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Revista de solidaritat amb El Salvador

Barcelona té nom de 
dona salvadorenca



Huacal s’adhereix al Manifest “No a la 
guerra a Ucraïna: Les vostres guerres, 
les nostres morts”.  

Ens toca tornar a dir ‘No a la guerra’. 
L’actual agressió militar del govern 
rus contra la població ucraïnesa, fruït 
de la tensió acumulada des de fa vuit 
anys, impacta en la vida de desenes 
de milions de persones i empeny al 
conjunt de la humanitat cap al desastre. 
Davant d’aquesta agressió, les entitats, 
moviments socials, partits i sindicats 
que impulsem aquest manifest som 
aquí, primer de tot, per a rebutjar 
aquesta agressió i per a mostrar la 

nostra solidaritat cap a totes les víctimes 
d’aquesta guerra i sumar-nos, així, al crit 
de desenes de capitals europees.

La nostra solidaritat és amb la ciutadania 
d’Ucraïna i amb les víctimes d’aquesta i 
de totes les altres guerres actives arreu. 
És amb les persones que han hagut 
d’abandonar casa seva i als seus éssers 
estimats i buscar refugi en altres països. 
Segons l’ACNUR, fins a cinc milions de 
persones poden veure’s obligades a 
marxar de casa seva. Per elles i per tantes 
altres en cerca de refugi arreu del món, 
sense distinció d’origen, defensarem la 
seva protecció i seguretat: casa nostra, 

és casa vostra! El nostre suport també 
és per a totes les persones valentes que 
es manifesten als carrers de Moscou i 
a altres ciutats de Rússia per protestar 
contra les accions del seu govern, 
malgrat la repressió. Ja són milers de 
persones detingudes en pocs dies. 

Però més enllà de les mostres de 
solidaritat i les declaracions de 
condemna, cal passar a l’acció per aturar 
la violència. Estem davant de la pitjor 
crisi ecosocial de la història, i les guerres 
agreugen aquesta situació perquè 
generen destrucció i més contaminació, 
fets incompatibles amb la vida. Llegir +
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Paraules al vent
“La memoria es la llave para la reconstrucción 
de una sociedad sana y el desarrollo de una 
cultura de paz,solidaridad y tolerancia”.

PAULA HEREDIA (San Salvador, 1957) cineasta de 
reconegut prestigi internacional, directora i editora 
de documentals, impulsora del Festival Internacio-
nal de Cinema de Suchitoto (FICS) i de la Fundació 
Casa Clementina.
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Actualitat

Nàhuat

Fa pocs mesos va néixer l’Espai d’acollida 
i informació EL IZOTE.

Creat per a donar suport a totes aquelles 
persones que han arribat a Catalunya 
des del Salvador i tenen previst quedar-
s’hi viure però desconeixen els tràmits 
bàsics per poder sentir-se part d’aquesta 
comunitat i tenir ple accés als seus drets.

Al IZOTE es pot trobar informació sobre 
empadronament, salut, alimentació, 
habitatge, treball o cultura.

En aquest espai també es pot rebre 
assessorament sobre 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 
per part de companys i companyes 
salvadorenques que ja fa uns anys 
que van arribar a Barcelona i, per tant, 
coneixen de primerà mà les dificultats 
dels primers mesos d’estada.

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 del Salvador, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona

Espai d’informació i acollida EL IZOTE

En el marc de les activitats 
commemoratives del 8 de març del 
2022, des de l’1 i fins al 31 de març 
es pot visitar l’exposició “Prudencia 
Ayala, presidenta” al Casal de Barri Can 
Portabella del districte de Sant Andreu 
de la ciutat de Barcelona.

El dia 10 es va inaugurar l’exposició 
amb una conferència de la mà de 
l’historiador Carlos Cañas Dinarte que 
ens va presentar aquesta figura clau a 
la història llatinoamericana, una de les 
primeres dones feministes a El Salvador 
i candidata a la presidència el 1930 

en uns moments en què les dones 
no tenien dret a vot en aquell país. La 
inauguració també es va acompanyar de 
la projecció del film de dibuixos animats 
“Prudencia Ayala, hija de la centella”. Tot 
aquest material gràfic sobre la figura de 
Prudència Ayala és el treball d’anys del 
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) 
de Sant Salvador per recuperar la vida 
d’una dona extraordinària i poder oferir 
a les noves generacions de salvadorencs 
i salvadorenques una desconeguda part 
de la seva història.

+ Info: www.canportabella.cat/

ORMUSA
Volem reconèixer la tasca des del 1983 d’un conjunt de dones –camperoles, obreres i 
professionals– de diferents municipis del país que s’organitzen i es reuneixen de mane-
ra voluntària per dur a terme activitats de promoció dels drets humans de les dones; 
potenciant, alhora, el seu desenvolupament econòmic i social. Finalment, el juliol de 
1985, quan arran de la inauguració de la primera casa taller, aquest grup de dones es 
va constituir com a  Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Fins a dia d’avui han 
posat en marxa desenes de projectes beneficiant directament i indirectament milers de 
dones a diferents llocs del Salvador.

Més informació a: https://ormusa.org/

Commemorem el 8 de març al 
Casal Can Portabella 
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La Barcelona de les dones salvadorenques

Nàhuat

En els darrers anys la comunitat 
salvadorenca a Barcelona ha anat 
augmentant lenta però progressivament. 
La població d’origen estranger ha 
esdevingut part essencial de la ciutat 
i el seu avançat procés d’arrelament 
ha canviat radicalment la realitat de la 
nostra societat. No només contribueixen 
positivament al desenvolupament 
demogràfic, econòmic i cultural de 
tots i cadascun dels seus barris, i al 
sosteniment net del seu sistema de 
benestar social, sinó que ha esdevingut 
una part essencial de la Barcelona 
diversa que som i que anem a ser.

Tot i la globalització, el salvadorenc o 
la salvadorenya que arriba a Barcelona 
perceb que el món que se’ls presenta 
davant seu no té a veure gaire amb el 
que acaba de deixar a la seva societat 
d’origen. En mirar al seu voltant, li 
és difícil reconèixer moltes de les 
expressions, paraules, conceptes o 
valors que fins fa poques hores els eren 
plenament quotidians. 

S’inicia un procés de canvi a les 
identitats culturals, tant de les persones 
nouvingudes com de les persones 
que porten generacions o alguns 
pocs anys a Barcelona. Es genera una 
nova convivència on especialment 
les persones nouvingudes es veuen 
obligades a recompondre les seves 
estructures simbòliques, mentre que 

la societat receptora observa com les 
pautes culturals poden ser “pertorbades” 
si han d’admetre i assimilar patrons 
socials provinents d’altres processos 
culturals, que desorganitzen el seu 
univers simbòlic.

