 anys, Teodora 
Vásquez, poc més tard en acabat de 15 
anys de presó, Maira Verónica Figueroa. 

Al març del 2019, recuperen la llibertat 
Alba Rodríguez i Maria del Tránsito 
Orellana que ja havien complert 9 anys 
i Cinthia Rodríguez que portava més de 
11 anys a la presó. A l’agost del 2019, 
després de 33 mesos és absolta Evelyn 
Hernández.  Un tràgic degoteig. Fins 
quant?/ Rosa Sánchez Girona /
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“La prohibició absoluta de l’avortament 
genera un estigma sobre les dones, 
sobretot perquè es tracta de dones 
joves que viuen en la pobresa. Aquestes 
són les dues característiques que estan 
presents en tots els casos. I es busquen 
càstigs exemplars. Tota dona que no 
s’ajusta a la idea que cal ser mare, fins i 
tot a costa de la seva pròpia vida, ha de 
ser condemnada i ha de rebre un càstig 
exemplar “ així ens parla Morena Herrera, 
activista històrica pels drets humans i 
de les dones, fundadora  l’any 2005 de 
la Colectiva Feminista a El Salvador i 
impulsora l’any 2009 de la Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización del 
Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, 
capdavantera en la lluita pel dret a 
l’avortament. 

Al costat de dones com la Morena i 
aquestes organitzacions, on participen 
milers de dones, han reeixit altres 
col·lectius que s’han sumat a la defensa 
de la salut i la vida de les dones.
 
Entre elles, la Dra. Victoria Ramírez, 
ginecòloga d’un hospital regional 
i membre de la Unión Médica 
Salvadoreña por la Salud y Vida 
de las Mujeres, que denuncia com 
“A El Salvador quan una dona està 
embarassada perd tots els seus drets 

perquè el fetus té més drets que ella”. 
La Unión Médica és una associació 
de professionals de la medicina, la 
ginecologia i l’obstetrícia que des 
de l’any 2016 mitjançant evidències 
científiques, mostren la necessitat de 
despenalitzar l’avortament, garantir 
l’accés a mètodes anticonceptius i 
promoure una educació integral en 
sexualitat. L’any passat, la doctora 
Ramírez va patir una intensa campanya 
de calúmnies, amenaces i insults per 
defensar els drets de les dones més 
pobres i vulnerables. 

També,  es signifiquen Margarita Posada, 
reconeguda defensora dels DDHH, o 
Gloria Cruz, membres del Foro Nacional 
de Salud (FNS) que sorgeix l’any 2010 
en el marc de la “Reforma Nacional 
de Salud” impulsada pel Ministerio 
de Salud com a un espai autònom  de 
participació comunitària pel ple dret a 
la salut. El seu treball en comunitats i 
petites poblacions dels departaments 
salvadorencs ha creat una important 
xarxa de recursos, facilitadors/es i 
promotors/es de salut. Des de l’estiu 
del 2019, impulsa una campanya 
nacional  #NiñasNoMadres que té per 
objectiu la prevenció dels embarassos 
i de la violència en nenes i adolescents, 
ja que com ens recorda Gloria: “L’any 

2017, va haver 781 nenes entre 10 i 14 
anys embarassades. Calen polítiques 
públiques que protegeixin nenes i 
adolescents a través de programes 
d’educació sexual a les escoles, un 
sistema de salut integral i un sistema de 
justícia i seguretat pública que garanteixi 
una vida lliure de violències”.

Quatre dones que simbolitzen el rostre 
de l’esperança de transformació i canvi.  
/ Marta Alcalde /

Juntes sumem! Dones compromeses 

TNT i  Huacal
Des de l’any 2016 Tiempos Nuevos 
Teatro (TNT- http://www.tnt.org.sv/) i 
Huacal col·laboren en la defensa dels 
drets de les dones i la despenalització 
de l’avortament a El Salvador amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) i el Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).  

