
  
 

XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA 
A BARCELONA 

 
El projecte XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA A BARCELONA es 
basa en la creació d'una xarxa de persones i col·lectius que treballin en la 
promoció de la literatura i la cultura salvadorenya a Barcelona com a 
element de cohesió social, espai d’acollida i treball comunitari.  
 
En el marc de la iniciativa es preveu incidir especialment en el col·lectiu de 
dones salvadorenyes emigrades a Barcelona i la seva aportació a la 
comunitat per la qual cosa l’eix transversal del projecte és el reconeixement de 
les dones escriptores d'El Salvador. 
 
Les principals accions del projecte són: 
 
1) crear una secció de literatura salvadorenca PRUDENCIA AYALA a la 
Biblioteca El Carmel-Juan Marsé. 
 
2) complementàriament, crear dos espais literaris més de promoció i 
dinamització cultural de El Salvador a la ciutat de Barcelona: MERCEDES 
VENTURA  i CLAUDIA LARS 
 
3) crear un grup de dones activistes promotores culturals del Salvador a 
Barcelona.  
 
4) Crear un espai literari a la ciutat de Rubí: AMPARO CASAMALHUAPA. 
 
5) Creació d’una web i un bloc de literatura salvadorenya en català i castellà 
(www.literaturasalvadorenya.cat) 
 
6) establir una programació cultural anual vinculada a la literatura i altres 
expressions artístiques salvadorenyes a Barcelona . 
 
Aquest projecte és impulsat des de l’any 2017 per  quatre col·lectius: el Museo 
de la Palabra y la Imagen de San Salvador (El Salvador), l’Associació 
socioeducativa 1punt5, el Restaurant salvadoreny El Pulgarcito i Huacal, 
ong de solidaritat amb El Salvador.  
 
Així mateix rep el suport del Consolat General de El Salvador a Barcelona i 
d’altres membres de la comunitat salvadorenya a Catalunya. L’any 2019 
s’incorpora l’associació cultural Casa El Salvador Barcelona. Per la seva 
realització rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de 
Barcelona. 
  

http://www.literaturasalvadorenya.cat/


  
 
 
 

PRIMERES ACTIVITATS PÚBLIQUES 
 
El projecte es desenvolupa des de setembre del 2018 i fins el desembre del 2019 
encara que es preveu la seva continuació i consolidació en els anys següents. En 
aquesta fase, inicialment es preveuen vàries activitats públiques: 
 
Durant els dies 13, 14 i 15 de març van tenir lloc a les ciutats de Barcelona 
i Rubí la presentació de la XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA A 
BARCELONA. 
 
Durant aquests dies ens va acompanyar Carlos Henriquez Consalvi Santiago, 
director del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) de San Salvador, escriptor 
i promotor cultural guardonat internacionalment per la seva tasca pels drets 
humans i la memòria històrica. 
 
El dimecres 13 de març a les 18.30h es va inaugurar la secció de literatura 
salvadorenya a la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé  de Barcelona. Aquesta 
secció, la primera a tota Europa, duu el nom de PRUDENCIA AYALA, 
precursora dels drets de les dones a Amèrica.  En el marc d’aquest 
esdeveniment es varen presentar també una exposició (“Prudencia Ayala, 
presidenta” que resta a la Biblioteca fins el 28 de febrer) i un documental, 
“Prudencia Ayala, hija de la centella”, sobre la seva figura. 
 
El dia 14 a les 17.30h va tenir lloc una conferència i debat sobre “Prudencia 
Ayala, pionera de los derechos de la mujer en América” a l’Ateneu Municipal de 
Rubí i el divendres 15 a les 19h va tenir lloc la presentació dels llibres 
“Tentaciones y estropicios” de Carlos Henriquez Consalvi i el còmic “Los Doce 
nacimientos de Miguel Mármol” de Dani Faro, al Restaurant El Pulgarcito. 
 
