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Van sortir de casa seva, van deixar els 
fills al seu país per cuidar els d’altres. No 
van veure envellir als seus pares perquè 
estaven cuidant als pares d’altres persones 
a 9.118 quilometres de distància, van 
pujar a un vol i van baixar de l’avió sense 
ser ciutadanes del país que trepitjaven per 
primera vegada. Ningú els hi va preguntar 
de què treballaven o què feien i la majoria 
dedicarà els millors anys de la seva vida  a 
treballs en precari. Algunes, perdran al seu 
pare o la seva mare i no podran anar al seu 
país a enterrar-los perquè no poden tornar 
després sense papers. D’altres, guanyaran 
en autonomia i independència personal 
i econòmica i ja no es veuran en cor de 
posar-ho tot en risc retornant a les seves 
comunitats d’origen. Les menys, després 

d’anys d’esforç, han aconseguit donar 
estabilitat a la seva família i pensen, per fi, 
a retornar, però els lustres d’esforços físics 
passen factura. Algunes han creat la seva 
pròpia família a Espanya i els seus fills han 
crescut aquí.  Des de Huacal entenem la 
migració com un fenomen històric i com 
un dret humà. També, ho entenem com un 
tema íntimament lligat al desplaçament 
forçat, en el qual les dones són les víctimes 
més freqüents i les que habitualment 
menys atenció han rebut de part de 
tot els estats i també, del salvadorenc. 
Volem denunciar les polítiques restrictives 
de la Unió Europea i la necessitat de 
replantejar els programes i polítiques a 
favor de les dones que es veuen obligades 
a abandonar-ho tot i fugir del seu país. 

Volem alçar la veu demanant la derogació 
de la Llei d’Estrangeria i exigint una 
llei de gestió dels processos migratoris 
respectuosa amb els Drets Humans i de les 
dones, així com una llei integral contra el 
racisme i totes les formes de discriminació. 
Sol·licitem la clausura de manera urgent 
de tots els Centres d’Internament per 
Estrangers en situació irregular (CIEs), que 
s’abandoni definitivament els programes 
de deportacions, que s’agilitzin els tràmits 
de les persones en estança i residència 
i que es dugui a terme un nou i urgent 
procés de regularització de totes les 
persones residents a l’Estat espanyol. 
Per dignitat, per justícia, pels drets de 
les dones, pels drets de tothom. / Rosa 
Sànchez Girona /

Posem els drets de les dones migrants al centre
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Paraules al vent
“Nací en la plenitud de un mediodía, por marzo 
vegetal y alucinado, con sol en las pupilas, sol 
rosado, vuelto sangre en niñez de profecía ”

LILIAN SERPAS (San Salvador, 1905-1985). Escriptora, 
poeta i periodista. Integrant del grup d’intel·lectuals  
”La peña literaria”. Autora de Urna de ensueños (1927), 
Nácar (1929), Huésped de la eternidad (1949), La flauta 
de los pétalos (1951), Girofonía de las estrelles (1970) y 
Meridiano de orquídea y niebla (1982).
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Actualitat

Nahuat

El passat gener es va inaugurar a 
Barcelona en format virtual l’Escola 
Amparo Casamalhuapa, un espai de 
formació, educació, reflexió i debat sobre 
la història i l’actualitat social, cultural i 
econòmica de El Salvador i del conjunt 
d’Amèrica Central, impulsat per la Xarxa 
de Literatura Salvadorenya a Barcelona 
i Catalunya. Déu el seu nom a Amparo 
Casamalhuapa, mestra, periodista i 
poetessa salvadorenca, feminista i 
comunista, defensora dels drets humans, 
de les dones i de les llibertats que es 
va enfrontar a la dictadura militar de 
Maximiliano Hernández Martínez.

Aquest mes d’abril té lloc el seminari 

“De súbditas a ciudadanas: 200 años de 
mujeres y políticas en El Salvador” de 
la mà de Carlos Cañas Dinarte que els 
dies 10, 17 i 24 d’abril, ens mostrarà el 
paper de les dones salvadorenques en 
la creació social, educativa, econòmica, 
cultural i política del país i el seu rol 
capdavanter en la seva transformació 
social durant els dos-cents anys 
d’història de la república de El Salvador. 

Seminari: De súbditas a ciudadanas. 200 años de 
mujeres y políticas en El Salvador

La gran i reconeguda escriptora 
salvadorenca Carmen González Huguet 
ens ha fet l’honor de col·laborar en el 
tercer número de Metzti Chikume, el 
suplement cultural de la Revista Nàhuat, 
amb la publicació de l’article “Poesia 
salvadorenca contemporània”.

L’escriptora salvadorenca fa un ampli 
retrat dels principals noms, prop de cent, 
de la poesia d’aquest país, de les obres 
més destacades tan a nivell nacional 
com internacional, i una interessant 
mostra de la llarga tradició poètica que 
s’ha mantingut sense interrupció des 

dels inicis de l’estat salvadorenc.  

També dedica les seves línies a 
reconèixer el molt important paper de 
les revistes literàries com ha estat el 
cas de El Papo, cosa poética; La cebolla 
púrpura, La masacuata, Abra, Taller de 
Letras, Papeles de la tertulia, Realidad, 
Cultura, Alkimia i Paradoxa, o dels 
suplements culturals dels mitjans diaris.

