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El Salvador, 
un país religiós?



Segurament a la pregunta de la 
portada poques persones respondrien 
negativament, una gran majoria del 
poble salvadorenc (i d’altres països) 
considera El Salvador com un territori 
profundament religiós, on des de fa 
segles les tradicions religioses es fonen 
amb les festivitats populars i amb un 
nombre important d’actes socials o 
quotidians. 

Tot i això, també és ben cert que aquesta 
realitat evident es compon de múltiples 
matisos i, especialment en els darrers 
anys, les dinàmiques religioses de la 
societat salvadorenca han posat l’èmfasi 
en l’espiritualitat personal i la moralitat, 
que privilegia les inquietuds espirituals 
de l’individu per sobre d’un compromís 

sostingut amb els assumptes carnals 
del món i la societat. I entre els aspectes 
que moltes vegades s’obvien, ocultats 
pel combat entre el catolicisme i el 
protestantisme per liderar el nombre 
d’acòlits del país, és el tant per cent 
de persones que es defineixen com a 
atees o agnòstiques (segons algunes 
dades el 17-19% del total de la societat 
salvadorenya) o el nombre de persones 
que professen una altra fe de les 
considerades minoritàries a El Salvador 
com poden ser la musulmana, el 
judaisme o la budista, que corresponen 
a prop del 3% del total d’homes i dones 
creients.

En aquest número de Náhuat hem 
volgut posar la mirada en aquest conjunt 

de creences i com les noves influències, 
ja majoritàries, es poden convertir en 
alternativa antagònica als moviments 
populars a favor de la conquesta de 
drets socials i polítics o en favor de 
sectors de recent visibilitat, com el 
feminisme, el moviment LGTBI, minories 
racialitzades, i exclosos en general.

Creiem que avui dia és imprescindible 
una reflexió social i política en 
profunditat sobre el paper present 
i futur de les diverses confessions 
religioses en aquest país. Cal preguntar-
se si estem davant una onada de 
neoconservadurisme i de retallades dels 
drets humans i de les dones de la mà de 
les religions majoritàries. / Rosa Sànchez 
Girona /

Un país necessitat de fe amb valors
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Paraules al vent
“Y sabed de una vez por todas, que no tengo
patria ni reconozco patria de nadie. Mi campo
es más amplio que esa tajadita de absurdo que
queréis darme. Mucho más amplio. Ni siquiera
el mundo. Ni siquiera el cosmos...”

SALVADOR SALAZAR ARRUÉ “SALARRUÉ” (Sonzaca-
te, 1899 - San Salvador, 1975), considerado uno de 
los más importantes artistas salvadoreños de
todos los tiempos.
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Actualitat

Nahuat

El dilluns 20 de desembre del 2021, 
coincidint amb l’aniversari del seu 
naixement, es va celebrar la Diada 
de Claudia Lars on, a més d’una 
conferència sobre la figura d’aquesta 
extraordinària escriptora de la mà de 
Carlos Cañas Dinarte, es va notificar la 
decisió del Jurat del “Primer Concurs 
transoceànic de poesia. Homenatge a 
Claudia Lars”.

El Jurat format per Núria Martinez-Vernis, 
presidenta, Carlos Cañas Dinarte, Susana 
Reyes, Josué Andrés Moz i Rosa Sánchez 
Girona va acordar atorgar el primer 
premi al millor poemari en castellà a 
Prestanoms d’Adelmar Ramírez que 
va destacar per la seva qualitat poètica, 
la seva força i creativitat. Així mateix, els 

tres accèssits en castellà guardonats van 
ser: Diario de una náufraga de
Alejandra Barahona, La mano de 
Leágora de Diego Mateo Polito i Sonetos 
d’Alberto Alexander Jirón. Podeu veure 
l’acte al següent enllaç: https://youtu.be/
Wy-dm2yJJDg, així com, teniu més
informació sobre el premi i 
aquesta Diada a: https://www.
literaturasalvadorenya.cat/concurs-
poesia/

Aquest premi impulsat per la Xarxa de 
Literatura Salvadorenca de Barcelona,   
la Casa de Cultura del Salvador a 
Washington i l’Editorial ‘Los sin pisto’ 
d’El Salvador ha rebut el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Escola 
Amparo Casamalhuapa. 

Barcelona celebra la Diada de Claudia Lars

Creat per a totes aquelles persones 
que han arribat a Catalunya des de 
El Salvador i tenen previst quedar-se 
a viure però desconeixen els tràmits 
bàsics per poder sentir-se part d’aquesta 
comunitat i tenir ple accés als seus 
drets, ha nascut a l’últim trimestre del 
2021 l’Espai de acollida i informació 
El IZOTE, on trobar informació sobre 
empadronament, salut, alimentació,
habitatge, treball o cultura.

En aquest espai també es pot rebre 
assessorament en els primers passos 
a fer i com accedir als ajuts, recursos 
públics i serveis bàsics en aquests 

camps. L’espai El IZOTE ofereix
atenció telefònica, presencial (amb 
cita prèvia) per whatsapp i per correu 
electrònic.  

Podeu consultar la web https://www.
literaturasalvadorenya.cat/izote/ per 
conèixer aquests serveis i els seus 
horaris.

El IZOTE és un projecte de Huacal i la 
Xarxa de Literatura Salvadorenca de 
Barcelona que rep el suport del Consolat 
General de El Salvador, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona. 