Si en el passat immigrar suposava 
incorporar-se a una nova societat i 
apartar-se de maneres diferents i amb 
diferents nivells a les realitats culturals 
d’aquesta societat, en el context global 
aquest procés és molt més complex. A 
més, de vegades, es generen barreres 
legals i falsos mites que impedeixen 
que els països d’acollida visquin amb 
naturalitat el potencial de la immigració. 

Tots els estudis existents, nacionals i 
internacionals, avalen que els migrants 
tenen un paper central en les activitats 
econòmiques tant dels països d’origen 
com els d’acollida, a més d’enriquir 
els àmbits polítics, socials i culturals 
de la societat. No podem oblidar que 
els éssers humans som éssers socials 
i l’objectiu de viure en societat és 
crear xarxes i teixits associatius on 
poder relacionar-nos i intercanviar 
coneixements i cultura. I encara menys 
obviar que som un país multicultural, on 
històricament conviuen moltes cultures 
i que, per tant, ha existit i hi ha una 
diversitat que enriqueix i aporta tota la 
societat.

En aquests temps on la por, la 
incomprensió, el racisme o la ultradreta 
són agents d’un model econòmic cada 
dia més violent i irresponsable, hi ha 
una realitat que moltes vegades no es 
vol veure, atès que hi ha uns interessos 
econòmics que beneficien les persones 
que es lucren de les classes socials 
i de tenir les persones immigrants 
en posicions inferiors. Per això cal la 
implicació de la població per canviar les 
injustícies, cal treure’s les benes dels ulls, 
cal defensar, amb alegria, els drets i la 
dignitat humana.

En els darrers quatre anys, persones i 
entitats de Barcelona i d’altres ciutats de 
la seva àrea metropolitana, persones que 
fa anys que viuen a Barcelona i persones 
que acaben d’arribar d’El Salvador, ens 
hem unit per aportar el nostre gra de 
sorra a aquesta nova societat que neix 
a cada instant. Desitgem, construïm 
i lluitem per una Barcelona plural on 
puguem conviure persones d’orígens, 
cultures i creences religioses diverses.

Creiem en aquesta Barcelona 
intercultural i plural, respectuosa 
i reivindicativa, antiracista i 
representativa, que construeixi la ciutat 
de manera conjunta i cooperativa. 
La interculturalitat no fomenta les 
relacions entre diferents cultures sinó 
entre persones de diferents cultures 
per construir un model comú de 

La Barcelona de les dones salvadorenques
Sección de literatura salvadoreña Prudencia Ayala / Huacal 
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ciutat. Volem barrejar-nos, aprendre 
conjuntament, conèixer-nos cada dia 
més i reconèixer-nos en les nostres 
diferències i singularitats. 

Així, han nascut iniciatives com la Xarxa 
de Literatura Salvadorenca a Barcelona,   
la secció de literatura salvadorenca 
Prudència Ayala a la Biblioteca El 
Carmel-Juan Marsé, l’Escola Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona,   la Diada 
de Claudia Lars al barri de Sant Andreu 
o el Centre cultural Mercedes Ventura 
– Restaurant El Pulgarcito al barri de la 
Sagrada Família. 

Iniciatives impulsades per homes 
i dones, però majoritàriament per 
aquestes darreres, que marquen el camí 
de la nova Barcelona. Iniciatives que 
tenen noms de dones salvadorenques, 
perquè volem reconèixer les seves 
grans aportacions tant al seu país 
d’origen a la vora de l’oceà Pacífic, com, 
i alhora, volem que el seu llegat, la seva 
experiència i els seus valors impregnin 
aquesta nova societat que estem creant 
entre totes i tots junts a la riba del 
Mediterrani. 

Una Barcelona diversa, intercultural 
i polièdrica que té nom de dona (i 
dones) salvadorenques.

Prudencia Ayala
1930. La societat salvadorenca de llavors 
negava a la dona els seus drets com a 
ciutadana: no podia votar ni molt menys 
optar a un càrrec públic, exclosa del dret 
a pensar i somiar. Per rebel·lar-se davant 
d’aquest estat de coses, a Prudencia Ayala 
se’l va anomenar “boja” i va ser objecte 
de les burles d’alguns intel·lectuals de 
l’època. En aquella província de prejudici 
i doble moral va sorgir el murmuri d’una 
veu femenina i el crit d’una demanda pels 
seus drets, fins a l’atreviment d’intentar 
postular-se com a candidata a la 
Presidència de la República.

És nit de tempesta. Una dona 
embarassada cavalca pels camins 
clandestins que de Guatemala 
condueixen a Sonsonate. Una centella 
talla la foscor; amb estrèpit cau sobre 
una gegantina Ceiba. El llamp fulmina 

dos pagesos i deixa atordida la futura 
mare; al seu ventre porta a Prudencia, 
que neix en una cabanya de palla a la 
població de Sonzacate, departament de 
Sonsonate. 

És el 28 d’abril del 1885, segons les notes 
manuscrites de Prudencia Ayala, en 
les quals també afirma que el seu pare 
va ser “un indi mexicà” i la seva mare 
“una indígena que va assolir el grau de 
Coronel en la lluita contra el règim dels 
Ezeta”.

Les veus misterioses

Molt petita, Prudencia és traslladada 
per la seva mare cap a la ciutat de Santa 
Ana. Als deu anys es troba al col·legi de 
la professora colombiana Maria Lluïsa 
de Cristofine, però no pot concloure el 
segon grau a causa de la pobresa de 
la seva mare. Als dotze anys, confessa 
escoltar “veus misterioses” que li 
anuncien els esdeveniments del futur. 

El 1898 inicia la publicació de les seves 
profecies al Diari d’Occident, de Santa 
Ana. En encertar en algunes d’elles, el 
director del diari, Don Rosendo Díaz, la 
va batejar com “La Sibila santaneca” i li 
va concedir un espai a les edicions del 
diari. El 1914 pronostica la caiguda del 
Kàiser d’Alemanya i l’entrada dels Estats 
Units a la guerra. Es guanya la vida com a 
cosidora, i per estones, llegint les cartes 
endevinatòries.

A partir d’aquest moment publica els 
seus plantejaments feministes i el seu 
pensament unionista centreamericà, així 
com els seus poemes a diversos diaris 
de Guatemala i El Salvador. El 1919, és 
empresonada per criticar l’alcalde de la 
ciutat d’Atiquizaya. Aquell mateix any 
marxa a Guatemala, on és feta presonera 
durant diverses setmanes, sota l’acusació 
de participar en la planificació d’un 
cop d’Estat contra el dictador Estrada 
Cabrera, i després és expulsada. Sobre 
aquesta experiència publica “Escible. 
Aventuras de un viaje a Guatemala.”