Conjuntament treballem per desenvo-
lupar un model d’atenció integral  per 
a les dones privades i ex-privades de 
llibertat que es troben en situació d’alta 
vulnerabilitat, tant durant el temps de 
privació de llibertat a través d’un dis-
positiu d’atenció psicosocial  i formació 
artística i cultural, com un cop lliures 
mitjançant un programa d’atenció 
psicosocial, laboral, artístic i de salut 
integral. 

Morena Herrera a una concentració de suport  a “Las 17 y más”  / Stephanie Mejía
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L’esglèsia catòlica
amb la complicitat  del moviment 
ultradretà i conservador  “antidrets  de 
les dones” va ser qui, en temps de Joan 
Pau II, va impulsar el canvi de legislació. 
A El Salvador, governava el partit de 
dretes ARENA i va rebre el suport de 
gran part dels grups confesionals del 
país. 

S’han registrat 107.745 
embarassos
de nenes, adolescents i joves en edats 
entre els 10 a 19 anys en el període 
2014-2018 (un 28% del total segons 
dades del Ministerio de Salud de El 
Salvador). D’aquests, un mínim del 20% 
van ser produïts per agressions sexuals.

Amnistia Internacional
insta des de principis del segle XXI  
al govern de El Salvador a  “derogar 
urgentment aquesta indignant 
prohibició de l’avortament”. 
L’accés a l’avortament sense riscos és 
una qüestió de drets humans. 
https://www.amnesty.org/es/countries/ 
americas/el-salvador/

Ser mujer en El Salvador
és el títol d’un article de Magdalena 
Henríquez actriu del grup de teatre La 
Cachada, on a través de l’art, ens mostra 
que la violència no és normal i com les 
dones tenim la capacitat de trencar amb 
ella. Es va publicar a https://elfaro.net/
es/201803/columnas/21633/Ser-mujer-
en-El-Salvador.htm

Més de 50 països
han modificat la seva legislació en els 
últims 25 anys per permetre major accés 
a l’avortament,  reconeixent que el seu 
accés sense riscos és fonamental per a 
la protecció de la vida i la salut de les 
dones. Penalitzar l’avortament no ho 
impedeix, només fa que sigui menys 
segur.

Azacualpa, un oasi sense 
embarassos no desitjats 
en menors d’edat gràcies a un intens 
treball coordinat d’educació en salut 
sexual reproductiva. Acompanyat 
d’atenció personalitzada i formació
col·lectiva sobre  contracepció,  drets de 
les dones i planificació familiar.

En deuda con todas 
és un documental impulsat per dues 
ong’s galeges (AGARESO i ACPP) que vol 
cridar l’atenció sobre la vulneració de 
drets que pateixen les dones i contribuir 
a la lluita dels col·lectius feministes 
per una legislació lliure de prejudicis 
ideològics. 
https://youtu.be/UcanNtb_woM

Hip Hop en femenino
és un col·lectiu de dones joves 
feministes salvadorenques que amb 
la cançó Mírame bien qüestionen 
consciències, alliberen paraules, 
transformen estereotips,  canten pels 
drets de les dones, per la llibertat sexual 
o per la despenalització de l’avortament.  
https://youtu.be/Q8ps4ICwWcU

El verí és causa de mort en 
dones adolescents 
Això en realitat es tracta de suïcidis 
amb pesticides o amb mata-rates. Són 
dones adolescents que s’enfronten a 
embarassos no desitjats i que davant de 
la falta d’opcions, l’únic que troben és el 
recurs del suïcidi.

9Nahuat
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Descobrint El Salvador

Nahuat

Des de l’any 2017, cada 21 de febrer se 
celebra el Dia Nacional de la Llengua 
Nàhuat a Santo Domingo de Guzmán, 
Sonsonate, bressol de la major quantitat 
de nàhuatparlants que perviuen a El 
Salvador. El nàhuat (nawat) és la llengua 
parlada originalment pels 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. Compta  
amb poc més de dos-cents parlants a 
Witzapan (Santo Domingo de Guzmán), 
Kwisnawat (Cuisnahuat), Itzalku (Izalco) 
i Nawitzalku (Nahuizalco),  tots quatre al 
departament de Sonsonate, i a Takupan 
(Tacuba), al departament d’Ahuachapán. 