+ Informació a: 
FOCOS TV (canal públic de El Salvador): https://youtu.be/mvohVGh0cGA 
TV Horta-Guinardó: http://www.tvhortaguinardo.com/categories/gent-gran/article/5995 
Betevé ( a partir del minuto 8): https://beteve.cat/btv-noticies-73/btv-noticies-73-94/ 
Diario El Salvador: https://www.elsalvador.com/entretenimiento/cultura/575298/mupi-
homenajea-a-destacadas-salvadorenas-en-espana/ 
Blog de Huacal (acto en la Biblioteca El Carmel): 
http://huacal.blogspot.com/2019/03/i-el-dia-13-de-marc-vam-inaugurar-la.html 
Blog de Huacal (acto en el Ateneu Municipal de Rubí): 
http://huacal.blogspot.com/2019/03/prudencia-ayala-llega-rubi.html 
Blog de Huacal (acto en el Pulgarcito): http://huacal.blogspot.com/2019/03/nit-
magica-de-la-xarxa-de-literatura.html 
Noticia del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI): 
http://museo.com.sv/2019/03/mupi-en-inauguracion-de-red-de-literatura-salvadorena-
en-barcelona/ 
 
 

https://youtu.be/mvohVGh0cGA
http://www.tvhortaguinardo.com/categories/gent-gran/article/5995
https://beteve.cat/btv-noticies-73/btv-noticies-73-94/
https://www.elsalvador.com/entretenimiento/cultura/575298/mupi-homenajea-a-destacadas-salvadorenas-en-espana/
https://www.elsalvador.com/entretenimiento/cultura/575298/mupi-homenajea-a-destacadas-salvadorenas-en-espana/
http://huacal.blogspot.com/2019/03/i-el-dia-13-de-marc-vam-inaugurar-la.html
http://huacal.blogspot.com/2019/03/prudencia-ayala-llega-rubi.html
http://huacal.blogspot.com/2019/03/nit-magica-de-la-xarxa-de-literatura.html
http://huacal.blogspot.com/2019/03/nit-magica-de-la-xarxa-de-literatura.html
http://museo.com.sv/2019/03/mupi-en-inauguracion-de-red-de-literatura-salvadorena-en-barcelona/
http://museo.com.sv/2019/03/mupi-en-inauguracion-de-red-de-literatura-salvadorena-en-barcelona/


  
 
 

  
Acte d’inauguració de la secció 

Prudencia Ayala a la Biblioteca El 
Carmel-Juan Marsé 

Acte d’inauguració de la secció 
Prudencia Ayala a la Biblioteca El 

Carmel-Juan Marsé 

  
Presentació i conferència de Carlos 

Henriquez Consalvi del MUPI a 
l’Ateneu Municipal de Rubí 

Acte d’inauguració de la secció 
Prudencia Ayala a la Biblioteca El 

Carmel-Juan Marsé 

  
Presentació de l’acte del Pulgarcito a 
càrrec de Judith Aquino del grup de 
dones dinamitzadores de la Xarxa 

Presentació dels llibres “Tentaciones y 
estropicios” i el còmic “Los Doce 
nacimientos de Miguel Mármol” 



  
 
 
 

  
Organitzadors/es i participants de la 
Xarxa de Literatura al finalitzar l’acte 

del Pulgarcito 

Intervenció a càrrec d’Israel 
Hernández, propietari del Restaurant 
El Pulgarcito i fundador de la Xarxa 

 
 

PROGRAMA 2019 FUTURES ACTIVITATS PÚBLIQUES 
 
En el marc de les accions de Sant Jordi (23 d’abril) continuaran les 
activitats de la XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA A BARCELONA 
 
El 18 d’abril tindrà lloc a Barcelona la inauguració de l’Espai Literari CLAUDIA 
LARS a la seu de Huacal, format per una selecció de les obres d’aquesta 
autora i el 23 d’aquest mateix mes tindrà lloc la presentació del llibre “Del 
Ejercito Nacional al Ejercito guerrillero” de Francisco Mena Sandoval. 
 
Durant tot el dia de Sant Jordi, la Xarxa tindrà un punt de venda i difusió de 
literatura salvadorenca ala sagrada Família de Barcelona. 
 