Algunes fonts la ubiquen prenent la 
paraula a la manifestació de dones 
reprimida amb violència per la Guàrdia 
Nacional, als carrers capitalins, el 25 de 
desembre de 1922. Encara que havia 
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estat estigmatitzada per algun periodista 
com “l’analfabeta”, el 1925 apareix el 
seu llibre “Inmortal, amores de loca” i el 
1928, “Payaso literario en combate”. Als 
diaris de l’època fustiga les dictadures de 
l’istme, i recolza la lluita de Sandino. El 
1927 condemna la intervenció militar de 
les tropes nord-americanes a Nicaragua 
i demana una indemnització pels danys 
causats a aquest país.

Una presidenta salvadorenca?

Al març de 1930 Prudencia Ayala 
anuncia que intentarà llançar-se com 
a candidata a la Presidència de la 
República. El Govern del Dr. Pío Romero 
Bosque, va permetre certa obertura 
democràtica i les eleccions que se 
celebrarien a la fi del seu règim, el gener 
de 1931, eren considerades les primeres 
eleccions lliures. Aquesta situació va 
provocar que sorgissin 7 candidatures a 
la Presidència.

La plataforma de Prudencia promovia 
els drets de la dona, però també incloïa 
aspectes com el suport als sindicats, 
l’honradesa a l’administració pública, la 
limitació de la distribució i consum de 
l’aiguardent, el respecte per la llibertat 
de cultes i el reconeixement de els 
anomenats “fills il·legítims“. Alhora es 
manifesta “orgullosa de ser una humil 
índia salvadorenca”. 

La seva acció va ser un triple repte al 
sistema social i polític de l’època: dona, 
indígena i mare soltera. Aleshores, era 
socialment acceptada la idea que l’únic 
paper de la dona era tenir fills i atendre 
la cuina. La llei establia que elles estaven 
subjectes als seus esposos. No tenien 
el dret de fer una acusació davant dels 
jutjats, ni prestar testimonis o participar 
en defensa jurídica.

El costum requeria que les dones es 
vestissin amb cautela i no es permetien 
desviacions. L’aparició de Prudencia, 
portant públicament un bastó va 

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 propostes a: revistanahuat@huacalong.cat

ser una altra provocació contra els 
sentiments dels seus contemporanis 
més conservadors. “No tots els homes 
titulats porten bastó. Jo ho portaré com 
a insígnia de valor en el combat contra 
els ingrats que adversen el meu amor, el 
meu ideal, la vida que porto”. És llavors 
que declara a la premsa: “Mai he lluitat 
per candidats, menys per cabdills, no he 
militat en la política local, sinó fins avui 
que llanço la meva candidatura per provar 
la meva competència ciutadana i treure 
triomfant els drets polítics que en justícia li 
pertanyen a la dona.”

Al juny de 1930 apareix com a fundadora 
i redactora del diari Redempció Femenina, 
del qual es coneixen tres edicions, on 
exposa els seus arguments en pro dels 
drets ciutadans de la dona. A les seves 
pàgines escriu: “Pensant seriosament a 
l’estat inferior en què està col·locat el sexe 
femení, he llançat la meva candidatura per 
a President de la República, per manifestar 
les activitats cíviques en les capacitats 
morals i mentals de la dona; iguals al sexe 
masculí: sense preocupar-me de barreres 
que hagi de vèncer per treure triomfant la 
redempció femenina al dret ciutadà.” 

Reivindica els drets de la dona sobre 
la base d’una igualtat de propòsits 
fonamentats en la igualtat dels sexes: “... 
l’home i la dona formen la llera del món: 
tots dos formen la llar, tots dos formen la 
societat, els dos han de formar el concepte 
ciutadà i constituir les lleis democràtiques 
contra l’esclavitud; tots dos han de formar 
el govern.”

Per exigir el dret al vot femení i la 
legitimitat consegüent d’una dona a 
optar a la candidatura presidencial, 
emprèn una batalla d’opinió i d’al·legats 
jurídics. 

Enmig de la burla d’alguns articulistes, 
es va aixecar la veu d’Alberto Masferrer 
per escriure al diari Pàtria: “Prudencia 
Ayala defensa una causa justa i noble, com 
és el dret de la dona a ser elector i ocupar 

alts llocs. El seu programa de govern 
no és inferior en claredat, sentit pràctic 
i senzillesa, al d’altres candidats que es 
prenen de debò”. 

Entre altres argumentacions, Prudencia 
va sostenir: “Les dones, segons la 
constitució som ciutadans, i els mateixos 
que ens menyspreen, no han refusat la 
contribució de la nostra sang quan la 
Pàtria ha corregut grans perills. La meva 
mare es va batre a Santa Ana contra les 
Ezetes, i se li va donar el grau honorífic del 
Coronel. Com aquest abunden els casos a 
la nostra història.” 

Davant la burla d’alguns sobre l’habilitat 
de la dona, Prudencia respon: “Se’ns 
rebutja per manca de mentalitat i de 
coneixements? Jo sé de governants i 
d’aspirants al Govern, que no superen 
moltes dones salvadorenques i encara els 
són inferiors”. 

Després d’un encès debat públic, la Cort 
Suprema de Justícia determina que les 
lleis de la nació no concedeixen aquest 
dret ciutadà a la dona.

Les eleccions les va guanyar l’enginyer 
Arturo Araujo, que va prometre 
promulgar una reforma agrària. No va 
poder complir la promesa. Nou mesos 
després, va ser enderrocat pel seu 
vicepresident, el General Maximiliano 
Hernández Martínez. Tot i la resolució 
jurídica en contra, la lluita solitària 
de Prudencia Ayala va representar un 
precedent històric.

Sis anys més tard l’11 de juliol de 1936 
mor a San Salvador. No va ser sinó fins 
molt després quan es van establir a El 
Salvador, sense cap restricció, els drets 
femenins.

Extracte de l’article de Carlos Henríquez 
Consalvi publicat a la Revista Trasmallo 
# 4.Una historia de mujeres (2009), del 
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). 
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Seudònim de Margarita del Carmen 
Brannon Vega, qui va néixer a la llavors 
vila de San Silvestre Guaymoco (ara 
ciutat d’Armènia), departament de 
Sonsonate, el 20 de desembre de 1899.