Podeu llegir el número 3 de Metzti 
Chikume a: https://www.huacalong.cat/
suplement-num-9/ 

Mujeres Libres
Aquest any 2020 ha nascut el col·lectiu Mujeres Libres El Salvador; que busca promoure 
en dones ex privades de llibertat processos de formació en marcs jurídics, drets hu-
mans, gènere, salut sexual i reproductiva, entre altres, que beneficiïn el seu creixement 
personal, i els permeti una millor inserció a la societat. A més, pretenen fer incidència 
en la societat sobre les conseqüències psicològiques, emocionals i econòmiques que 
genera la criminalització de dones que pateixen emergències obstètriques en el marc 
de la restrictiva legislació antiavortista a El Salvador. Volem reconèixer la seva lluita i 
comprometre’ns a compartir-la internacionalment

+ info: https://www.instagram.com/mujereslibressv/

Poesía salvadorenca 
contemporània

Inscripcions a:
https://www.literaturasalvadorenya.

cat/escola-amparo-casamalhupa-
formacions/
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Finals de juny del 2019, dilluns, el diari 
mexicà La Jornada obre les notícies 
amb una imatge que en poques hores 
copsarà a la població centreamericana 
i es viralitzarà arreu del món. Un pare 
i una filla de vint-i-tres mesos, Óscar 
Martínez i Angie Valeria, salvadorencs, 
jeuen cap per avall en aigües poc 
profundes a la riba del Riu Bravo. L’home 
amb la seva camisa negra pujada fins 
el pit amb el cap de la nena ficada dins. 
El petit braç de la nena està enredat al 
voltant del seu coll, suggerint que es 
va aferrar al seu pare en els seus últims 
moments. De nou, la frontera entre Estat 
Units i Mèxic ha estat un viatge mortal 
per als que el volen arribar al Nord. 

En poques hores, venen les mostres de 
condol. El govern salvadorenc a través 
del seu recentment nomenat president 
Nayib Bukele mostra el dolor de tot el 
país per la tragèdia: “És la nostra culpa. 
No hem pogut proporcionar res. Ni un 
treball decent, ni una escola decent. 
Hem de concentrar-nos en millorar el 
nostre país i fer del nostre país un lloc on 
migrar sigui una opció, no una obligació”. 
Mentre, el govern de Donald Trump 
continuava amb la seva política de 

“tolerància zero” fent que les caravanes, 
un fenomen que va moure durant l’any 
2019 a centenars de centreamericans, 
no poguessin aconseguir el seu principal 
objectiu, arribar als Estats Units, i 
acabessin ancorades a Mèxic. Famílies 
senceres, empleades domèstiques, joves 
agricultors, persones sense recursos. 
Alguns, setmanes desprès van haver 
de tornar a El Salvador per a viure en 
les mateixes precàries condicions que 
abans del viatge. D’altres, van acabar al 
campament de Matamoros (Tamaulipas) 
a pocs quilòmetres de la frontera 
amb Texas, on dues mil persones van 
malviure en condicions força penoses, 
agreujades per la pandèmia, malgrat 
els esforços de les organitzacions 
humanitàries.  

Finalment, centenars d’infants i 
joves, separats de les seves famílies, 
romanen mesos tancats en centres de 
detenció, instal·lacions sense cap mena 
de condicions bàsiques mínimes de 
salubritat, alimentació o cures. L’any 
2020, encara no s’havien pogut trobar 
els familiars,  presumiblement deportats, 
de 585 infants que desprès de dos anys 
continuaven sobrevisquen en condicions 

inhumanes, sense sabó ni roba neta, 
amb només una dutxa al mes, en absolut 
abandonament. El grau de vulnerabilitat 
fou extrem i, en molts casos, el dany 
serà irreparable. Fa pocs dies, al febrer 
del 2021, es començava a desmantellar 
el campament de Matamoros gràcies 
a l’arribada de Joe Biden al poder i 
l’obertura de la frontera estadounidenca 
als seus habitants. Un gest simbòlic que 
omple d’esperança a milers de persones.

El camí cap el somni nord-americà

La migració és una realitat que organitza 
la vida de milions de persones a Amèrica 
Central. Si a nivell mundial, la migració 
s’estima en un 3 %, a Amèrica Llatina, 
en un 6%, en el cas de Centreamèrica  
està entre un 12 i un 14%, quadruplicant  
les estimacions internacionals. Als 
països més pobres, les expulsions són 
provocades per l’expropiació dels petits 
camperols, la imposició de mega-
projectes d’infraestructura i mineria, 
la degradació de l’entorn i el saqueig 
de recursos naturals. L’impuls de 
polítiques econòmiques neoliberals i la 
globalització han arrasat amb les seves 
economies provocant la formació de 

Un lloc en el món, la migració salvadorenca
Frontera de Mèxic amb Estats Units / Tomas Castelazo
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grans masses de població excedent.