COPPES
Volem reconèixer la tasca que des dels anys ‘80 i ‘90, durant el conflicte civil i en les 
darreres dècades, realitzen desenes de persones membres del Comitè d’Ex-Presos i 
Ex-Preses Polítics d’El Salvador (COPPES) entitat nascuda al any 2008 de les arrels del 
Comitè creat a les presons salvadorenques al setembre de 1980.

Aquesta organització va ser creada amb l’objectiu de cercar i obtenir justícia pels crims 
contra la humanitat i el dret a la reparació integral (psicosocial, moral, històrica o 
material) de les víctimes de la tortura i la presó.

Més informació a: https://www.facebook.com/coppeselsalvador/ 

Neix l’espai El Izote d’acollida a 
nouvinguts i nouvingudes
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La Constitució Política de El Salvador 
garanteix el lliure exercici de totes les 
religions. La mateixa carta fonamental 
reconeix la personalitat jurídica de 
l’Església catòlica, mentre que els altres 
credos poden obtenir, d’acord amb 
les lleis, el reconeixement de la seva 
personeria (art. 26).

No es pot obviar que la religió catòlica 
ha estat un dels pilars en què s’ha donat 
suport a l’ordre establert a la majoria 
dels països llatinoamericans, legitimant 
moltes vegades les mesures de control, 
els cops d’estat o la justificació de les 
situacions de injustícia i pèrdua de drets 
humans o civils. I així va ser. Quan des 
de mitjans de la dècada dels quaranta, 
El Salvador va començar una difícil 
evolució social, política i econòmica 
plena de tensions i conflictes entre els 
actors sociopolítics i econòmics del 
país, els quals la majoria de vegades 
es van traduir en crisis sociopolítiques 
marcades per la confrontació entre 
aquells que donaven vida a les lògiques 
contradictòries: les classes mitjanes, 
els membres de les quals més lúcids 
–estudiants, professors, empleats– 
assumien i donaven expressió al 
malestar de la societat davant els 
diversos tipus d’exclusió de què era 

objecte; l’estament militar en el si del 
qual pervivien orientacions diverses i fins 
i tot enfrontades sobre la manera com 
enfrontar el malestar de la societat -amb 
la coacció o l’obertura institucional-; i els 
grups de poder econòmic –primer els 
cafetalers, després els cotoners i canyers, 
i després els industrials i banquers– el 
principal interès del qual era garantir 
la seva riquesa, i que veien amb temor 
no només les mobilitzacions socials, 
sinó les pretensions de reforma social 
abanderades pels militars joves.

Als anys setanta, en fer-se presents 
les organitzacions camperoles, les 
tensions socials i polítiques es van 
aguditzar, donant peu a un ambient 
d’efervescència social mai abans vist a la 
història recent de El Salvador. Els sectors 
més radicals de les classes mitjanes van 
optar per la lluita armada revolucionària; 
l’estament militar va endurir les seves 
postures i esdevingué més excloent; i 
els grups de poder econòmic no només 
van clamar per mesures de força contra 
els qui qüestionaven el seu poder i 
riqueses, sinó que ells mateixos van 
assumir actituds militants o afavorint 
grups paramilitars— per enfrontar les 
organitzacions camperoles, sindicals, 
estudiantils i de mestres.

Tot i això, el canvi desencadenat pel 
Concili Vaticà va portar certs sectors 
de l’Església catòlica a comprometre’s 
amb els moviments revolucionaris en 
nom de la seva fe. Això sembla significar 
que només determinades formes de 
religió alimenten l’alienació dels pobles, 
mentre que altres formes poden fins i tot 
potenciar les lluites pel seu alliberament 
i realització històriques. A El Salvador, va 
néixer així una nova consciència religiosa 
que va permetre a molts cristians trencar 
l’esquema tradicional conservador del 
catolicisme vinculat al poder i l’opressió, 
era “l’església dels pobres” i figures com 
Monsenyor Romero o els màrtirs de 
la UCA van transcendir consciències i 
fronteres. 

El Salvador continua sent un país 
catòlic?

Històricament, el país ha tingut una 
marcada majoria catòlica. El primer 
sacerdot que va posar peu a terres 
salvadorenques, llavors conegudes 
com a terres de Cuzcatlán, va ser un 
sacerdot diocesà, capellà de l’exèrcit que 
conduïa el senyor Pedro de Alvarado, el 
1525, anomenat Francisco Hernández 
i que acompanyo també el senyor 

Noves i velles receptes religioses
Processó de “Los Cristos” a la ciutat d’Izalco. Mario Galán (CC) 
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Diego de Holguín quan va ser enviat 
a fundar la ciutat de San Salvador, el 
1526. Aviat el catolicisme es va convertir 
en la força en dominant a la regió 
centreamericana, arremetent contra 
espiritualitats originàries i acaparant 
espais de participació política. El 
catolicisme institucional va optar per 
donar suport a la governança per part 
de les elits politicoeconòmiques i, de 
vegades i durant segles, va ser còmplice 
de l’exercici dictatorial del poder. El 
protestantisme a El Salvador va ser una 
missió que es va dur a terme entre les 
dècades de 1840 i 1850, aconseguint-se 
inserir al país a la dècada de 1880 amb 
l’arribada de missioners protestants.