Va venir a la vida a la llar formada 
per l’enginyer nord-americà-irlandès 
Peter Patrick Brannon i la seva dona 
salvadorenca Carmen “Nela” Vega 
Zelayandía. El Dr. Brannon va morir a la 
ciutat de San Salvador, la nit del dimarts 
30 de març de 1971. La confluència de 
les sangs cèltica i salvadorenca va marcar 
profundament la identitat cultural i la 
poesia d’aquesta autora nacional.

Primer va ser educada a casa seva, 
per una mestra particular, i després 
al Col·legi de l’Asunción, a la ciutat de 
Santa Ana, on va ser companya d’estudis 
d’Ana María Vides, que després seria la 
mare de l’escriptora Claribel Alegría.

El 1920, i gairebé per casualitat, coneix el 
poeta nicaragüenc Salomón de la Selva 
(1893-1959) en un viatge de ferrocarril 
quan ella es dirigeix   a Hondures i ell a 
Nicaragua, després de participar a la 
Primera Guerra Mundial. És probable 
que la parella hagi sostingut un nodrit 
intercanvi de cartes romàntiques, però el 
coronel Brannon els va trencar aquestes 
intencions per un enllaç matrimonial 
enviant-la a casa d’uns familiars, a Long 
Island i Nova York (Estats Units). 

Des d’aquesta ciutat nord-americana, la 
jove Brannon va enviar col·laboracions 
poètiques per a diverses publicacions 
periòdiques salvadorenyes, entre les 
quals hi havia la revista La escuela 
salvadoreña –dirigida per Alberto 
Masferrer- i el diari El día (San Salvador, 
1923, dirigit i editat pel periodista i 
escriptor Manuel Andino, millor conegut 
pel seu pseudònim “Mateo Abril”), que 
va reproduir diverses missives i poemes 
de la jove escriptora.

Durant aquells mesos de residència a 
Nova York, la jove Brannon va establir 
relacions amb el que seria el seu primer 
marit, Le Roy Francis Beers Kuehn, amb 
qui es va casar l’11 de novembre de 
1923, a l’església catòlica de Nostra 

Senyora de l’Esperança. A l’octubre de 
1927 van aparèixer poemes seus a la 
revista capitalina Centroamérica. Dos 
mesos més tard, el 25 de desembre, a 
la capital salvadorenca va néixer el seu 
únic fill, batejat com a Le Roy Manuel 
Beers Brannon.

A San Salvador, va freqüentar el cercle 
d’intel·lectuals que es reunia al voltant 
d’Alberto Guerra Trigueros, per degustar 
literatura, música, teosofia i teoria 
estètica. En aquest conclave, format 
per Salarrué, Serafín Quiteño, Alberto 
Masferrer i altres, l’autora va veure 
potenciada la seva obra, a causa de la 
crítica sana i afectuosa dels companys de 
lletres.

Després de la renúncia del seu marit 
al càrrec diplomàtic, es van traslladar 
per via marítima cap a Costa Rica. 
El diari mensual Opinión estudiantil, 
òrgan mensual de l’Associació General 
d’Estudiants Universitaris d’El Salvador 
(AGEUS), va difondre en un dels seus 
lliuraments el 1933 diversos poemes de 
Pedro Geoffroy Rivas, Serafín Quiteño, 
Mercedes Quintero i una enigmàtica 
Claudia Lars, un àlies que Carmen 
Brannon no abandonaria mai. Segons 
ella, va adoptar aquest pseudònim 
després de prendre la decisió que volia 
créixer més com a dona professional de 
les lletres, però sense causar espant o 
preocupació alguna als seus familiars 
propers. De tornada al país arran de la 
separació conjugal amb el seu marit, 
ocorreguda el 1934, el gener de 1935 va 
iniciar la seva col·laboració poètica amb 
la revista literari-teosòfica Cypactly.

Va publicar el llibre “Estrellas en el 
pozo” el 1934 i també va participar en 
programes lírics radiofònics per a públic 
infantil, amb notable èxit. El 1937, entra 
a formar part de la plana de redacció del 
progovernamental Diario nuevo, on tenia 
a càrrec seu la pàgina infantil sabatina. 
A mitjan abril de 1938, va patir seriosos 
problemes de salut, que la van mantenir 
al llit per algunes setmanes. 

El 1941, va ser guardonada amb el 
segon premi poètic dels IV Jocs Florals 
Centreamericans a la Fira Nacional 
Novembrina de Guatemala amb “Sonetos 
del arcángel”. També li van ser publicades 
algunes de les seves creacions com “La 

Claudia Lars
casa de vidrio” (1942), “Romances de 
Norte y Sur” (1946) o “Sonetos y Ciudad 
bajo mi voz” (1947).

Exiliada durant la part final del règim 
d’Hernández Martínez, va residir a 
Mèxic i Califòrnia (Estats Units). A partir 
del 1948 va ser designada agregada 
cultural de l’ambaixada d’El Salvador a 
Guatemala, país on va conèixer el seu 
segon marit l’escriptor Carlos Samayoa 
(1898-1973) de qui es divorciaria el 1967.

El 1953, es van editar dos mil exemplars 
del seu poemari “Donde llegan los 
pasos“; el 1954 va iniciar les seves 
col·laboracions periòdiques a la revista 
mensual Síntesis, una innovadora revista 
cultural; el 1955, va entrar a treballar al 
recent fundat Departament Editorial del 
Ministeri de Cultura sent redactora de 
la revista Guión Literario des del 1956 ia 
partir del 1963 va tenir al seu càrrec la 
conducció editorial de la revista Cultura.

El 1959, va publicar “Fábula de una 
verdad” i les seves memòries poètiques 
titulades “Tierra de infancia”, aquesta 
darrera obra diverses vegades reeditada 
i segurament un dels seus treballs més 
reconeguts internacionalment. Diverses 
obres seves van ser guardonades en els 
anys següents com a “Sobre el ángel y el
hombre” en 1962 o “Del fino amanecer” el 
1965. Molta de la seva obra dispersa ha 
estat compilada a “Obras escogidas” (dos 
toms, 1973), “Sus mejores poemas” (1976) 
o “Poesía completa” (dos toms, 1999).

Diagnosticada de càncer, abans de la 
seva mort – esdevinguda a la clínica 
Zaldívar, a la ciutat de San Salvador, 
el 22 de juliol de 1974 – la Universitat 
Centroamericana “José Simeón Cañas” 
(UCA) li va concedir un doctorat honoris 
causa i el govern salvadorenc li va agrair 
el seu treball cultural amb la imposició 
de l’Ordre Nacional “José Matías 
Delgado” al grau de Comendador.

 La seva partida de defunció ressenya 
que no va deixar béns, que no estava 
pensionada i que no tenia cèdula 
d’identitat personal.