Aquesta població, incapaç de vendre la 
seva força de treball en els seus països 
d’origen, es veu obligada a mobilitzar-
se i a cercar desesperadament altres 
mercats de treball, molt sovint recorrent 
a xarxes clandestines de tràfic de 
persones. Per viatjar, han de ocultar-se 
dels poderosos dispositius de vigilància 
de les fronteres i els controls migratoris, 
i recòrrer llargues distàncies en viatges 
extremadament perillosos. En aquest 
trànsit cap el nord, els abusos contra 
els migrants, extorsió, maltractaments i 
abusos sexuals, comesos principalment 
per bandes criminals i traficants es 
multipliquen, mentre la corrupció 
vinculada al crim organitzat es veuen 
afavorides per la manca de resposta dels 
governs mexicà i estatunidenc. L’any 
2008, Jorge Bustamante, Relator Especial 
de l’ONU sobre els Drets Humans dels 
Migrants, ja va posar en evidència 
la intervenció de les organitzacions 
criminals en els abusos contra migrants 
a Mèxic que comprenien no només 
l’extorsió i els abusos sexuals, sinó 
també delictes com el enganche forçat 
de joves migrants a les pandilles, el 
segrest sistemàtic a canvi del pagament 
de rescat per part dels seus familiars 
i el segrest de dones, nenes, nens i 
adolescents migrants per a la tracta amb 
fins d’explotació sexual.

El mercat de treball als Estats Units 
atrau aquests persones sense papers 
cap als seus segments més baixos: el 
treball agrícola, domèstic, la construcció 
o els serveis. Es tracta d’una mà d’obra 
particularment explotada, sense 
condicions per organitzar-se ni reclamar 
drets laborals o socials. Al no tenir les 
condicions mínimes de ciutadania 
són fàcilment deportables. Com a 
indocumentats poden ser expulsats 
en qualsevol moment no només de 
la feina, sinó del país. La seva vida es 
converteix així, en una continua carrera 
per sobreviure, per resistir.

La migració salvadorenca

Des d’abans del segle XX, l’emigració 
de salvadorencs i salvadorenques, s’ha 
anat generant a causa de l’existència 
de diversos factors, entre ells: la 

pobresa, les guerres, les dictadures i les 
desigualtats. Es considera que la primera 
gran onada migratòria de salvadorencs 
es va produir el 1800, a la recerca d’or 
a Alaska. A partir d’aquí, es van anar 
succeïnt noves migracions, destacant 
la construcció del Canal de Panamà a 
principis del segle XX, on s’estima que 
van abandonar el país prop de 40.000 
persones, moltes d’elles procedents 
del zona de Santa Ana. En les següents 
dècades la manca de terres i d’ocupació, 
així com de llibertats polítiques, va fer 
marxar a milers de persones a Hondures 
(a treballar les plantacions de banano), 
Estats Units o Mèxic. 

La violència governamental dels anys 
’70 va significar l’exili de centenars de 
compatriotes i la guerra va originar un 
flux migratori massiu especialment cap 
a Estats Units i Canadà (més de 500.000 
persones), encara que també es va 
estendre a altres països com Austràlia, 
Suècia, Mèxic, Itàlia o Espanya. La gran 
majoria impulsats per la pobresa i la 
manca d’oportunitats de millorar les 
condicions de vida de la seva família; 
factors agreujats per la violència extrema 
de la guerra civil i la brutal repressió 
instrumentalitzada per l’exèrcit i els 
grups paramilitars àmpliament recolzada 
pel govern dels Estats Units.

Un cop finalitzada la guerra, les 
lleis d’amnistia de 1992 i 1993 a El 
Salvador van garantir la impunitat 
dels perpetradors de les violacions 
generalitzades
als drets humans durant la guerra civil, 
i així, l’esperança per un nou període 
i l’optimisme sobre una convivència 
social pacífica, no va poder ocultar 
la creixent desigualtat, la manca 
d’ocupació, la renúncia a les reparacions, 
la liberalització dels mercats o la 
privatització de les empreses públiques, 
on les dinàmiques de l’economia 
capitalista de mercat s’imposen 
brutalment, tot just esmorteïdes 
per mecanismes compensatoris i un 
sistema de seguretat social que deixen 
abandonats a amplis sectors de la 
societat, entre ells, els i les joves i les 
dones.  Situació que es veu agreujada 
pels estralls de l’huracà Mitch (1998) i 
dels terratrèmols (2001), per la violència 
de les maras i en el cas de les dones, 

i a Catalunya
Dels 7.600.065 habitants  de Catalunya 
un 13,6%, 1.082.099 persones, prove-
nen d’altres països.  A Barcelona, amb 
1.636.762 habitants, hi ha 320.382 
immigrants, el 19,57% de la població de 
la capital catalana. 

A Catalunya a l’any 2020 hi ha 6.215 
salvadorenys/es  (58,5% dones i 41,5% 
homes) empadronats, amb un aug-
ment important  que frega el 20% res-
pecte anys anteriors. A la província de 
Barcelona són 5.670 persones mentre 
que a Girona són 299, a Tarragona 200 i 
a Lleida, 46.