Va ser als anys ‘70 del segle XX i durant 
el conflicte armat que es va fracturar 
el control històric sobre la terra i els 
recursos per un petit grup d’elits, moltes 
de les quals eren aliades de l’església 
catòlica. Enmig d’aquests canvis en la 
distribució del poder, els ensenyaments 
dels cristians evangèlics, que se 
centraven a l’individu i que no estaven 
associats amb l’ordre social tradicional, 
es van tornar més atractius per a alguns 
ciutadans. Paral·lelament, una petita part 
de l’església catòlica s’estava movent 
cap a la Teologia de l’Alliberament, 
un moviment que emfatitzava la 
responsabilitat de l’església en la lluita 
per la justícia social i que esdevingué 
preocupant, en el context de la Guerra 
Freda, per a les elits salvadorenyques 
conservadores que amb el suport de 
la política nord-americana van afavorir 
l’auge del cristianisme evangèlic 
com a resposta continuista als valors 
tradicionals.

L’Informe Rockefeller de 1969 assenyala 
la necessitat de contrarestar la influència 
de l’Església Catòlica a la regió amb 
altres esglésies o sectors protestants, 
qüestió que es podria llegir com un 
antecedent fonamental per al fenomen 
del neopentecostalisme que sobreviu 
a la regió. En paraules de Michael 
Cangemi, professor a la Universitat de 
Binghamton (Nova York): “L’evangelisme 
resultava atractiu políticament tant per als 
dictadors a Amèrica Central, com per als 
governants als Estats Units en representar 
l’antítesi políticament conservadora de 
la teologia de l’alliberament, a més de ser 

anticomunista ardentment”.

Així el 1995, el 67.8% de la població 
salvadorenca es considerava catòlica 
romana, mentre que únicament un 
16.8% de la població es considerava 
cristiana evangèlica, però en les darreres
dècades aquesta situació ha canviat 
substancialment. El 2009 els catòlics ja 
eren únicament el 50,4%, mentre que el 
nombre d’evangèlics s’acostava al 38,2%. 

Els sondejos més recents de l’any 
2021 indiquen que al voltant del 
40,5% dels salvadorencs professen la 
religió catòlica, el 39,5% són cristians 
evangèlics, entre un 2% o un 3% pertany 
a una altra religió (bahaisme, Islam, 
budisme, judaisme, grups relacionats 
amb l’hinduisme, rosacrucisme, i 
religions tradicionals natives) i entre el 
17% i el 19% assegura no tenir creences 
religioses (aquestes últimes dades 
difereixen considerablement segons les 
enquestes IUDOP-UCA). 

Situació que s’ha replicat a altres països 
veïns com Hondures, Guatemala i 
Nicaragua on les comunitats cristianes 
pentecostals i evangèliques s’han 
desenvolupat, moltes vegades 
també com a estratègia geopolítica 
conservadora, arribant a identificar-se 
com a protestant entre el 36 i el 41% de 
la població d’aquests països. Encara que 
francament afeblida, avui la Teologia de 
l’Alliberament segueix present, sobre tot 
als països de tradició i arrelament de les 
comunitats eclesials de base, com són El 
Salvador i Nicaragua.

Vells valors, nova fe

Amb l’arribada del neopentecostalisme 
o evangelicalisme es va naturalitzar que 
la demanda de justícia social passés pel 
pla espiritual i no es concretarà amb 
l’arribada de justícia, llibertats i drets a 
la terra. En aquestes primeres dècades 
del segle XXI les esglésies evangèliques, 
cada dia més influents, s’insereixen en 
la disputa electoral amb una estratègia 
comunicacional que enarbora la defensa 
de principis morals -en aparent amenaça 
per la remuntada de l’agenda política de 
les persones LGTBI i el enfortiment del 
moviment feminista a Amèrica
Llatina-. L’assenyalament d’aquests 

Oratòria i més 
“Els pastors neopentecostals es carac-
teritzen per la capacitat d’oratòria i el 
carisma sobre les multituds. 

Es basen en els ensenyaments de les 
esglésies pentecostals nord-ameri-
canes fundades al començament del 
segle XX, de les quals prenen la seva 
doctrina religiosa centrada en la difu-
sió i estudi de l´evangeli. Interpreten 
les escriptures bíbliques com a argu-
ments polítics en contra de processos 
polítics progressistes.

En general, la política a la què s’ad-
hereixen i promouen els pastors i 
les esglésies pentecostals és coinci-
dent amb el neoliberalisme, com ho 
expressen les esglésies evangelistes 
centreamericanes, els qui fomenten 
“l’ètica protestant” lligada al lliure 
comerç, al treballador reeixit, estalvia-
dor, constant i abnegat, on “l’èxit ma-
terial apareix com una prova d’elecció 
per Déu. Si un individu es guanya 
millor la vida, estarà temptat a asso-
ciar aquest progrés a la seva Església, i 
a involucrar-se encara més”.

Els trets distintius de la participació 
política dels neopentecostals, pastors 
i les seves esglésies, es poden sintetit-
zar en quatre:

Postures ultraconservadores en rela-
ció amb la família i restrictives de les 
llibertats socials.

Oberts defensors del neoliberalisme i 
la societat de consum.

Gran capacitat econòmica lligada 
a l’aportació-convicció dels seus 
feligresos.

Desplegament mediàtic a partir de 
les seves pròpies emissores, canals de 
televisió i xarxes socials. 
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moviments funciona per evocar
“valors” comuns entre catòlics, 
cristians, neopentecostals i evangèlics, 
aconseguint establir un vincle emocional 
amb les bases més conservadores 
de la societat, i desviant el focus del 
poc efectiva que resulta l’agenda 
politiceconòmica de les esglésies per 
a les majories empobrides i la classe 
mitjana centreamericana.