El 14 de juny tindrà lloc a al Biblioteca de Can Fabra a Sant Andreu de 
Barcelona la conferència “Mapa de la literatura en femení a El Salvador” a 
càrrec de Carlos Cañas i Eduard Balsebre. 
 
Per altra banda durant aquest mes i els següents de maig i juny l’exposició 
“Prudencia Ayala, presidenta” estarà a la seu del Consolat General de El 
Salvador a Barcelona, a la Parroquia de Sant Ana, seu dels Comitès Oscar 
Romero i a la Biblioteca Mestre Martí tauler de Rubí. Així mateix, una nova 
exposició “Los mundos de Salarrué” estarà a Catalunya a partir del mes 
d’agost. 
 
De setembre a desembre de 2019 les activitats de la XARXA DE 
LITERATURA SALVADORENYA A BARCELONA es realitzaran bàsicament 
a Barcelona, Parets del Vallès i Rubí 
 



  
 
 
 
Tindran lloc l’acte d’inauguració de l’espai literari Amparo Casamalhuapa a 
l’Ateneu Municipal de Rubí, de l’espai literari Mercedes Ventura (dedicat també 
al departament de Morazán) al Restaurant El Pulgarcito a Barcelona. La 
presentació del llibre “Sueños de sombras” de Israel Hernández o del llibre  
"Diccionario Escolar de Autores Salvadoreños" de Carlos Cañas. 
 
Al mes de setembre en el marc de les activitats de la Festa major de Barcelona, 
la Mercè, es presentarà lexposició “Los mundos de Salarrué” a Barcelona, 
mentre que al mes d’octubre es presentarà una quinzena dedicada a Prudencia 
Ayala a Parets del Vallès. 
 
Al voltant del 25 de Novembre 2019, Dia Internacional en contra de la violència 
envers les dones, tindrà lloc a Rubí  l’acte de cloenda del primer any de la 
Xarxa de literatura salvadorenya a Barcelona.  
 

TREBALL EN XARXA: MOTIUS 
 
Les cinc entitats sòcies d’aquest projecte (Museo de la Palabra y la Imagen, 
Associació socioeducativa 1punt5, Casa El Salvador Barcelona, Restaurant 
salvadoreny El Pulgarcito, Huacal i Casa El Salvador Barcelona) plantegem 
cinc elements claus:  
 
1) El progressiu augment en els darrers anys de la comunitat salvadorenya a 
Barcelona, especialment amb sol·licitud d’asil i refugi,  
 
2) La dispersió de la comunitat salvadorenya i la manca de dinàmiques de 
reconeixement, sociabilitat, participació i organització,  
 
3) La importància de reconèixer i impulsar el lideratge femení a l’àmbit cultural 
de la comunitat salvadorenca,  
 
4) L’existència d’estereotips i prejudicis al voltant de les denominades “bandes 
llatines” de Barcelona i en general sobre els joves immigrants centreamericans 
(actituds reafirmades per part dels mitjans de comunicació i altres sectors 
socials per la seva comparació-vinculació amb les “maras” salvadorenyes) i  
 
5) La riquesa de la cultura i la literatura salvadorenya i el seu desconeixement a 
casa nostra.. 
 
Volem que col·lectivament, treballant en xarxa, aquesta iniciativa permeti un 
nou enfocament en la realitat de la comunitat salvadorenya, especialment de 
les seves dones, i la seva participació activa en la difusió de la literatura 
salvadorenya per construir una Barcelona plural. 
 



  
 
 
 

OBJECTIUS 
 
El projecte XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA A BARCELONA té els 
següents objectius: 
 
Donar veu a la comunitat salvadorenca a Barcelona visualitzant els 
aspectes positius de la mateixa i al mateix temps conformant una xarxa activa 
que participi en la construcció de la ciutat de Barcelona mitjançant projectes 
culturals centrats en la literatura i la cultura salvadorenques. 
 
Fomentar el paper de les dones salvadorenques en la construcció de 
Barcelona generant dinàmiques de lideratge i empoderament en la seva 
comunitat i en el teixit social dels seus barris. Volem afavorir la pressa de 
consciència, l’adquisició d’autonomia i l’augment de l’autoritat i del seu poder. 
 