Les deu ciutats on hi ha més comunitat 
salvadorenca empadronada són:  Bar-
celona amb 2.131 persones  (el 39,35% 
del total de la diàspora salvadorenca a 
Catalunya), l’ Hospitalet de Llobregat 
amb 1.027 persones (18,47%),  Santa 
Coloma de Gramenet amb  277 perso-
nes (4,89%),  Badalona amb 255 (4,5%),  
Cornellà de Llobregat amb 159 (2,8%), 
Rubí també amb 159 (2,8%), Terrassa 
amb 151 (2,66%), Mataró amb 112 
(1,98%), Esplugues de Llobregat amb 
103 (1,82%) i Sabadell amb el mateix 
número, 103 salvadorencs/es (1,82%).

A la ciutat de Barcelona, la població 
salvadorenca es troba distribuïda d’una 
manera força generalitzada en la majo-
ria dels districtes de la ciutat, però amb 
major nombre a Horta-Guinardó (382), 
Nou Barris (381), Sants- Montjuïc (276), 
Eixample (261) i Sant Andreu (234).

Altres dades indiquen que aquest 
nombre darrerament s’ha incrementat 
exponencialment. Per tant, extraofi-
cialment, es calcula que pot haver una 
comunitat més amplia que pot arribar 
fins a les set mil o set mil cinc-centes 
persones  emigrades d’aquest país a tot 
Catalunya. 

*dades INE i IDESCAT 2020*
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pel context de violència masclista i 
patriarcal. Conseqüentment, el flux 
migratori no s’ha aturat.

Avui en dia, es calcula que una tercera 
part dels salvadorencs viuen fora del seu 
país. Als últims anys, segons dades del 
Ministeri d’Afers Exteriors, les persones 
salvadorenques que han marxat del país 
ho han fet majoritàriament per alguna 
d’aquestes quatre raons:  econòmiques, 
desig de reunificació familiar, inseguretat 
i violència intrafamiliar. En concret, el 
58% afirma que el motiu de la seva 
marxa ha estat fugir de la violència.

En el seu llarg viatge, els i les emigrants 
únicament  tenen al seu costat les xarxes 
de suport, un fort moviment social de 
protesta i resistència contra el racisme 
i l’exclusió conformat per milers de 
persones que anteposen la humanitat 
als papers, la dignitat als diners, la vida a 
la violència.  Però, amb elles no n’hi prou. 

No es pot esperar més, es necessari 
donar respostes al fenomen de 
l’emigració. Per una banda,  acabar 
amb l’absència de l’estat de dret i al 
creixement de la inseguretat pública 
i la violència als països d’origen, cal 
oferir oportunitats laborals i obrir nous 
models socials en base als drets humans 
i la millora en camps com l’educació, la 
sanitat, la seguretat o la justícia. 

Per una altra banda, cal l’esforç 
coordinat dels diferents països (origen, 
trànsit, acollida) per acabar amb la 
mercantilització de la persona migrant 
i les polítiques migratòries cada vegada 
més restrictives que s’acompanyen de 
forts operatius de control i vigilància 
que criminalitzen a les persones pel 
fet de moure’s a la recerca de noves 
oportunitats o per escapar-se d’una 
situació de perill. Cal acabar amb 
l’estratègia de persecució, detenció i 
deportació.  És urgent i ja anem tard. 
/ Marta Alcalde /

El cercle viciós de les remeses

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 

Les remeses són les transferències 
corrents realitzades pels emigrants 
salvadorencs que treballen en una altra 
economia de les que se’ls considera 
residents. El Salvador va tancar 2020 
amb un rècord en remeses familiars, 
al rebre 5.918,6 milions de dòlars dels 
seus emigrants, un increment del 4,8% 
respecte a 2019. El major emissor de les 
remeses familiars és Estats Units (amb el 
95.2%), el segueixen Canadà i Itàlia. Així, 
262 municipis de país, un 92%, va tenir 
un increment en la rebuda de remeses.

Les remeses, que sostenen l’economia 
dolaritzada de El Salvador, equivalen a 
prop del 16% del seu producte intern 
brut (PIB). Així, tot i que generen 
una economia artificial, ocupen un 
lloc important tant des de l’òptica 
macroeconòmica donada la seva 
magnitud en termes de PIB, com en la 
microeconòmica donat l’alt nivell de 
consum i el benestar de les famílies 
receptores. Així mateix, minoren els 
efectes negatius del dèficit comercial, 
serveixen en general per recaptar més 
impostos per l’efecte que tenen en el 
consum i també serveixen als governs 
com a garantia per recaptar fons 
addicionals.

No obstant això, malgrat que moltes llars 
depenen d’aquesta font d’ingressos, les 
remeses no contribueixen de manera 
substancial a reduir la pobresa, doncs 
s’inverteixen en el consum bàsic (un 
92,3% en alimentació, habitatge, 
educació o salut) i no permeten actuar 
en la creació d’ocupació o en l’estalvi i, 
així, únicament s’eternitza la situació de 
supervivència o de dependència. 

Qui realment s’enriqueix són els agents 
empresarials, d’una banda els empresaris 
nord-americans que contracten mà 
d’obra barata salvadorenca. No podem 
obviar que del total de migrants 
salvadorencs als Estats Units que envien 
remeses, el 52,9% es troba en situació 
irregular  (sense documentació) i per 
tant, abocats a l’explotació, a realitzar 
treballs físics, mal pagats, sense mesures 
de seguretat i/o d’alt risc. I de l’altra, 
aquells empresaris nord-americans que 
exporten els seus productes de consum 
a El Salvador i reingressen així els diners 
invertits. 