Mentrestant, d’una banda, els sacerdots 
conservadors dins de l’Església catòlica 
salvadorenca van intentar durant anys 
bloquejar la canonització de Romero, 
considerat “la veu dels sense veu” per 
defensar els pobres reprimits i no va 
ser fins al 29 de octubre de 2018 que 
l’arquebisbe de Sant Salvador, José Luis 
Escobar, durant una missa d’acció de 
gràcies per la canonització va demanar 
perdó per aquesta actitud injusta, per 
altra banda, líders evangèlics com 
Numa Rodezno, pastor de l’Església 
L’Assemblea de Dios, encapçala la lluita 
contra els drets de les dones, sobre la
inclusió de diversitat de gènere als 
textos d’estudi o en contra de la 
despenalització de l’avortament.

Així doncs, responent a la pregunta de la 
portada, segurament es pot considerar 
El Salvador com un país religiós amb 
múltiples matisos i un ampli nombre de 
persones no creients, però també com 
una regió on també allò espiritual ha 
estat espai per a la disputa política i la 
reflexió sobre altres mons possibles. Així, 
les creences més majoritàries són una 
alternativa antagònica als moviments 
populars en favor de la conquesta de 
drets socials i polítics o en favor de 
sectors de visibilitat recent, com el 
feminisme, el moviment LGTBI, minories 
racialitzades i els exclosos en general. 

Estem davant de l’enfortiment dels 
valors més tradicionals i conservadors a 
través de la fe i la religiositat? / Eduard 
Balsebre / 

San Romero de Amèrica

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

El dia abans de la seva mort, monsenyor 
Óscar Arnulfo Romero va pronunciar 
una homilia històrica les paraules de 
la qual quedarien gravades a la ment 
dels salvadorencs, en especial per la 
paradoxa del seu assassinat el 24 de 
març de 1980:

“Queridos hermanos: 

Sería interesante ahora hacer un análisis 
pero no quiero abusar de su tiempo, de 
lo que han ignificado estos meses de un 
nuevo gobierno que precisamente quería 
sacarnos de estos ambientes horrorosos 
y si lo que se pretende es decapitar la 
organización del pueblo y estorbar el 
proceso que el pueblo quiere, no puede 
progresar otro proceso. Sin las raíces en 
el pueblo ningún Gobierno puede tener 
eficacia, mucho menos, cuando quiere 
implantarlos a fuerza de sangre y de 
dolor...

Yo quisiera hacer un llamamiento de 
manera especial a los hombres del ejercito, 
y en concreto a las bases de la guardia 
nacional, de la policia, de los cuarteles

Hermanos, son de nuestro mismo 
pueblo, matan a sus mismos hermanos 
campesinos y ante una orden de matar 
que dé un hombre, debe de prevalecer la 
Ley de Dios que dice: NO MATAR... 

Ningún soldado está obligado a obedecer 
una rden contra la Ley de Dios... Una ley 
inmoral, nadie tiene que cumplirla... Ya es 
tiempo de que recuperen su conciencia  
que obedezcan antes a su conciencia ue a 
la orden del pecado... La Iglesia, defensora 
de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, 
de la dignidad humana, de la persona, 
no puede quedarse callada ante tanta 
abominación. Queremos que l Gobierno 
tome en serio que de nada sirven las 
reformas si van teñidas con tanta sangre... 

En nombre de Dios, pues, y en nombre de 
este sufrido pueblo cuyos lamentos suben 

hasta el cielo cada día más tumultuosos, 
les suplico, les ruego, les ordeno en nombre 
de Dios: ¡Cese la represión...!

La Iglesia predica su liberación tal como la 
hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia, 
una liberación que tiene, por encima de 
todo, el respeto a la dignidad e la persona, 
la salvación del bien común del pueblo 
y la trascendencia que mira ante todo a 
Dios y sólo de Dios deriva su esperanza y 
su fuerza. 

Vamos a proclamar ahora nuestro Credo 
en esa verdad... “

Óscar Arnulfo Romero i Galdámez 
(1917 –1980), conegut com monsenyor 
Romero, va ser el quart arquebisbe 
metropolità de San Salvador (1977-
1980), cèlebre per la seva prèdica de 
denúncia de les nombroses violacions 
dels drets humans i la seva solidaritat 
amb les víctimes de la violència política 
del seu país. 

El seu assassinat va provocar la protesta 
internacional en demanda del respecte 
als drets humans a El Salvador. 

Dins l’Església catòlica es considerat 
un exemple del bisbe que defensava 
“l’opció preferencial pels pobres”. 

En una de les homilies, va afirmar: “La 
missió de l’Església és identificar-se amb 
els pobres, així l’Església troba la seva
salvació” (11 de novembre de 1977).

Es tracta del primer salvadorenc a ser 
elevat als altars i el primer arquebisbe 
màrtir d’Amèrica. 