Extracte de la biografia de Claudia Lars 
realitzada per Carlos Cañas Dinarte 
publicada al número 16 del butlletí 
cultural “Posiesque…” (2021).
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”…es prohibeix mirar l’infinit, l’infinit 
que es torna mínim al calze d’una flor, 
dolç a la gola de l’ocell, adolorit a les 
llàgrimes d’un nen” 

Amparo Casamalhuapa neix a Nejapa el 
9 de maig de 1909, molt jove es trasllada 
a San Salvador, el 1927 es gradua 
de mestra, professió que exerceix al 
Col·legi García Flamenco i altres instituts 
educacionals. Des d’adolescent va 
mostrar una sensibilitat social particular, 
compromesa amb canviar les estructures 
socials i polítiques del seu temps, va 
trobar en la literatura i l’activisme polític 
un camí cap a aquesta recerca. Va 
conèixer Alberto Masferrer, del qual se’n 
va considerar la deixebla.

El 1938 publica el llibre en prosa “Joven 
Sembrador”, on mostra les seves idees 
inspirades en la doctrina vitalista de 
Masferrer. En la seva doble faceta 
de mestra i escriptora, va captar la 
situació que vivia la dona salvadorenca, 
i va fustigar les xacres socials com el 
masclisme, la ignorància i la manca 
d’oportunitats educatives que 
mantenien la dona i la família en una 
situació de vulnerabilitat. 

Sobre aquesta obra, la seva amiga 
Claudia Lars va escriure: “no és un llibre 
literari a la més comuna accepció d’aquest 
adjectiu. La literatura, sense un sentit 
humà i vital, sense fonda arrel de veritats 
eternes, mer joc de paraules musicals, 
delit íntim en expressar el que és bell, 
art per l’art mateix i res més, resulta, en 
aquests temps d’angoixa i fracàs, luxe 
d’inconscients i pecat d’egoistes.”

En els seus escrits publicats regularment 
en diaris de l’època, com el Diario Latino, 
Amparo va continuar despullant les 
injustícies socials i l’exclusió femenina en 
l’àmbit de l’educació, el treball i els drets 
civils.

Activa militant revolucionària 
involucrada en les lluites socials contra 
la dictadura, per la qual cosa el règim 
comença a fustigar-la, en ordenar-li 
al Subsecretari d’Instrucció Pública 
i a l’Alcalde de San Salvador que no 

li donessin feina com a mestra a les 
escoles públiques per haver-se negat a 
donar suport a la reelecció presidencial 
del General Hernández Martínez, 
desafiant així les pressions del partit 
Pro-Patria.

Pren notorietat el 29 d’agost de 1939, 
durant una ofrena floral a l’aniversari de 
l’afusellament del líder liberal Gerardo 
Barrios, quan és escollida com a oradora, 
ia la plaça Barrios pronuncia un vibrant 
discurs, en el qual denuncia l’absència 
de llibertats i assenyala la corrupció 
d’alguns funcionaris governamentals:
“Perquè tots sabem, que avui més que en 
cap temps, estem passant per un període 
de veritable tirania i corrupció social, 
en què dir la veritat i defensar la Llei és 
un crim que es paga amb la presó i el 
desterrament”

Aquest acte de valentia marcaria la 
seva vida per sempre, el General Tomás 
Calderón ordena que se li iniciï un judici 
militar, i Amparo ha de fugir pels camins 
clandestins a llom de mula, rumb a 
Hondures.

En aquest viatge va poder palpar les 
dures condicions socioeconòmiques 
dels pobles centreamericans, i així ho 
va descriure: “noies escanyolides que 
anaven amb rimers de comals al cap; 
nens desnodrits, palúdics, ajudant els 
seus pares a portar les alforges amb el seu 

pobre menjar. Aquell tropel de serfs no 
coneixia l’alfabet, ni sabia res de la capital 
del seu país, ni del govern dictatorial i 
petulant que s’asseia al banquet del món 
per representar-los i diu per millorar el seu 
destí”.

Posteriorment Amparo Casamalhuapa 
viatja a Mèxic, terra d’acollida per a 
exilats de tot arreu del món. Allà es 
reuneix amb l’antropòleg Alejandro 
Dagoberto Marroquín, un dels 
intel·lectuals més lúcids del seu temps, 
amb qui contrau matrimoni i procreen 
dos fills, Lenin Alejandro i Rolando. 

A la caiguda del dictador, la família 
retorna a El Salvador el maig del 1944, 
on neix la seva filla Rosalba. No estarien 
gaire temps a la seva pàtria, doncs 
dues vegades més van haver de tornar 
a agafar el camí de l’exili, arran de la 
persecució política de les dictadures 
militars.

El 1971, abans de la seva prematura 
mort, publica una novel·la amb tints 
autobiogràfics: “El angosto sendero”, on 
condensa la seva vida de persecució, 
exili i intenses vivències, i recrea la 
societat conservadora i patriarcal, 
desafiada per la protagonista Rosalba, 
qui irromp a l’espai públic descartant 
la submissió femenina, i denunciant al 
dictador “que va ordenar assassinar –en 
tres mesos– a dotze mil ciutadans inermes 
per consolidar-se al Poder i que després ha 
trepitjat la Constitució de la República i la 
dignitat de tot ciutadà honrat ”.

En aquesta obra dibuixa el país, com la 
“immensa presó en què s’havia convertit 
El Salvador”, i plasma una Centreamèrica 
sense justícia, ni democràcia, molt 
menys equitat, un estat de coses que 
presagiaven els conflictes bèl·lics que 
esclatarien una dècada després de 
publicar la seva novel·la.

Extracte de l’article de Carlos Henríquez 
Consalvi publicat a la  Revista Trasmallo 
# 4. Una historia de mujeres (2009), del 
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). 

Amparo Casamalhuapa, una veu en el silenci 
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Milers de dones, nens i ancians de 
Morazán van fugir de la guerra civil el 
desembre del 1980, per protegir les 
seves vides. Es van refugiar al veí país 
d’Hondures, en un poble anomenat 
Colomoncagua, ubicat al límit de la 
frontera El Salvador-Hondures. 

Aquí van establir un campament 
de refugiats on van romandre 
durant 9 anys, temps durant el qual 
van aconseguir consolidar la seva 
organització i transformar les seves 
condicions de vida, passant de ser una 
comunitat de pagesos tímids i analfabets 
a una societat econòmicament activa, 
democràtica i participativa.

En aquests campaments milers de 
persones es van organitzar per poder 
sobreviure i constituir-se com a 
comunitat, així com estendre a tots els 
seus habitants l’aprenentatge de llegir i 
escriure amb “el cartró com a pissarra i el 
carbó com a guix”. 