Es genera així l’anomenat cercle viciós de 
les remeses. / Max Olaya /

+ informació: Equipo Maiz
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Desierto

Para los niños migrantes

La osamenta es una prolongación del 
desierto

la cruz de hueso que se pierde en el 
exilio

En el desierto se muere con el nombre 
tatuado de todos los hijos que

quedan atrás
con la embarazada agonía de 

descubrirse incierto
con la lengua seca abrazando la saliva

En el desierto los muertos son una arena 
esparcida

duelen como una espina deslizándose 
en la carne

duelen como la tumba en la que nadie 
se persigna

Es que no es fácil ver la arena como un 
veneno suave

cuando el sol se vuelve una ruina sobre 
la espalda

cuando la garganta es un pájaro 
apagado

no es fácil con la esperanza de toda una 
familia

En el desierto se muere a los de pies del 
nopal con el corazón

putrefacto
los cráneos ruedan como tren perdido

las piernas son rieles mudos que no 
encuentran el camino

las vísceras son una cadena de flores de 
sangre

flores de muerto mostrando sus dientes
la lengua como un tajo de carne podrida 

se hace pesada
pesado también el andar ecuestre de 

todas las fronteras
de todas las carnes desgarradas en 

Tecún, Chiapas, Coahuila
En el desierto los muertos son un muro 

de huesos que se quiebra
Un río de sangre que se seca en cada 

manotada
Una bandera tejida con todos los dedos 

de Centroamérica
En el desierto

sólo en la piedra el cerebro destila lo 
amargo de los sueños

sólo la piedra se apiada de la carne
sólo la piedra es el epitafio de todos los 

migrantes.

/

Desierto de Luis Borja 
En  homenatge 

Fa poques setmanes ens va deixar 
un bon amic, Luis Borja  (1985-2021). 
Membre fundador del Taller de poesía 
del Parque (Ahuachapán), llicenciat en 
Lletres i treballador de la Universidad de 
El Salvador (UES). Guanyador del Cer-
tamen de Poesía Universitaria (Santa 
Ana, 2006), de l’accésit del XXIV Premio 
Internacional de Poesía Jaime Gil de 
Biedma con El Disparo. Cuentos del Ba-
rr(i)o (Madrid, Editorial Visor, 2014) i del 
VI Premio Internacional de Poesía Pilar 
Fernández Labrador (Salamanca, Espa-
ña, 2019) amb el seu poemari Umit.

Autor dels poemaris Letrosis (THC 
Editores, 2008), Pus (Editorial del Gabo, 
2014), La herida del poema (Editorial 
Chifurnia, 2015) i Mi hombro es una 
lágrima (THC Editores, 2016), el seu 
treball poètic ha aparegut en diferents 
revistes literàries i ha estat publicat 
en les antologies Invisible. Antología 
de poesía joven salvadoreña (Vene-
zuela), Las puertas de la madrugada. 
Antología poética Cuba-El Salvador i 
En el nombre de hoy. Antología de los 
ganadores del Premio Gil de Biedma 
(Espanya, 2015).

El 2019 ens va acompañar  a Barcelona 
en una lectura poètica i vam publicar el 
número 6 del butlletí cultural “Puesies-
que...” dedicat a la seva obra. D.E.P.

Desert de Yuma (Arizona) amb el mur de la frontera / Jerry Glaser
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Carlos Escobar Mejía, 
salvadorenc de 57 anys
va ser  la primera víctima del COVID-19 
en un centre de detenció  migratori dels 
Estats Units, a Otay Mesa en California, 
un centre amb historial de negligència 
mèdica i amb sobrepoblació: “una 
trampa mortal” D.E.P. 

Maria Solà de Sellarès
(1899-1988) pedagoga i escriptora 
exiliada a El Salvador a l’any 1940 va 
dirigir l’Escuela Normal Femenina España 
a El Salvador (1940-45) on va impulsar 
la teosofia, la dansa, el teatre, la música 
i els principis renovadors de l’Escola 
Nova, sobretot els de caràcter més 
espiritualista.

La Casa de la Cultura
El Salvador a Washington
està dedicada a promoure les arts, 
cultura i èxits dels salvadorencs i 
salvadorencs nord-americans i donar 
a conèixer la cultura salvadorenca 
als Estats Units.  + info:  http://www.
casadelaculturaelsalvador.org/

Maria en tierra de nadie
film de Marcela Zamora és una mirada 
sense precedents i íntima al viatge 
irregular i extremadament perillós de 
tres dones salvadorenques als Estats 
Units, un punyent viatge, on troben 
la prostitució, el tràfic de persones, la 
violació, el segrest i fins i tot la mort, a la 
recerca  d’una vida millor.