El 23 de maig de 2015 va ser beatificat 
a la plaça Salvador del Mundo (San 
Salvador). Poc més de tres anys més 
tard, el 14 d’octubre del 2018, va ser 
canonitzat pel papa Francesc a la plaça 
de Sant Pere a Roma. / Marta Alcalde / 
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La teologia de l’alliberament és un 
corrent teològic cristià integrat per 
diversos vessants catòlics i protestants, 
nascut a Amèrica Llatina a la dècada 
de 1960 després de l’aparició de les 
Comunitats Eclesials de Base, el Concili 
Vaticà II (1962-1965) i la Conferència 
Episcopal de Medellín (1968), que 
es caracteritza per considerar que 
l’Evangeli exigeix   l’opció preferencial 
pels pobres i per recórrer a les ciències 
humanes i socials per definir les formes 
en què cal fer aquesta opció. Els primers 
a utilitzar el concepte de “teologia de 
l’alliberament” i en definir aquest corrent 
van ser el teòleg presbiterià brasiler 
Rubem Alves i el sacerdot catòlic peruà 
Gustavo Gutiérrez Merino, els primers 
treballs del qual daten de 1968 i 1969, 
respectivament, per això que se superen 
els 50 anys del seu naixement.

El poder eclesiàstic a El Salvador es va 
caracteritzar, des de finals del segle 
XIX fins als anys cinquanta, pel suport 
gairebé monolític de les autoritats 
eclesiàstiques al projecte socioeconòmic 
i polític impulsat per la classe governant, 
civil i militar. 

A la dècada dels anys setanta es va 
generar, a El Salvador, una situació de 
intensa conflictivitat social i política, la 
qual va estar directament relacionada 
no només amb l’empitjorament de 
les condicions de vida dels sectors 
populars –obrers, camperols, venedores 
de mercats , etc.-, sinó amb l’exclusió 
política de la qual van fer gala els 
governs del coronel Arturo Armando 
Molina i el general Carlos Humberto 
Romero, que van arribar al poder 
després de dos fraus electorals.

La controvèrsia provocada per l’aparició 
de la teologia de l’alliberament es 
va explicar per la radicalitat de la 
seva opció a favor del canvi social. El 
radicalisme de l’opció va ser considerat 
pels seus enemics com una “desviació 
ideològica” de la doctrina social catòlica. 
L’opció preferencial pels pobres, en 
les condicions particulars de l’agro 

salvadorenc, va cobrar un perfil 
socioreligiós i polític que va generar una 
experiència inèdita de vida cristiana a 
Amèrica Llatina. 

En el marc d’aquesta experiència, grups 
importants de camperols salvadorencs 
fan seu -animats per sacerdots, religioses 
i delegats de la paraula que han assumit 
el repte de traduir els ensenyaments 
de Medellín a la realitat salvadorenca- 
l’evangeli del Jesús històric, és a dir, 
del Jesús que se solidaritza amb 
els oprimits i que els porta la bona 
notícia de l’alliberament. En aquest 
context, la teologia de l’alliberament 
va identificar la lluita contra la pobresa 
i el subdesenvolupament amb la 
lluita antiimperialista i anticapitalista. 
Es tractava de superar les causes 
estructurals de la injustícia social, tal 
com les objectivaven les ciències socials.

A Aguilares és on amb més nitidesa es 
va fer present aquesta “nova lectura” del 
missatge cristià, zona on va treballar el 
Pare Rutilio Grande, assassinat el 12 de 
març de 1977. 

Aquesta zona rural al nord de San 
Salvador -en la perspectiva dels 
sacerdots i religiosos involucrats amb 

l’opció preferencial pels pobres i la 
teologia de l’alliberament- era clau per 
a una nova experiència pastoral perquè 
expressava les múltiples contradiccions 
que afligien l’agro salvadorenc. 

El 1972, aquests sacerdots i religioses 
es llancen a la tasca evangelitzadora, 
la mateixa que va suposar la inserció, 
durant gairebé un any, dels diversos 
cantons, així com la seva convivència 
amb la població camperola. La fita 
pretesa per l’equip missioner, que 
portarà al naixement de les comunitats 
eclesials de base (CEBEs), és la de 
“realitzar una comunitat de germans 
compromesos a construir un món nou 
sense opressors ni oprimits, segons el pla 
de Déu” i progressivament , aquesta 
dinàmica pastoral va anar possibilitant 
una mutació religiosa en la consciència 
dels camperols involucrats en el procés 
que es va anar estenent també per 
Chalatenango i Morazán.

El procés de conversió religiosa va 
suposar la transició d’una religiositat 
tradicional, ancorada en una vivència 
de fe interiorista i pietosa, cap a una 
religiositat compromesa socialment 
convertint-se en la “veu dels pobres”. 

La seva dimensió progressista es 
desprenia de la seva promoció de canvi 
social i del seu projecte de renovació 
de l’Església catòlica des de les bases 
locals i laiques, que es va acompanyar 
de l’acostament entre sectors cristians 
i marxistes i se la va percebre com 
un tipus progressista, revolucionari i 
popular de cristianisme.

A partir d’aquell moment, les Comunitats 
Eclesials de Base (CEBEs) van tenir un 
paper clau en la configuració d’una nova 
societat on, malgrat els temps adversos, 
han resistit i segueixen vives. 

Avui dia, s’hi porten a la pràctica valors 
humans i cristians indispensables per a 
la construcció d’una nova humanitat. 
/ Max Olaya / 

El naixement de les comunitats eclesials 
de base a El Salvador

El Salvador, un país religiós?
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La reforma de la 
Constitució
va ser tractada el gener del 2021 pels 
representants religiosos de 12 esglésies, 
inclosa la Catòlica, que van acceptar 
reformar els articles 25, 26 i 57 de la 
Constitució per establir el principi 
igualtat de totes les Esglésies. 