Transformar i construir ciutadania amb la participació dels joves 
nouvinguts. Volem reconèixer i posar en valor la cultura d’on es prové sumant-
la a la cultura d’acollida. Crear uns nous espais i processos de socialització que 
facilitin la creació de noves identitats. Especialment, volem lluitar contra 
l’existència d’estereotips i prejudicis al voltant de les denominades “bandes 
llatines” de Barcelona i en general sobre els joves immigrants centreamericans. 
 
Promoure el treball en xarxa d'entitats i institucions salvadorenques i 
catalanes a Barcelona promovent la cultura salvadorenca i el diàleg i intercanvi 
intercultural. 
 
Visualitzar i donar valor a la riquesa literària del Salvador ja que és notable 
i destacada amb grans literats a nivell internacional com Roque Dalton, Claribel 
Alegria, Claudia Lars, Salarrué, Manlio Argueta, Prudència Ayala, Jacinta 
Escudos, Claudia Hernández, Alberto Masferrer, Roberto Armijo, Lil Miracle 
Ramírez, José Roberto Cea, Nora Méndez, Rafael Menjívar, Pedro Geoffroy 
Rivas, Ricardo Lindo, etc. Mitjançant la literatura i altres aspectes culturals 
transformar en positiu  la visió de  El Salvador, i de les persones emigrades 
d’aquest país, en la nostra societat. 
 
Facilitar el coneixement i difusió de la literatura salvadorenca com a 
important element de cohesió social, d’identitat (integració i 
interculturalitat) i de dinamització cultural i comunitària dels salvadorencs i 
salvadorenques residents a Barcelona. Destacar la qualitat i lideratge de les 
dones escriptores i activistes del país: Prudencia Ayala, Mercedes Ventura,  
Claudia Lars i Amparo Casamalhuapa. 
 
 
 



  
 

PRUDENCIA AYALA (1885-1936) 
 PRECURSORA DELS DRETS FEMENINS A EL SALVADOR 

 
“Mi espíritu es bohemio, sueña en viajes, 

para alcanzar su anhelo de conocer 
celajes del otro cielo, 
y dejar los despojos, 

lejos de la cuna que meció mi infància”. 
 
Era la dècada dels anys trenta. El Salvador 
era un país només per a homes, la dona no 
existia com a ciutadana: no podia votar ni de 
bon tros optar a un càrrec públic, exiliada del 
dret a pensar i somiar.  
 
Per rebel·lar-se davant d'aquest estat de 
coses, a Prudència Ayala se li va cridar 
"boja" i va ser objecte de les burles d'alguns 
opinadors de l'època. En aquell estat de 

prejudici i doble moral va sorgir la remor d'una veu femenina i el crit d'una 
demanda pels drets que li corresponien, fins l'atreviment de llançar-se com a 
candidata a la Presidència de la República del Salvador. 
 
Nascuda a Sonsonate i criada a Santa Ana, a partir de 1913 publica els seus 
plantejaments feministes i el seu pensament unionista centreamericà. Fustiga 
les dictadures de l'istme, dóna suport a la lluita de Sandino a Nicaragua i 
rebutja la intervenció militar estrangera. Publica els seus poemes en diversos 
diaris de Guatemala i El Salvador.  
 
En el Diari d'Occident apareixen les seves impressions sobre l’actualitat i per 
criticar l'alcalde de la ciutat, el 1919 és empresonada a Atiquizaya. 
Posteriorment marxa a Guatemala, on és feta presonera durant diversos 
mesos, sota l'acusació de participar en la planificació d'un cop d'Estat contra el 
dictador Estrada Cabrera. Sobre aquesta experiència publica " Escible. 
Aventuras de una viaje a Guatemala”. 
 
El 1925 apareix el seu llibre " Inmortal, amores de loca" i en 1928, publica 
Payaso literario en combate". Va ser fundadora i redactora del diari "Redención 
femenina", on  va exposar els seus arguments en pro dels drets ciutadans de la 
dona.  
 