Una de les dones visionàries que va 
ajudar aquest procés va ser Mercedes 
Ventura Blanco que conjuntament amb 
un grup de persones van acceptar la 
tasca d’«orientar el desenvolupament 
educatiu» dels refugiats creant escoles 
que al principi van anar a l’ombra dels 
arbres de pi perquè eren els que més 
abundaven allà, on els nens i nenes 
s’asseien en pedres doncs no tenien 
pupitres, i on com a pissarra s’utilitzaven 
taules de fusta.

Així va néixer el Projecte d’Educació 
Popular, a finals de 1981, basat en el 

principi que només amb una població 
alfabetitzada i conscientitzada es podria 
enfrontar i vèncer l’enemic, personalitzat 
llavors al despietat exèrcit que arrasava 
poblats sencers a Morazán, i que a 
desembre de 1981 va dirigir la terrible 
matança d’El Mozote, protagonitzada 
pel tristament cèlebre batalló Atlacatl.

Amb la seva feina als campaments, 
mitjançant l’educació popular es va 
disminuir el nombre de persones que 
no sabien llegir i escriure a un 15%. 
Al principi, els refugiats eren vuit mil 
persones i el 85% eren analfabets.

El 1989 es va realitzar la Primera 
Conferència Internacional sobre 
Refugiats Centreamericans (CIREFCA), i al 
compàs de les negociacions dels Acords 
de Pau, es van fer els primers passos amb 
els governs d’Hondures i El Salvador 
i la supervisió directa de l’ACNUR per 
possibilitar la repatriació . 

Va ser en aquest context que va arribar 
a la zona una persona essencial en el 
procés d’aquesta comunitat, el pare 
Segundo Montes, que es va impressionar 
molt dels nivells d’organització i 
capacitació aconseguits per la comunitat 
i va insistir que la comunitat havia de 
reproduir a El Salvador el mateix model 
del refugi un cop fossin repatriats.

Ja a El Salvador, es va decidir que la 
ubicació definitiva del grup d’exiliats a 
Colomoncagua fos en un territori del 
municipi de Meanguera, proper a la 
carretera ia les principals vies d’accés. 

En reconeixement al suport prestat pel 
sacerdot i sociòleg d’origen espanyol 
-assassinat per l’Exèrcit salvadorenc 
a l’UCA el 1989- la nova comunitat va 
rebre el nom de Segundo Montes. Van 
caldre uns mil cinc-cents viatges en 
camió per transportar totes les persones, 
amb els estris que havien acumulat 
durant gairebé deu anys.

Una de les claus organitzatives a la 
comunitat retornada va ser la creació, 
el 1994 del Sistema Local d’Educació 
del Municipi de Meanguera (SILEM), 

Mercedes Ventura, educadora popular

impulsat de nou amb entusiasme per 
Mercedes Ventura, com un mecanisme 
de concertació, planificació, execució 
i gestió de recursos per aconseguir 
el desenvolupament educatiu de la 
població de Meanguera, incloent-hi 
els habitants que no pertanyien a la 
comunitat Segundo Montes.

A més, Mercedes Ventura Blanco inicia 
una llarga lluita pel reconeixement i 
capacitació dels educadors populars. 

Aconseguirà que els educadors populars 
arribin a tenir, acudint a formacions 
diverses, la titulació dels ensenyaments 
de batxillerat. El repte posterior serà 
aconseguir la titulació com a mestres. Es 
planteja la col·laboració d’universitats 
del país, que no accepten el repte, i 
en aquest context Mercedes Ventura 
cerca alternatives a través d’Espanya 
i Catalunya i, de la mà del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, 
s’aconsegueix que la Universitat de 
Girona accepti la coordinació d’aquesta 
experiència educativa en què també 
participaran la universitat de Vitòria 
i la de Santiago de Xile i alguns 
professionals i persones compromeses a 
El Salvador.

Així mateix, Mercedes Ventura va ser 
gestora de programes i convenis amb 
organitzacions internacionals per 
millorar la qualitat de vida dels habitants 
del municipi.

Mercedes Ventura va ser presidenta del 
SILEM des de la creació de l’associació 
fins a la seva prematura i tràgica mort 
en un accident de cotxe i va ser el 
referent clau perquè tot el procés sigui 
avui una experiència educativa tan 
important que encara avui dia l’educació 
que s’imparteix a les escoles de la 
Comunitat Segundo Montes continua 
sent conduïda per la població a través 
del SILEM.

Aquest article ha estat possible gràcies a 
Dina Rodríguez, filla de Mercedes Ventura, 
Xavier Ruiz Ribes (Enviament Digital, 
núm. 318, 2008) i Josep Callís i Franco 
(Pensament crític. Núm. 398, 2019)
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“El brodar suposa un procés de 
preparació, de pensar i determinar una 
idea, de cercar aquells fils i colors que 
permetin expressar de millor forma 
la nostra feina, de preparar la tela i 
buscar el bastidor més acord per a la 
tasca. A través de cada puntada podem 
relaxar-nos, endinsar-nos en els nostres 
pensaments o compartir paraules i 
vivències quan ho fem col·lectivament. El 
brodat ens permet comunicar, expressar, 
denunciar, resistir”.

Carolina Espinoza Cancino, professora 
d’història i membre de l’equip Emancipa 
Chile

Entre les múltiples accions que realitza 
des de fa anys el Museo de la Palabra y 
la Imagen (MUPI) de San Salvador n’hi 
ha una que busca donar veu i imatge a 
les dones dels campaments de refugiats 
a Hondures durant la guerra civil que 
va assolar El Salvador entre 1980 i 1992, 
són les trobades de les “Tejedoras de 
la memoria”. Anualment, s’organitzen 
reunions per revaloritzar aquesta 
activitat artesanal, rescatant els brodats 
històrics realitzats i fomentant-ne la 
continuïtat.

Durant el conflicte armat, moltes famílies 
van haver d’abandonar casa seva i 
buscar refugi als campaments d’ACNUR 
de Colomoncagua; Mesa Grnade o La 
Virtud a Hondures, on durant molts anys 

només se’ls va permetre viure tancats 
i sense poder moure’s lliurement per 
ordres del govern hondureny.

A Colomancagua van arribar prop de 
vuit mil refugiats que van fer del refugi 
casa seva durant 9 anys amb el suport de 
l’assistència internacional. Pagesos que 
havien caminat durant la nit per no ser 
rastrejats pels militars, dies i setmanes 
fins a arribar a aquest lloc. La frontera era 
un lloc de difícil accés, incomunicat, sota 
control militar, agències de solidaritat 
acompanyaven aquests espais de 
resguard humà. Però ni aquí tenien total 
seguretat i pau. De vegades hi va haver 
por, persecució i mort.