El Día de La Cruz 
es commemora a El Salvador el 3 de 
maig. Les celebracions comencen la 
vigília amb la col·locació una creu de “pal 
de jiote” elaborada de forma artesanal. 
A més del seu caràcter cristià també 
commemora el tribut indígena a la mare 
terra i al déu Xipe Tótec. 

A la presa de possessió 
del president Bukele
de l’1 de juny del 2019 a la plaça Gerardo 
Barrios per primera vegada hi va haver 
una doble participació religiosa, amb 
les paraules de Monsenyor José Luis 
Escobar, arquebisbe de San Salvador, i 
del pastor evangèlic Dante Gebel. 

Los clamores de los 
pobres y de la tierra nos 
interpelan
és una obra coral que recull les reflexions 
del III Congrés Continental de Teologia 
Llatinoamericana i Caribenya, celebrat el 
2018 a San Salvador, en col·laboració amb 
la UCA.

Estudios
Centroamericanos (ECA)
és la revista de la Universitat 
Centroamericana José Simeón Cañas 
(UCA),que reflexiona sobre temes 
polítics, jurídics, socials, culturals, 
econòmics, ambientals o de salut. Va ser 
fundada pels jesuïtes el 1945. 

La calabiuza 
es festeja cada 1 de novembre al poble 
de Tonacatepeque quan les criatures 
pròpies de la mitologia salvadorenca 
surten a recórrer els carrers en una 
desfilada de carretas chillonas, gritones
de medianoche, lloronas, padres sin
cabeza, entre d’altres.

Evangélicos y poder en
América Latina 
de José Luís Pérez Guadalupe i 
Sebastian Grundberger (IESC, 2019) 
és una publicació pionera a l’estudi de 
la creixent influència política i social 
dels grups evangèlics en els processos 
polítics a tota la regió. 

Romero de América
és la mirada de tres autors jesuïtes, 
Jon Sobrino, Pedro Miguel Lamet 
i James R. Brockman. Tres mirades 
complementàries, tres retalls de vida 
i tres parts d’una mateixa obra sobre 
Mons. Óscar Arnulfo Romero per 
comprendre totalment el nou beat i 
màrtir (Ed. Missatger, 2015).

Las Fiestas Agostinas 
es celebren en honor al Diví Salvador del 
Món a San Salvador. Els esdeveniments 
principals es realitzen el dia 5 d’agost, 
quan s’organitza una processó amb la 
imatge de Jesucrist que parteix de la 
Basílica del Sagrat Cor de Jesús i acaba 
davant de Catedral Metropolitana del 
Diví Salvador del Món. 
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Descobrint El Salvador

Nahuat

Consuelo Suncín, escriptora i artista

Fa uns mesos, el juny del 2020, 
la pandèmia que ens afecta 
internacionalment, va fer suspendre 
“La Fete de la Rose du Petit Prince” 
que s’havia de celebrar als voltants del 
Castell d’Ormesson ubicat a la regió de 
Île-de-France ( París). En aquest mateix 
acte es batejaria un carrer amb el 
nom de la comtessa «Consol de Saint-
Exupéry, la Rosa del Petit Príncep». Així 
doncs, la gran protagonista d’aquest 
esdeveniment era la salvadorenca 
nascuda a Armènia (Sonsonate), 
Consuelo Suncín Sandoval Zeceña, 
reconeguda a nivell internacional no 
només per haver estat l’esposa de 
l’escriptor francès Antoine de Saint-
Exupéry, autor del cèlebre llibre “El Petit 
Príncep”, sinó també per tenir una vida 
artística rica en descobriments, escrits, 
il·lustracions, pintures i escultures.

Consuelo Suncín (1901-1979) va ser una 
dona extraordinària, nascuda en una 
família de rics terratinents i aristòcrates, 
el coronel Don Félix Suncín i Doña Ercilia 
Sandoval Zeceña, fou la mitjana de tres 
filles. Des de la infantesa ja s’endevinava 
a Consuelo la inspiració creadora i va ser 
enviada a estudiar a l’estranger, a San 
Francisco (Estats Units), on va arribar 
amb 19 anys i una beca per aprendre 
anglès. 

Allà va conèixer el que seria el seu 
primer marit, Ricardo Cárdenas, un 

oficial de l’Armada mexicana amb qui es 
va casar només complir la majoria d’edat 
i del qual també es va divorciar poc 
abans de la seva mort en un accident de 
ferrocarril, tot i que d’quest divorci no 
hi ha gaire constància, ja que ella deia 
que havia enviduat, probablement per 
l’estigma que implicava ser divorciada 
durant aquells anys. 

Amb 22 anys se’n va anar a Mèxic, on 
va iniciar estudis de dret, encara que 
els va abandonar aviat canviant-los 
pels de periodisme. Allà va conèixer 
José Vasconcelos, un dels principals 
propulsors de les reformes educatives i 
culturals del país. 

El 1926 van viatjar a París (França) a 
estudiar l’idioma (el tercer que va arribar 
a dominar) i va conèixer el seu segon 
marit, Enrique Gómez Carrillo, el conegut 
escriptor i periodista guatemalenc, 
que la va introduir en un dels millors 
cercles culturals d’artistes i escriptors de 
l’època, on va conèixer a Salvador Dalí, 
Albert Camus o Pablo Picasso, del qual 
va rebre classes de pintura. Consuelo 
era a més de periodista, escriptora, 
escultora i pintora, propietària d’una 
personalitat irresistible, plena d’energia, 
allunyada  completament de les normes 
conservadores de la seva època. Després 
de la mort de Gómez-Carrillo el 1927 a 
causa d’un vessament cerebral, als onze 
mesos del casament, Consuelo que es 
trobava propietària d’una gran fortuna 
va prendre residència a Buenos Aires 
(Argentina). Tenia 25 anys. 