Des de fa pocs anys, hi ha unes desenes 
més de neoparlants a San Salvador, 
gràcies a diverses propostes que lluiten 
per evitar la seva desaparició com el 
col·lectiu TzunEjekat (“Cap de vent”), els 
vídeos “Timumachtikan nawat” d’Hector 
Josué Martinez, els reportatges de la 
Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” (UCA) o com la tasca 
didàctica de Werner Hernández, autor de 
Nawat Mujmusta, un pràctic manual de 
l’idioma náhuat que compta amb apunts 
gramaticals i un vocabulari náhuat-
castellà / castellà-náhuat.

Mantenir viu l’idioma implica assegurar 
la transmissió intergeneracional del 
coneixement cultural i de la cosmovisió 
dels pipils. Els pobles originaris van 
desenvolupar una saviesa ancestral que 
conté equilibri, respecte i harmonia amb 
la natura.  

Com a llengua en perill, el nàhuat està 
amenaçat amb la possibilitat d’extinció 
dins dels propers anys, tret que es
prenguin ràpidament mesures per 
mantenir-lo viu. Al segle XX es van dur a 
terme algunes temptatives o projectes 
en reduïda escala per revitalitzar el 
nàhuat a El Salvador.

La raó que hi hagi tant pocs parlants 
de nàhuat és part d’una història trista 
i violenta. A El Salvador, la població 
indígena ha patit múltiples violacions
dels seus drets humans durant centenars 
d’anys. Despullada de les seves terres, 
discriminada i abocada a l’extermini ha 
suportat l’assimilació gradual a la cultura 
occidental i la desvalorització dels  seus 
elements culturals, especialment els 
ideològics.  Dues de les expressions més 
dramàtiques van ser l’aixecament 
dels “nonualcos” liderats per Anastasio
Aquino al 1833 i l’aixecament camperol a 
l’occident del país el 1932. On
la Guardia Nacional i altres cossos 
militars, a les ordres de la burgesia, dels 
terratinents del cafè i de la dictadura 
del general Maximiliano Hernández, van 
sufocar la revolta assassinant més 
de 30 mil indígenes que reclamaven la 
propietat de les terres. No va ser fins a 
l’any 2010 que el govern de El Salvador 
va reconèixer i demanar perdó per 
aquest genocidi en el marc del primer 
Congrés Nacional Indígena.

Després de la massacre del 32 es va 
satanitzar l’idioma nàhuat, fins al 
punt que els supervivents indígenes 
van renunciar a seguir amb el seu 
idioma natal per por a ser assassinats, 
empresonats o discriminats. Aquesta 
repressió va consumar l’etnocidi del 
nàhuat a El Salvador i així, a poc a 
poc, els i les parlants del nàhuat van 
optar per expressar-se únicament en 
espanyol i les noves generacions es 

van desentendre d’aprendre la llengua 
dels seus avantpassats. Tot i això, en 
petites comunitats i en la intimitat de 
les famílies, dintre de les seves llars,  la 
llengua va mantenir el seu ús fins a 
l’actualitat.

A principis del segle XXI, Jorge 
Lemus, director d’Investigacions 
de la Universidad Don Bosco (San
Salvador), va liderar el projecte de 
revitalització de la llengua nàhuat 
que s’està aplicant amb èxit en les
comunitats en què encara hi ha 
parlants de la llengua. Una part de les 
docents són dones grans que tenen 
el nàhuat com llengua materna, les 
nantzin, “mares”, mentre que la majoria 
dels i de les mestres que participen 
en el projecte l’han après com a part 
de les capacitacions ofertes per la 
universitat en llengua i metodologia de 
l’ensenyament d’idiomes.

El projecte va començar el 2003 amb 3 
escoles i 275 nens i nenes aprenent la 
llengua fins haver arribat a l’any 2019 
a tenir la participació de 38 centres
educatius i haver superat els 5.000 
infants i adolescents instruïts en 
els darrers deu anys en el marc del 
projecte “Bressol nàhuat”. Un programa 
infantil d’immersió lingüística per a 
menors indígenes dels municipis de 
Santo Domingo de Guzmán i Santa 
Catalina Masahuat. El programa dona 
coneixements bàsics de la llengua amb 
classes d’una o dues hores a la setmana, 
que ha permès que aproximadament 
un 50% dels i de les estudiants puguin 
mantenir a dia d’avui converses 
elementals en nàhuat.