 El primer president llatí 
d’EUA serà salvadorenc
segons prediu “Les Aventures del Cipitío”, 
el nou llibre il·lustrat-i bilingüe- de 
l’escriptor salvadorenc Randy Jurat Ertll i 
el dibuixant Billy Burgos 
+ info: https://www.youtube.com/
watch?v=CZKxMXn3PZ4

 Edmundo Barbero 
(1899-1982) actor i director de teatre, 
republicà exiliat, que havia treballat amb 
La Barraca de García Lorca i era actor 
en la companyia de Margarita Xirgú va 
ser el primer director de la Dirección 
General de Bellas Artes de El Salvador. 
Va produir l’obra Júpiter del dramaturg 
Francisco Gavidia..

Los migrantes que no 
importan 
(Pepitas de calabaza, 2018) d’Óscar 
Martínez, detalla gran part de les 
canallades a què són sotmesos els 
migrants centreamericans en el seu 
viatge al nord, un calvari de mesos i que 
compta, a més, amb un final incert..

Moronga
(Random House, 2018) obra de Horacio 
Castellanos Moya, narra les experiències 
de José Zeledón i Erasmo Aragón, 
immigrants d’origen salvadorenc 
als Estats Units. Tots dos van estar 
involucrats amb la guerrilla durant 
el conflicte armat i ara, són habitants 
d’aquesta era del “Big Brother”.

Bou, Llort, Sagrera, Poma, 
Vidri, Bonet, Sagarra o Clarà són alguns 
dels cognoms catalans provinents 
principalment de Sarral (Tarragona), 
Lleida i Barcelona de persones que 
van emigrar entre finals del segle XIX i 
principis del XX a El Salvador. Gran part 
van crear negocis i molts d’ells es van 
vincular a comerços de ferreteria.
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Descobrint El Salvador
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Per a la gran majoria de salvadorencs 
no existeixen i mai han existit persones 
d’ascendència africana. No obstant 
això, l’últim cens nacional de població 
dut a terme el 2007 enumera a 7.441 
salvadorencs com a afrodescendents 
(0,13% de total). Així doncs, ningú pot 
negar que des de fa 450 anys, El Salvador 
pot ser considerat multicultural. Els 
pobles originaris cuscatleques, a més 
de la presència d’europeus, van veure 
l’arribada d’africans, que principalment 
van ingressar al territori en vaixell per un 
dels ports de país, Acajutla (Sonsonate).

Des de la invasió d’Amèrica Central, la 
presència africana a l’actual territori 
salvadorenc pot documentar-se a partir 
de diverses fonts. Durant tot el període 
colonial gent esclavitzada i els seus 
descendents, van deixar una empremta 
imprescindible en la societat i la cultura 
de la capital. A partir de 1870, el projecte 
de nació dels governants salvadorencs 
i les èlits intel·lectuals i econòmiques 
van procurar la tasca d’homogeneïtzar 
les diferències ètnic-culturals de les 
poblacions de l’incipient Estat. 

Les polítiques racistes de finals de segle 
XIX que es van estendre durant dècades, 
van minimitzar i negar l’existència 
de l’africanitat. A inicis de segle XX, 
els discursos dels intel·lectuals més 
influents expressaven que el progrés 
del país arribaria quan aquestes ètnies 
estiguessin fusionades.

Actualment, a l’imaginari i la memòria de 
bona part de la població salvadorenca, 
no hi ha hagut població d’origen africà a 
El Salvador, i quan n’hi ha, es refereixen 
a ella com estrangers, assumint que 
la “negritud” és dels altres, del forani, 
de l’aliè, del que “no és d’aquí”. Però la 
realitat és tossuda i no es pot obviar 
que desenes de milers de persones 
provinents d’Àfrica van conformar el 
territori que avui es diu El Salvador, 
convertint-se en el país de la zona 
centreamericana on el mestissatge ha 
estat més gran.

Així, l’ascendència africana es veu 
reflectida tant en diverses celebracions 
tradicionals com són el ball conegut 
com La Sebastiana o La negra señora 
a Izalco (Sonsonate), la Danza de los 
tabales a Ereguayquín (Usulután) que 
es realitza en agraïment a San Benito de 
Palermo vinculat a creences africanes, o 
la Sanjuaneada a Conchagua (la Unión) 
que treu a la llum la vestimenta típica 
de dones descendents africanes. Com 
també es veu reflectida en els cognoms 
més abundants en barris de la capital, 
com al barri La Vega o d’altres a prop 
de la parròquia Nuestra Señora de la 
Merced, que era on vivien a la fi de 
segle XVIII els esclaus de les famílies 
adinerades. Són cognoms relacionats 
a l’activitat econòmica a la qual es 
dedicaven com Curador, Abanera, 
Custodia, Casero, Cargadora, però també 
a les característiques ètniques com 
Chula, Prieto, Moro, Mulato, Mulata, 
Colocho, Colocha o Moreno. També, 
l’ús del terme panun o panunes en 
Atiquizaya (Ahuachapán) per referir-
se als afrodescendents és un residu 
lingüístic que fa referència al poble africà 
banun de Senegàmbia (actual Senegal).