En 1931, va ser presentada per un 
amic, Benjamin Crémieux, a Antoine de 
Saint-Exupéry i l’enamorament sobtat 
va ser immediat. Consuelo va contreure 
matrimoni per tercera vegada i es va 
traslladar a França amb el seu marit. Va 
començar una història d’amor complexa 
que es va allargar durant quinze anys, 
d’anades i vingudes, d’infidelitats per 
les dues parts, però principalment i per 
iniciativa d’Antoine. Una història que va 
produir molts fills en format de llibre, 
però cap de carn i ossos, que mantenia 
Consuelo entre atacs d’asma i centenars 
de manuscrits i cartes. Mentre el seu 
marit es va sumar a l’aviació francesa 

durant la Segona Guerra Mundial, 
Consuelo va esquivar l’ocupació nazi, 
refugiant-se a Oppède, una ciutat 
gairebé abandonada al sud de França. 
Allà esculpia, pintava i escrivia. L’editorial 
Brentano’s, de Nova York, va publicar 
en francès i en anglès, el 1945, els que 
van ser els seus records d’aquells temps 
amb el títol Memòries d’Oppède,  on el 
personatge principal portava el nom de 
la seva germana: Dolores.

Tonio, com ella denominava al seu 
aviador, va publicar el 1943 dues 
novel·les, mentre residia en un hotel de 
Nova York: Carta a un ostatge i El Petit 
Príncep, que li va donar fama mundial. 
Poc després va demanar incorporar-
se a les forces franceses a Àfrica del 
Nord i va reprendre les missions des 
de Sardenya i Còrsega. En el transcurs 
d’una, el 31 de juliol de 1944, el seu avió 
va desaparèixer a la Mediterrània.

La notícia va trobar Consuelo a Nova 
York on va romandre fins al 1946, en què 
va tornar a França amb tota l’experiència 
dels seus 45 anys i la força suficient per 
reclamar el títol nobiliari. Després de la 
desaparició del seu marit, Consuelo va 
escriure la seva vida al costat d’ell en un 
manuscrit en francès titulat Mémoires 
de la rose. Aquestes memòries mai van 
ser publicades mentre fou viva. Hi retrata 
una altra Consuelo presa de les anades 
i vingudes de l’impulsiu aviador i les 
seves permanents mudances, unides 
a un caràcter capritxós i inestable que 
contínuament requeria la seva dona 
per després rebutjar-la i dedicar-se a les 
seves amants. Faldiller, inestable, injust 
fins al masclisme però aferrat a ella en 
extrem i, sovint, fràgil i entendridor, la 
figura del seu marit va ser reconstruïda 
en aquelles pàgines que alternen un estil 
poètic, humorístic, superficial, profund i 
moltes vegades, amarg.

Consuelo va morir a França el 1979 i està 
enterrada al cementiri de Père-Lachaise 
de París al costat de les restes del seu 
segon marit Enrique Gómez Carrillo. 

Va deixar tots els seus béns i drets al seu 
jardiner. / Eduard Balsebre /
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En aquest número sortegem 
3 exemplars del llibre “La 
terquedad del izote. La historia 
de Radio Venceremos” de 
Carlos Henríquez Consalvi 
“Santiago” entre els i les 
lectors/es de la Revista 
Nàhuat.

Un valuós testimoni de la 
història salvadorenca del 
segle XX

Punt de llibre

Mauricio Orellana Suárez, una de les 
lletres més interessants de la literatura 
salvadorenca d’aquest segle XXI, és un 
excel·lent escriptor, gestor cultural i 
impulsor de l’Editorial Los sin pisto, que al 
llarg de la seva carrera ha explorat la realitat 
del seu país. d’origen sense cap filtre.

És a Ciudad de Alado (2009) on presenta al 
lector una història de dolor i turment causat 
per la recerca d’aquesta força que molts 
som incapaços de comprendre què és la 
vida.

El protagonista és Manuel, un jove 
escriptor de minificcions que mentre 
pren una cervesa al cafè La Luna escolta 
la veu d’Alado, que recita els poemes que 
escriu. A partir d’aquí comença una relació 
estreta i un viatge que els portarà a visitar 
la ciutat lligada a la literatura, l’alcohol, 
les substàncies prohibides, la prostitució 
masculina, l’homoerotisme i la música. 
Indecís, enfonsat en dubtes i temors, en 
Manuel experimentarà l’enlluernament 
i el desengany, allà on tot sembla agafar 

sentit: el sexe, l’amor i la mort. El personatge 
central d aquesta història comença nou 
cicle. Què serà el que us espera en aquesta 
etapa? És possible que li marqui més del 
que pensa?

Amb aquesta obra, Mauricio Orellana 
aconsegueix el que molt pocs salvadorencs 
han aconseguit, dotar de màgia el 
llenguatge col·loquial salvadorenc, així com 
bastir un retrat excepcional de la fragilitat 
adolescent i del tempestuós procés de 
fer-se adult. Aborda el tema del creixement 
i de les decisions que ens marcaran tota la 
vida. Ens situa en una realitat urbana lligada 
a l’art en què qüestiona el sentit comú dels 
temperaments artístics juvenils en què 
germina un costat fosc, profundament 
ombrívol.