En les eleccions, Prudencia Ayala intenta llançar-se com a candidata a la 
Presidència de la República. La seva plataforma recolza bàsicament els drets 
de la dona, però també incloïa aspectes com el suport als sindicats, 
l'honradesa en l'administració pública, la limitació de la distribució i consum de 



  
l'aiguardent, el respecte per la llibertat de cultes i el reconeixement dels 
anomenats fills il·legítims. 
 
Emprèn una batalla d'opinió i d'al·legats jurídics per exigir el vot femení, i la 
seva consegüent dret a optar a aquesta candidatura. 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.  
 
Fou el primer cop que una dona salvadorenya s’havia postulat a presidenta del 
seu país i va estar una de les llavors del moviment feminista americà.  
 
Més informació a: https://youtu.be/7Zqap0omZVA 
Article BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43958266 
 
 
El Museo de la palabra y la Imagen (MUPI) és el conservador i disposa del 
llegat i de l’arxiu històric de Prudencia Ayala, Claudia Lars i Amparo 
Casamalhuapa.  
 
 

ENTITATS IMPULSORES DE LA XARXA DE LITERATURA 
 
El projecte XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA A BARCELONA ha 
unit a quatre entitats per tal de treballar conjuntament i en coordinació. A més 
de Huacal, les entitats sòcies que conformen aquest projecte són:  
 
 

EL MUSEO DE LA PALABRA Y LA IMAGEN és una iniciativa 
ciutadana dedicada a la memòria històrica a El Salvador. El MUPI 
pretén contribuir al desenvolupament cultural i educatiu del país, 
creant un espai de reflexió sobre problemes contemporanis de la 
societat salvadorenca. 

 
Des de l’any 1996, el Museu ha produït una àmplia gamma d'exposicions 
relacionades amb els drets humans, el feminisme, la literatura salvadorenya, la 
teologia de l’alliberament, la cultura indígena o la història de la guerra civil 
salvadorenca  i també gestiona un programa de Cultura de Pau que inclou 
publicacions, llibres, exposicions, formació i tallers en activitats relacionades 
amb la consolidació de la pau. En particular, a més del seu treball sobre 
memòria i identitat, desenvolupa tallers de prevenció de violència, a través de 
l'art i la cultura amb joves de tot El Salvador. 
 
Forma part de la Red de Memoria Histórica de El Salvador, del  Archivo 
Cultural y Lingüístico de Mesoamérica  (CLAMA) de la Universidad de Indiana o 
del  Archivo Mesoamericano de la Universidad de Texas. Ha rebut múltiples 
reconeixements nacionals i internacionals  com el Premio Iberoamericano de 
Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero” (2017), el  Premio 

https://youtu.be/7Zqap0omZVA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43958266


  
Internacional de Cultura Prince Claus (2008) o el II Premio Iberoamericano en 
Educación y Museos (2010).  
 
27 Av. Norte, # 1140, entre 19 y 21 C. Pte. 
Urb. La Esperanza, San Salvador, El Salvador. 
Telèfon: (503) 2564-7005 
Web: http://museo.com.sv/es/ 
E-mail: mupi@museo.com.sv, comunicacionesmupi@gmail.com 
 
 

L’ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA 1PUNT5, fundada a la ciutat 
de Rubí treballa en projectes d'educació complementària en xarxa 
amb altres entitats bàsicament a Barcelona i Rubí. Formada per 
llicenciats/des en ciències de l’educació, psicologia, pedagogia i 
treball social actuen per garantir l'accés a una educació de qualitat 

a tota persona de manera inclusiva, potenciant, involucrant i apoderant 
col·lectius i sectors de la societat, sobretot en iniciatives que tinguin a veure 
amb l'educació des d'una perspectiva amplia, amb un enfocament de gènere i 
comunitària, eradicant qualsevol possible grau de discriminació per mitjà de la 
integració i el respecte al dret de cada individu. 
 
La seva feina ha consolidat una metodologia de treball des del socioeducatiu 
que es basa en l'observació constant i objectiva dels canvis socials i les 
demandes educatives de diferents sectors, amb vista a futur i amb propostes 
concretes que incloguin la recerca científica en diferents àrees socials, 
generant informació que permeti la millora constant en el treball d'observatori 
des del comunitari fins a l'internacional, i que faciliti establir vincles, 
comparatives i articulacions amb institucions i entitats relacionades a l'educació 
o a qualsevol camp social. 
 