Altres iniciatives se sumen i s’estan 
desenvolupant durant aquests darrers 
anys, amb l’objectiu de fer consciència 
en les noves generacions sobre 
la importància de salvaguardar el 
patrimoni lingüístic i cultural del país. Fet 
que permet mirar el futur de la llengua 
amb una mica d’optimisme. Potser és 
el moment d’animar-nos i fer un pas: 
timumachtikan nawat  (aprenguem 
nàhuat). / Eduard Balsebre /

Ne nawat shuchikisa (El nàhuat floreix) 

Nantzin Idalia García de 66 anys és una de les 
mestres de Bressol Nàhuat / Ministerio de Cultura
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En aquest número sortegem 
tres samarretes de 
TIMUMACHTIKAN NAWAT 
entre els i les subcriptors/es 
de la Revista Nàhuat

I us animen a col·laborar i 
aprendre amb  Josué 
(@timumachtikan) a través del 
seu curs online de “Cultura y 
lengua náhuat”

Punt de llibre

El proper mes d’abril es presenten a 
Barcelona dues obres de la literatura 
salvadorenca  que ens acosten a una 
relectura del convuls segle XX en aquest 
país d’Amèrica Central. 

Dos amics Francisco Mena Sandoval, autor  
“Del ejército nacional al ejército guerrillero”   
i Israel Hernández, autor de “Sueños de 
sombras”, es troben per fer-nos memòria 
d’altres temps acompanyats del  subtil teixit 
de les coincidències. Dues vides unides per 
una decisió. 

“Del ejército nacional al ejército guerrillero” 
és una novel·la testimonial apassionada 
i apassionant que recorre la vida del 
seu autor des del seu naixement en una 
família pobre de Sonsonate, fins a la seva 
integració a la guerrilla del FMLN després 
del seu pas per l’exèrcit salvadorenc i la seva 
participació al cop d’estat del 15 d’octubre 
de 1979. Un recorregut testimonial de 
primera línia per diversos fets històrics de El 
Salvador.

“Sueños de sombras” és una novel·la íntima, 
colpidora i intrigant explicada en tres temps 
en els anys 70 entre les ciutats de San 
Miguel (El Salvador) i Barcelona (Espanya). 
Miguel és un jove amb un passat fosc que 
es veu atret a descobrir el que el seu tutor 
Joan, no aconsegueix acabar d’explicar-li al 
seu llit de mort. 

Disposat a trobar les seves arrels, creua 
l’oceà i arriba a El Salvador. A la posada on 
s’allotja és turmentat per estranys somnis 
que insisteixen en fer-li reviure i ser partícip 
d’un passat ple d’intriga, amor i mort. Un 
sacerdot, un sagristà i la propietària de 
l’hostal l’ajudaran a desxifrar un enigma que 
semblava haver-se dissipat a les llacunes de 
l’oblit.

Dues mirades 

15 d’abril a les 18.30h 

Acte de presentació, conversa i signatura 
de llibres a càrrec dels autors a  la 
Llibreria LATA PEINADA (carrer de la 
Verge, núm. 10, Raval, Barcelona)  



Entrevista a Teodora Vásquez

Nahuat

Quin ha estat el teu  més preuat 
aprenentatge en aquests anys de 
privació de llibertat?
La fortalesa. El més difícil que vaig viure 
va ser haver perdut la meva filla i separar-
me del meu fill. Quan estava passant pels 
moments més difícils de la meva vida, em 
vaig adonar de què forta i segura que sóc.

Quin és el repte més gran que se’t va 
presentar al recuperar la teva llibertat?
Recuperar la confiança del meu fill, ell 
va créixer pràcticament sol. Per als dos 
va ser difícil, però a mesura que passa el 
temps ens hem anat coneixent. Tinc un 
fill comprensible i intel·ligent. Ell sap que 
si estic treballant (en l’acompanyament 
i l’organització), no és perquè no vulgui 
estar amb ell.