Durant aquests nou anys, van 
desenvolupar una tasca extraordinària 
que segueix sent un exemple 
internacional d’organització comunitària 
que va enlluernar el mateix jesuïta 
Segundo Montes qui, visitant aquest 
camp de refugiats, va dir: “Pensava que 
El Salvador no tenia futur, però en veure’ls 
canviava d’opinió”.

I així, en el que va ser alhora un 
dramàtic i esperançador exili, el vincle 
de les dones refugiades amb les seves 
arrels va ser la continuïtat del brodat, 
tradició camperola en què al principi es 
representaven ocells, flors i paisatges.

El 1981 es van fundar els primers tallers 

de brodats, i les refugiades, dones, 
joves i nenes, aviat van començar a 
dibuixar les seves històries personals, 
algunes amb la intenció de denunciar 
la vulneració dels seus drets. En aquest 
sentit, aquest treball artesanal col·lectiu 
es constituïa en un exercici de memòria, 
íntim, sanador i reparador.

L’experiència de brodar, permetia de 
manera simbòlica, sorgir aquelles parts 
de les seves vides que van quedar 
trencades o esquinçades per la violència. 
Mentre es brodava en grup, les dones 
parlaven.

Moltes vegades, aquests brodats van 
ser enviats a altres països, sobretot a 
Europa, i es van arribar a vendre per 
generar algun tipus de solidaritat per a 
les comunitats.

El Museo de la Palabra y la Imagen 
va obtenir a través d’una campanya 
internacional alguns dels brodats que 
es trobaven amb persones a diversos 
llocs del món. Des de llavors protegeix 
mig centenar de teixits a la col·lecció 
de l’Arxiu Històric i alguns d’aquests 
brodats es mostren exposats a la sala 
“Bordadoras de Memorias”. Fa pocs anys 
va produir una exposició que des de 
finals del mes d’abril del 2022 es podrà 
veure a Barcelona. / Eduard Balsebre /

Aquest article ha estat possible gràcies a 
les informacions i articles de la periodista 
Tania Primavera del Museo de la Palabra 
y la Imagen (MUPI) i a les fotografies de 
l’italià Giovanni Palazzo (1953), conegut 
pels seus amics com Gio, que van ser 
donades al any 2013 al Museo de la 
Palabra y la Imagen (MUPI) com a part del 
seu treball fotogràfic documental realitzat 
a El Salvador durant la guerra civil. Són 
sis mil fotografies a color fetes amb rotllo 
i una Nikon F2 que mostren la particular 
perspectiva humanista d’aquest aventurer 
italià. + info: http://www.especiales.elfaro.
net/es/giovanni_palazzo/  

 

Brodadores de la memòria

10



MARTES 26 DE ABRIL

a las 18.30h 
Ateneu de Fabricació  
de Gràcia
(Carrer del Perill, 8)

Presentación de la red 
“Mesa por El Salvador”

Inauguración de la ex-
posición  “Tejedoras de 
Memoria en los campa-
mentos de refugiados” del 
Museo de la Palabra y la 
Imagen (MUPI).

Presentación de los talle-
res y experiencias:
a)  “Un Mapa para no olvidar, 

rostros y voces del conflic-
to” por Carlos Cañas Dinar-
te, historiador y escritor 
salvadoreño.

b)  “La participación de las 
mujeres en el conflicto de 
El Salvador” por Carlos 
Henriquez Consalvi del 
director del Museo de la 
Palabra y la Imagen (MUPI).

c)  “Memorial del Parque 
Cuscatlan en San Salva-
dor, ejemplo de reparación 
moral a las víctimas” por  
Gloria Guzmán, feminista 
defensora de los derechos 
humanos e impulsora del 
Memorial.

*La exposición permanecerá abier-
ta hasta el 15 de mayo de 2022.

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL

a las 18.30h 
Casa América Catalunya
(Carrer de Còrsega, 299, entl.)

Apertura y presentación 
de las Jornadas. 
Bienvenida de representantes 
institucionales y de Somos Me-
moria, Asociación Pro Memo-
ria Historia Reconciliación y 
Cultura de Paz en El Salvador.

Mesa 1. “Los derechos de 
las víctimas en el proceso 
de negociación del conflicto 
armado y el postconflicto”. 
• Ponencia 1: “La situación de 

los derechos humanos en 
El Salvador. De dónde veni-
mos y hacia dónde vamos”, 
por  SJ. Andreu Oliva, rector 
de la Universidad Centro-
americana José Simeón 
Cañas (UCA) de El Salvador. 
(vídeo-conferencia)

• Ponencia 2: “La Masacre del 
Mozote y otras historias de 
lucha de las mujeres”, por 
Carlos Henríquez Consalvi, 
director del Museo de la 
Palabra y la Imagen (MUPI) 
de San Salvador.

• Ruegos y preguntas

*La sesión se podrá seguir en 
directo por streaming en el canal 
youtube de la Escuela Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona.

JUEVES 28 DE ABRIL

a las 18.30h 
Casa América Catalunya 
(Carrer de Còrsega, 299, entl.)

Mesa 2. “Las voces de las 
víctimas. Memoria, iden-
tidad y dignidad”.
• Ponencia 1: “La experien-

cia de El Salvador: Tortura 
en El Salvador, vivimos 
para contarlo”, por Héctor 
Bernabé Recinos, miembro 
fundador del Comité de ex-
presas y expresos políticos 
de El Salvador (COPPES) 
e integrante de la Red de 
víctimas y supervivientes 
del conflicto armado de 
El Salvador (AVISCAES).

• Ponencia 2: “Víctimas de la 
represión y el terror desata-
do en Morazán” por Evelyn 
Romero, fundadora de la 
Red ciudadana de mujeres 
de Morazán.

• Ponencia 3: “El asesinato de 
los sacerdotes jesuitas y de 
dos de las trabajadoras en 
proceso de enjuiciamiento”, 
por Arnau Baulenas, abo-
gado y coordinador jurídico 
del Instituto de Derechos 
Humanos de la UCA de 
El Salvador (IDHUCA).

• Ruegos y preguntas

*La sesión se podrá seguir en 
directo por streaming en el canal 
youtube de la Escuela Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona.

VIERNES 29 DE ABRIL

a las 18.30h 
Casa Amèrica Catalunya 
(Carrer de Còrsega, 299, entl.)

Mesa 3. “Mujeres en la 
guerra y la posguerra.  
Violencias y resistencias”.
• Ponencia 1: “Mujeres 

en situación de conflic-
to: reflexiones en clave 
feminista”, por Irantzu 
Mendia Azkue, directora de 
Hegoa-Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Coope-
ración Internacional (UPV/
EHU).