El 1947 es publica a Mèxic la novel·la 
Cafetos en flor de l’escriptor salvadorenc 
Miguel Ángel Ibarra, on es narra la vida 
d’un activista sindical afrodescendent 
d’Atiquizaya i la seva participació en 
l’aixecament de 1932. Ibarra narra la 
infantesa i joventut de Jorge Ibáñez, 
el negre, una infantesa submergida 
en una cultura militaritzada i violenta 

en el departament d’Ahuachapán, on 
pobresa i injustícia afecta per igual a 
indígenes, mulats o ladinos (no blancs), i 
on aquests assumeixen un compromís i 
lideratge social i polític en la lluita contra 
l’explotació. 

En el relat, els mulats i negres són 
ebenistes, ferrers i cosidors, són els 
artesans que, al costat dels estudiants 
i intel·lectuals, van jugar un paper 
crític en la política local i nacional des 
de 1880, conformant les bases de les 
organitzacions comunistes o sindicals. La 
resposta governamental a les demandes 
dels treballadors i camperols no és 
altra que el càstig i la repressió, que 
s’acompanya del frau i la manipulació 
dels resultats de les eleccions municipals 
a principis de gener de 1932. Dies 
després, en una manifestació a la 
Montañita i el Tortuguero, a prop 
d’Atiquizaya i Ahuachapán, els 
manifestants són aixafats per l’exèrcit, 
massacrant centenars de persones, 
pagesos indígenes, afrodescendents i 
mestissos.

Aquesta obra planteja una visió més 
pluriètnica de la societat salvadorenca 
a principis de segle XX i visualitza 
juntament amb els testimonis indígenes 
la presència africana al país i en la seva 
construcció social. 

Durant les següents dècades de segle 
XX s’estén un mantell de silenci sobre 
els afrodescendents salvadorencs i no 
serà fins a principis de segle XXI, quan 
de la mà de figures de l’antropologia 
com Marielba Herrera o Heriberto 
Erquicia, neix un actiu moviment 
organitzatiu que comença a vetllar 
pel reconeixement i apoderament de 
la comunitat a El Salvador impulsat 
per AFROOS (Afrodescendientes 
Organizados Salvadoreños), en el qual 
participen figures com Ana Yenci Lemus 
o l’artista Carlos Lara.  El 29 d’agost és 
el Dia Popular de la Afrodescendencia 
Salvadoreña, amb la finalitat d’explicar 
la història invisibilitzada de la comunitat 
afrodescendent de El Salvador.  

/ Eduard Balsebre /

Una mirada a l’africanitat de El Salvador
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Sortegem  3 exemplars del 
llibre “Sueños de sombras”  
d’Israel Hernández entre els i 
les seguidors/es de la Revista 
Nàhuat

I us animen a participar 
aquest abril en la seva 
LECTURA COMPARTIDA  en el 
canal de Telegram: https://t.
me/lecturasalvadorena 

Punt de llibre

“Yo le hablo al geranio sin verlo después de 
20 años 
Yo congrego el frijol rojo el chile verde la 
cebolla
y así voy me digo repartido unido
a todo tipo de frutos de la tierra”

Poemas Europeos és una antologia, obra 
de Carlos Cortés, que recull el millor de la 
producció poètica del salvadorenc Roberto 
Armijo (1937-1997) durant la seva llarga 
permanència a Europa. La seva arribada a 
França, al 1970, i el seu exili obligat i assumit 
poc després, van marcar la seva vida per 
sempre i la seva obra es reconverteix en 
l’escissió, en l’esquinçament de l’exili, i 
la impossibilitat d’ajuntar les dues parts 
d’aquest somni que és la vida. L’exili és la 
nostàlgia de tot el conegut, la sorpresa i 
l’enyorança, l’insòlit i estranger, però també 
la construcció d’un espai nou emmurallat 
de paraules i de remembrança. La paraula 
es construirà a la memòria i la poesia serà 
el lloc del retrobament amb les coses 
estimades, però també amb els verins de 
l’exili.

Poeta, assagista, dramaturg i novel·lista, 
Armijo va pertànyer al grup d’escriptors 
salvadorencs que es va donar a conèixer a 
mitjans de la dècada dels 50, Radicat a la 
capital francesa des de 1970, professor de 
literatura llatinoamericana de la Universitat 
de Nanterre, Armijo va freqüentar als 
grans escriptors de la llengua castellana 
radicats en aquella ciutat, com Miguel 
Ángel Asturias, Julio Cortazar i Alfredo 
Bryce Echenique. No és gratuït afirmar que 
Armijo va ser el principal ambaixador de 
la literatura salvadorenca en l’últim quart 
de segle XX. Seguint els seus passos per 
aquesta antologia podem afirmar que fins 
a 1997, data de la seva mort poc abans de 
complir els 60 anys, va vagar pels carrers de 
París, però mai havia abandonat El Salvador.

Entre la seva obra poètica, a més de 
l’antologia Poemas europeos,  destaquen 
La noche ciega al corazón que canta (1959), 
Seis elegías y un poema (1965), Los parajes 
de la luna y la sangre (1996) o Cuando se 
enciendan las lámparas (1996).