Consideres que el reconeixement 
internacional de la vostra lluita està 
canviant consciències a El Salvador?
La lluita que hem fet a través dels anys ha 
transcendit fronteres, aquesta entrevista 
és exemple d’això. És clar, encara no 
s’ha arribat a la meta perquè gran part 
de la població està en contra de la 
despenalització de l’avortament, però això 
no ens atura per seguir lluitant. Cal seguir 
parlant, explicant la nostra història ja que 
així és com aconseguim sensibilitzar les 
persones. La nostra història pot canviar la
legislació. Un clar exemple de canvi, és 
que fins al dia d’avui, s’ha aconseguit la 
llibertat de 10 dones. Si hi hagués un canvi 
de legislació podríem treure a 18 dones 
que encara estan sent privades de llibertat 
pel mateix tema.

Què milloraries perquè les futures dones 
que tornen a la llibertat després d’anys 
ho tinguessin més fàcil?
 

Quan jo recupero la meva llibertat se’m 
van presentar moltes dificultats, sobretot 
laborals i de salut. El millor que podríem 
fer és facilitar la reinserció a altres dones i 
des de fora fer un canvi organitzatiu, i així 
no tornin enfrontar-se a la vulnerabilitat 
i tinguin una porta oberta on trobaran 
‘germanes’ que les acompanyin per tirar 
endavant.

Com és el teu present, com és el teu dia 
a dia?
De moment ho veig complex, perquè 
m’estic adaptant a una nova manera 
de viure i noves circumstàncies que 
no tenia planejades. El meu dia a
dia és la universitat, el meu treball i 
l’acompanyament a altres dones. Em 
satisfà la confiança que les meves
companyes posen en mi, saben que no les 
defraudaré. A la universitat em va bé, 
tinc companys que encara estic coneixent. 
Perquè la meva idea és fer molts amics, 
poder entrar en aquest àmbit i parlar
sobre els drets reproductius perquè els 
joves entenguin que es pot fer un canvi.

Quins plans de futur tens, quin és el teu 
somni?
Bé, jo treballo amb objectius. Del 2020 
al 2022 vull estar més organitzada, que 
les meves companyes tinguin millors 
condicions i haver acabat la universitat. 
Em veig en una millor etapa de la meva 
vida. Espero que les coses estiguin
més tranquil·les. No vull només el meu 
benestar sinó, millorar la situació de les
meves germanes, perquè així com pateixo 
jo, van patir elles i ens mereixem una
segona oportunitat. Després d’aquests 
dos anys vull que el meu fill comenci la 
seva universitat i tregui la seva carrera, 
perquè per a mi és important que 
compleixi els seus somnis.  

A l’any 2017, estant dins de la 
presó, vaig començar a treballar 
amb Tiempos Nuevos Teatro. 
Em van triar com portaveu 
per donar acompanyament 
a les dones que eren amb mi 
a dins i, al mateix temps, per 
acompanyar aquelles que 
s’incorporaven als processos 
d’inserció impulsats per  TNT.

Vaig ser contractada per 
TNT a la setmana d’haver 
recuperat la meva llibertat. Al 
principi, no sabia ni què era 
una organització. Però TNT 
em va ajudar a descobrir què 
volia i així poder ajudar a les 
meves companyes tant les que 
resten dintre com aquelles que 
lentament van recuperant la 
llibertat. Al llarg del temps hem 
donat suport al voltant de 40 
dones en els diferents eixos de 
treball: laboral, salut, acadèmic, 
jurídic, cultural i psicològic.

El meu nom és Teodora 
Vásquez, tinc 35 anys. 
Sóc del departament 
d’Ahuachapán, 
municipi de Tacuba. 
Tinc un fill de 16 
anys. En què crec? 
En mi mateixa. Estic 
estudiant un grau 
tècnic en publicitat a 
la Universitat Alberto 
Masferrer.

Teodora Vásquez el dia del seu alliberament després de prop d’onze anys d’injusta presó / TNT12