• Ponencia 2: “Mujeres 
salvadoreñas en la agenda 
de la verdad, la justicia y 
la reparación” por Gloria 
Guzmán Orellana, feminista 
y activista política, investi-
gadora de Hegoa - Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo 
y Cooperación Internacional 
(UPV/EHU).

• Ruegos y preguntas

Clausura de las Jornadas. 
• Conclusiones generales de 

las Jornadas por Rosa Sán-
chez Girona, directora de la 
Revista Náhuat y miembro 
de la Red de Literatura sal-
vadoreña de Barcelona.

• Ponencia de Clausura: “La 
experiencia del Tribunal 
Internacional para la 
Aplicación de la Justicia 
Restaurativa en El Salvador 
2009-2018 y la proyección 
sobre las políticas públicas 
de Justicia Transicional” 
por José Ramon Juániz 
Maya, abogado y juez del 
Tribunal Internacional para 
la Aplicación de la Justicia 
Restaurativa en El Salvador 
en sus diez ediciones.

• Lectura del Manifiesto de la 
red “Mesa por El Salvador”

• Clausura de las Jornadas 
por representantes institu-
cionales y de Huacal, ong de 
solidaridad con El Salvador.

*La sesión se podrá seguir en 
directo por streaming en el canal 
youtube de la Escuela Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona.

SÁBADO 30 DE ABRIL 

a las 18.30h 
Ateneu de Fabricació  
de Gràcia
(Carrer del Perill, 8)

Sesión de Cine 
“Rompiendo silencios.  
La experiencia de Villa  
El Rosario”
y debate con la participación 
de dos de los protagonistas del 
documental y de los hechos 
de Villa Rosario, Francisco 
Mena Sandoval, excapitán 
del ejército de El Salvador y 
excomandante de la guerri-
lla salvadoreña del FMLN y 
Evelyn Romero, directora de 
la Red ciudadana de mujeres 
de Morazán, y la moderación 
de su director, Jordi Oriola.

Con el soporte de:Organiza:

Las heridas abierta 
de El Salvador

Verdad, Justicia y Reparación



Entrevista a Cynthia de Cortez

Nàhuat 

Com va ser la teva arribada a Barcelona? 
Com a dona que va ser el que et va 
sorprendre més?

La meva arribada a Barcelona va ser 
fàcil, jo treballava per a una aerolínia 
i no vaig haver de gastar gaire en els 
bitllets  i afortunadament  vam aconseguir 
habitació estant encara a El Salvador, 
així que quan vam arribar ja teníem on 
quedar-nos. Com a dona el que més em 
va sorprendre és la sensació de llibertat 
que tenen  les dones d’aquesta banda del 
planeta, poden vestir-se com s’agradin 
sense por a mirades lascives o comentaris 
vulgars,. Com a dona jo em sento més 
segura i protegida aquí que al meu país.

Ets una dona jove i formada, quines són 
les grans diferències de ser dona a El 
Salvador o aquí a Catalunya?

A Catalunya jo sento que les dones 
es tenen més en compte, hi ha més 
oportunitats que a El Salvador, el meu 
país està a anys llum en tema d’equitat 
de gènere, drets de la dona, a El Salvador 
els drets de la dona són molt bàsics , o bé 
això almenys fins abans que jo emigrés, 
ara per ara hauríem de preguntar a algú 
que viu allà que ens expliqui com està la 
realitat. A mi em fan riure per no plorar, les 
cares de sorpresa que veig en les dones 
de Catalunya quan els explico els reptes 
que tenen les dones salvadorenques en 
pujar-se en el transport públic al meu país, 
arriscant-te que et grapegin i que et faltin 
el respecte més fortament. Les dones a 
El Salvador prenen l’autobús amb por i 
aquí a Catalunya no m’he sentit en cap 
moment així.

Ets una de les dones que lidera i 
col·labora més activament en projectes 
culturals i socials a Barcelona com són 
l’Escola Amparo Casamalhuapa o l’espai 
d’informació i acollida L’Izote, que creus 
que ha de ser el paper de les dones 
salvadorenques a la nostra ciutat ?

Certament les dones estrangeres som 
comunament vistes com a objectes 
sexuals, jo personalment he patit els 
comentaris misògins de molta gent i 
curiosament més de dones que d’homes, 
com “Ja has aconseguit un espanyol que et 
doni els paper?” i coses així, jo penso que 
una dona val pel que és i pel que té per 
oferir a una nació. Per sort, a Catalunya 
hi ha moltíssimes organitzacions que 
defensen els drets de les dones i crec que 
la unió fa la força. Com a salvadorenyes 
hem de fomentar trencar amb els 
esquemes masclistes que portem de 
la societats tercermundistes de les que 
venim i apropiar-nos dels recursos que la 
ciutat on vivim ara ens atorga sense por.

Com veus el teu futur? Quins són els teus 
projectes i somnis?

El meu somni professional és dedicar-
me al que m’agrada que són les 
comunicacions socials i la fotografia, 
és una meta fixa i clara per a mi. I 
personalment tenir una família, en aquest 
moment estic esperant. Donant temps al 
temps perquè es resolguin algunes coses 
per aconseguir-ho, però sóc optimista 
i sé amb seguretat que Barcelona és la 
ciutat perfecta per ser-hi mentre segueixo 
esperant.

El meu nom és Cynthia 
de Cortez, tinc 31 anys, 
vaig néixer a Managua, 
Nicaragua, però sóc 
salvadorenca per 
naixement gràcies al 
meu pare, estic radicada 
a Barcelona des del 
novembre del 2019 amb 
el meu marit, no tenim 
fills però estem intentant 
superar-nos i formar una 
família. 
Des que vaig venir a Espanya 
hem passat per tot el procés 
de ser immigrant, vam tenir 
moments bons, però també 
moltes dificultats, i això lluny 
de veure’l com una desgràcia, 
em va donar la força i l’ideal 
per treballar i que cap altre 
germà salvadorenc hagi 
de passar pel que passem 
nosaltres o almenys minorar 
aquestes dificultats que 
es tenen quan un arriba a 
un país estranger, d’aquí 
va néixer el meu amor a 
treballar amb i per a la 
comunitat salvadorenca i 
aportar un granet de sorra a 
projectes que ja existien dins 
de Huacal.

Haver fet diversos cicles de 
Llicenciatura en periodisme 
a la Universitat d’El Salvador, 
em va servir com a eina per 
aportar idees als projectes 
socials que duu a terme 
l’organització i això és el que 
m’he dedicat fins avui.
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