Plaça Pep Rovira, 10, 1º  
08191 Rubí Barcelona 
E-mail: associacio1punt5@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/a1punt5 
 
 

El RESTAURANT EL PULGARCITO nascut al barri de Sagrada 
Família (Eixample) fa prop de tres anys i que s’ha convertit en el 
lloc de reunió de la comunitat salvadorenya de Barcelona i 
rodalies.   
 

A més de ser conegut per la seva oferta gastronòmica salvadorenya ha 
desenvolupat diferents activitats socials i formatives des de la seva inauguració 
fent una aposta per la cultura com a eina de cohesió social, apoderament 
comunitari, reconeixement identitari i dinamització intercultural.  Per exemple, 
podem destacar la celebració del Sant Jordi 2017, la presentació del llibre "El 
misterio de Europa" de l'escriptor salvadorenc José Santos Jandres, el suport a 

http://museo.com.sv/es/
mailto:comunicacionesmupi@gmail.com
https://www.facebook.com/a1punt5


  
la companyia teatral salvadorenca TNT en gira per Catalunya amb la seva obra 
“Érase una vez un rey”, els tallers de náhuat (llengua dels pipiles a Amèrica 
Central), etc. 
 
Indústria, 172 08025 Barcelona 
Telèfon: (+34)  931 29 17 62 
Web: http://elpulgarcito.es 
E-mail: info@elpulgarcito.es 
 
 

HUACAL, ONG DE SOLIDARITAT AMB EL SALVADOR, va 
néixer l’any 1993 a Barcelona (celebrem aquest any el nostre 
25 aniversari) per donar suport als esforços, els projectes i les 
il·lusions de la gent i les organitzacions de El Salvador que 
estaven treballant per reconstruir el seu futur en pau i amb 

condicions de dignitat i justícia social. La primera intervenció fou el suport a la 
Comunidad de Santa Fe (municipi de San Francisco Javier, departament 
d’Usulután), un repoblament de 44 famílies desplaçades forçosament durant el 
conflicte armat. Es va promoure especialment la capacitació i formació de les 
dones de la comunitat, un cop rebudes les seves demandes de gestió de 
mitjans de producció i accés al mercat laboral. 
 
A partir de l’any 2006, es va iniciar una relació de col·laboració amb el Comitè 
Nacional de Dones Cooperativistes de CONFRAS (Confederació de 
Federacions de la Reforma Agrària Salvadorenca), donant suport al seu 
programa d'enfortiment de capacitats organitzatives, productives i de lideratge. 
Des de l’any 2009, s’ha prioritzat la intervenció amb joves –prioritàriament amb 
dones-  per prevenir la seva incorporació a maras o pandilles. En aquest sentit, 
incidim en les causes estructurals que generen aquesta problemàtica com són 
el desigual accés a l'educació, salut i recreació, la prevalença de certa 
vulnerabilitat ambiental i la persistència de factors com la violència en l'entorn 
comunitari, expressat en alts índexs d'homicidis i de violència sexual, per 
exemple. En aquest àmbit, hem establert relacions de col·laboració amb 
contraparts locals amb una àmplia experiència en l'àmbit de la violència juvenil, 
com és el cas de l'Associació Tiempos Nuevos Teatro (TNT) que, des de l'art 
comunitari, ofereix als i les joves en risc d'exclusió social la possibilitat 
d'augmentar les seves capacitats artístiques, culturals i creatives.  
 
Huacal també ha participat de forma activa en xarxes la plataforma "Mirades 
Solidàries cap a Amèrica Central" o la Plataforma d’entitats salvadorenyes a 
Catalunya.  
 
Cuba, 2 08030 Barcelona 
Telèfon: (+34)  636 071 660 
Web:  https://www.huacalong.cat/ 
E-mail: info@huacalong.cat 
 

http://elpulgarcito.es/
mailto:info@elpulgarcito.es
https://www.huacalong.cat/
mailto:info@huacalong.cat