Poemas europeos de Roberto Armijo 

Ben a prop 

de casa podeu trobar 
aquesta obra gràcies 
al Servei de prèstec 

interbibliotecari de la 
Xarxa de Biblioteques de 

Barcelona



Entrevista a Cristina Estrada

Nahuat

Com va ser que vas decidir venir a 
Catalunya, va ser fàcil prendre la decisió 
i arribar fins aquí? Com era la teva vida a 
El Salvador?
No va ser fàcil prendre la decisió, van ser 
4 anys per decidir-me més que tot pel 
meu fill, no volia deixar-ho ja que ell, és el 
motor de la meva vida i en aquesta època 
estava molt petitó, finalment, vaig decidir 
deixar el meu país i venir a Catalunya i a 
dia d’avui estem aquí per tenir la qualitat 
de vida que sempre hem volgut i amb 
la que vull que el meu fill creixi. A El 
Salvador em sentia una dona realitzada 
professionalment, amb una bona feina 
durant 14 anys en diferents institucions 
financeres, la meva casa, la meva família, 
amb una relativa bona economia, però 
amb mala qualitat de vida que és el que 
m’importava pel meu fill. 

Ets dona, jove, compromesa, treballes 
per unir les dones salvadorenques a 
Barcelona, com es viu en un nou país, 
que és el millor i el pitjor?
I molt compromesa! m’encanta ajudar i 
que les dones salvadorenques que fan el 
viatge a Barcelona no hagin de passar per 
tot allò que he passat i així, tinguin una 
orientació per a la integració a la societat 
catalana sense perdre els nostres valors 
i arrels culturals. El meu lema és “Unides 
som més fortes”. La meva experiència de 
viure en un nou país és de dona valenta 
i forta ja que no és tan fàcil, una societat 
culturalment diferent, un altre idioma, 
diferent estil de vida, viure les 4 estacions 
de l’any que en el meu país ni es veuen, 
treballar en àrees diferents al què feia a El 
Salvador. El mateix passa amb les meves 
companyes salvadorenques que estan 
lluitant amb ganes per tirar endavant. 
El millor ha estat viatjar, és un privilegi 
conèixer més persones de bon cor, així 
com, tenir millor qualitat de vida. El pitjor 
ha estat deixar les nostres famílies i cada 

dia ser més resilients a l’adversitat.

Què penses quan sents a alguna 
persona dir que els migrants ens treuen 
els llocs de treball o els ajuts per a les 
famílies? Coneixes situacions de rebuig 
o racisme?
Personalment jo no ho he sentit dir ja que 
amb tots els catalans/es que he tingut 
una relació social o laboral han estat 
molt bones persones. Però els migrants 
venim a fer treballs que ja no es volen fer. 
Els estrangers migrants aportem un bon 
percentatge de pagament d’impostos 
al país i en canvi, les ajudes són 
comparativament un percentatge menor. 
Qualsevol persona que realment vulgui 
conèixer aquesta informació només s’ha 
d’acostar a la institució pertinent. Però, 
llastimosament, si he conegut situacions 
de rebuig o racisme, són minories que no 
s’imaginen la complexitat de viure en un 
altre país i que no tenen gens d’empatia.

Com veus el teu futur i el de la teva 
família? Quins són els teus somnis?
Ja són 5 anys de viure a Barcelona, la 
meva visió de futur és 20/20 excel·lent, ja 
que actualment estic establerta amb la 
meva residència, família, treball, el meu 
pis aquí a Barcelona, però em queda 
molt més a fer i sé que vaig pel bon camí. 
Gràcies a Déu i a les persones que em van 
ajudar sé que hi ha grans oportunitats. 
Entre els meus somnis, vull anar de visita 
al meu estimat país i visitar molts altres 
països, també seguir estudiant, aprenent 
i integrant-me a la societat, gaudir de la 
vida, seguir donant suport a les dones 
salvadorenques i seguir unint més la 
nostra comunitat donant a conèixer la 
nostra cultura. Vull aconseguir superar 
nous reptes i especialment vull veure el 
meu fill convertit en tot un professional i 
amb un bon treball. Espero que aquesta 
sigui la meva herència: qualitat de vida.

El 13 febrer de 2016 vaig agafar 
un vol cap a Barcelona, arribant 
el 14 a aquesta bella ciutat que 
em va rebre amb els braços 
oberts. En aquest moment no 
sabia si tornaria al meu país 
ja que deixava enrere amics, 
companys de treball, veïns i el 
més important, la meva família. 
M’agrada l’art i viatjar m’ha donat 
l’oportunitat de conèixer cultures 
diferents. Des de fa 4 anys vaig 
començar a reunir-me amb 
associacions de salvadorencs com 
Huacal, 1Punt5 o Casa El Salvador 
Barcelona, on he estat voluntària 
donant suport a les persones 
que més ho necessiten. Amb 
altres companyes hem format el 
grup Mujeres Salvadoreñas de 
Barcelona on tractem diversos 
temes socials, culturals, laborals o 
polítics.

El meu nom és Cristina 
Estrada. Tinc 41 anys, 
sóc del departament 
de La Libertad i visc 
a Barcelona. Estudio 
Recursos Humans i 
Comptabilitat. Sóc mare 
soltera. Tinc un fill. Crec 
en Déu. Actualment, 
estic molt interessada 
en la política ja que 
confio què hi haurà un 
canvi històric al nostre 
país.

Trobada d’algunes dones del grup Mujeres Salvadoreñas de Barcelona / Cristina Estrada12