Altres obres d’Orellana són Te recuerdo que 
moriremos algún día (2001), La dama de 
los velos (2011), Kazalcán y los últimos hijos 
del sol oculto (2011), Heterocity (2011), Las 
mareas (2013), Cerdo duplicado (2014), La 
teta mala (2014) o Dron (2019). 

Ciudad de Alado de Mauricio Orellana

Es pot llegir 

dirigint-te a la Biblioteca El 
Carmel-Juan Marsé (Carrer 

de la Murtra, 135, Barcelona) 
o a qualsevol biblioteca 

de Catalunya mitjançant el 
préstec interbibliotecari.



Entrevista a Evelyn Romerol

Nahuat

Ets una persona creient, vinculada 
des de fa dècades a les Comunitats 
Eclesials de Base (CEBs) i a la Teologia 
de l’Alliberament, com va ser el teu 
apropament a la religió?
Vinc d’una família religiosa tradicional, 
aferrada als dogmes, els ritus, els 
manaments, les normes d’una església 
institució. I com la majoria de famílies, ens 
formaven des de petites, en una doctrina 
orientada a memoritzar i fer pràctiques 
religioses. I ens inculcaven a creure en un 
Déu distant, el Déu que espera que ens 
portem bé, i que obeïm als seus mandats; 
sense anàlisi, sense qüestionaments i 
sense pensament propi, ni crític. A l’edat 
dels meus 16 anys, començo a descobrir 
a la Teologia de l’Alliberament, una altra 
visió de Déu, de l’ésser humà i del món. 
Descobreixo un Déu proper, un Déu 
comunitat, un Déu que estima la justícia, 
un Déu humà, enmig nostre i nosaltres, i 
de tot.

En aquests primers anys del segle XXI, 
com han evolucionat la fe i la religiositat 
de la societat salvadorenca, com valores 
aquests canvis?
Des dels anys que s’impulsa la Teologia de 
l’Alliberament, a partir de la reflexió que es 
realitza a Amèrica Llatina, i que és recollida 
als Documents de Medellín, i tot l’auge 
que, la TA i les CEBs van tenir a El Salvador 
des dels anys ‘70, en què van néixer 
centenars de màrtirs, entre ells el nostre 
Profeta Monsenyor Romero o Rutilio 
Grande; tota aquesta rica experiència de 
fe, va alimentar i va ser ferment per a la 
construcció del Regne de Déu en aquest 

país. Això no obstant, això va tenir un cost 
molt elevat en vides humanes, ja que les 
forces de l’imperi van assassinar gairebé 
tots els evangelitzadors d’aquella època, 
com també, la contraofensiva que va 
impulsar Joan Pau II contra la Teologia de 
l’Alliberament als anys 80. Això, també, va 
tenir un impacte gran perquè la societat 
salvadorenca i la gran majoria del clergat 
hagi tornat a 50 anys enrere, tornant a una 
visió desencarnada de la realitat, en què 
es torna a pràctiques religioses deslligades 
de la realitat.

Avui dia, quin creus que és el paper que 
han de tenir les CEBs, quins són els seus 
reptes i, especialment, quin és el paper 
que han de tenir les dones en el seu 
desenvolupament?
La realitat que viu El Salvador en aquest 
període històric de crisi social, política, 
econòmica, cultural i religiosa, planteja 
la urgència que hi hagi homes i dones 
conscients de la seva realitat, i a les CEBs, 
com a petita resta que ha quedat dels anys 
‘80, cal replantejar el rumb per realitzar 
novament un treball de base en què es 
promoguin les Comunitats Cristianes de 
Base, i des d’aquests nuclis, analitzar la 
realitat i emprendre processos cap a una 
participació activa en la tasca sociopolítica 
del país. Les organitzacions de dones en 
aquesta realitat són les que, en diversos 
esdeveniments, s’han mantingut donant 
la batalla en la defensa dels drets humans, 
i són les que es mantenen en permanent 
procés formatiu, aconseguint així, nivells 
més grans d’empoderament en drets i en 
defensa de la vida vulnerada. 

Tinc 64 anys, vaig néixer 
al municipi de Villa El 
Rosario, departament 
de Morazán, El Salvador, 
i visc al municipi de 
Jocoaitique. Tinc 2 filles. 
Vaig estudiar Infermeria 
i treballo a Morazán amb 
la Red Ciudadana de 
Mujeres de Morazán, en 
la promoció i defensa 
dels drets de les dones. 

Des de l’any 2010, sóc 
integrant de la Red 
Ciudadana de Mujeres de 
Morazán, que treballa per 
la conquesta dels drets 
de les dones d’aquest 
departament. La realitat 
que viu la dona rural de 
Morazán, pel que fa a la seva 
marginació, discriminació, 
dominació i violència, és el 
que m’impacta i em motiva a 
implementar una estratègia 
total en la promoció dels 
seus drets a través de 
la presa de consciència 
per al empoderament 
i la conquesta del seu 
desenvolupament ple. En el 
nostre caminar, impulsem 
l’organització, la formació, la 
participació a la incidència 
ciutadana, la participació 
política, enfrontar la 
violència de gènere, i la 
promoció de l’autonomia 
econòmica. Realitzar aquesta 
tasca, és per a mi, un dels 
aspectes que dóna sentit a la 
meva vida. 
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