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XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA A 
BARCELONA 

 
El projecte XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA A BARCELONA és 
la creació d'una xarxa de persones i col·lectius que treballin en la 
promoció de la literatura i la cultura salvadorenca a Barcelona i Catalunya 
com a element de cohesió social, espai d’acollida, treball comunitari i 
interculturalitat.  
 
Aquesta iniciativa neix l’any 2018 de la mà de quatre entitats: el Museo de la 
Palabra y la Imagen (MUPI), l’Associació socioeducativa 1PUNT5, el 
Restaurant El Pulgarcito  i Huacal, ong de solidaritat amb El Salvador. 
L’any 2019 s’afegeixen dues entitats més a la Xarxa, l’associació cultural 
Tiempos Nuevos Teatro (TNT) i la Asociación cultural Casa El Salvador de 
Barcelona. Finalment,  l’any 2020 es sumen dues entitats més, la Asociación 
Internacional Pro Memoria Histórica, Reconciliación y Cultura de Paz en 
El Salvador i el grup Mujeres Salvadoreñas de Barcelona. Des dels seus 
inicis a la Xarxa també participen persones d’arreu a títol individual. 
 
En el marc de la iniciativa s’incideix especialment en el col·lectiu de dones 
salvadorenques emigrades a Catalunya i la seva aportació a la comunitat per la 
qual cosa l’eix transversal del projecte és el reconeixement de les dones 
escriptores i artistes de El Salvador. 
 
La XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA A BARCELONA rep el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, del Consolat 
General de El Salvador a Barcelona i de la Biblioteca El Carmel – Juan Marsé 
de Barcelona.  
 

LES ACTIVITATS DE LA XARXA (2018-2021) 
 
Inauguració de la SECCIÓ DE LITERATURA SALVADORENCA 
PRUDENCIA AYALA a la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé de Barcelona, 
amb la cessió d’un fons de 150 llibres de la literatura salvadorenca de tots els 
temps. A l’acte d’inauguració va tenir lloc la conferència “Prudència Ayala, hija 
de la centella” , el passi del documental del mateix títol i la presentació de 
l’exposició “Prudencia Ayala, presidenta”. A més es va comptar amb la 
participació de representants del Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de 
Barcelona, el Consolat de El Salvador i de les entitats membres de la Xarxa. 
(març 2019) 
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El conjunt de llibres de la secció de literatura salvadorenca Prudencia Ayala 
arriben mitjançant el préstec interbibliotecari a les 225 biblioteques i els 10 
bibliobusos de la província de Barcelona així com al total de les 415 
biblioteques públiques existents a Catalunya.   
 
Prudencia Ayala (1885-1936) feminista, periodista, escriptora, d’arrels 
indígenes, unionista centreamericana i dona lliure, fou precursora dels drets de 
les dones a El Salvador i Amèrica Central i la primera dona candidata a la 
presidència del seu país en una època en que les dones encara no tenien dret 
a vot.  
 
Nascuda a Sonsonate i criada a Santa Ana, a partir de 1913 publica els seus 
plantejaments feministes, fustiga les dictadures de l'istme, dóna suport a la 
lluita de Cesar Augusto Sandino a Nicaragua i rebutja la intervenció militar 
estrangera.  
 
Publica els seus poemes en diversos diaris de Guatemala i El Salvador. 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. 
 
Més informació a: https://youtu.be/7Zqap0omZVA 

Article BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43958266 
 

  
 
 
Creació d’una WEB DE LITERATURA SALVADORENCA en català, castellà 
i anglès (www.literaturasalvadorenya.cat).  Aquest web recull informació sobre els 
llibres presents a la secció de literatura salvadorenca Prudencia Ayala de la 
Biblioteca El Carmel-Juan Marsé de Barcelona, així com informa del programa 
d’activitats de la XARXA, dels seus projectes, de les entitats membres o de 
notícies vinculades a la literatura salvadorenca. També és l’espai on es pot 
llegir on-line el butlletí cultural “Puesiesque...” (març 2019). 

https://youtu.be/7Zqap0omZVA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43958266
http://www.literaturasalvadorenya.cat/
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Des de la seva creació, mes a mes van augmentant progressivament el número 
de visites a la web. Podem destacar especialment el número de descàrregues  
del butlletí “Puesiesque..” que a finals de l’any 2019 havia estat d’un total de 
1.412 ocasions mentre que a finals de 2020 va ser d’un total de 3.909 ocasions, 
amb una descàrrega important vinculada a l’exemplar publicat per la Campanya 
de promoció de la lectura de literatura salvadorenca “Descobreix El Salvador: al 
juliol, cada dia un llibre” del juliol 2020 (https://www.literaturasalvadorenya.cat/wp-

content/uploads/2020/06/puesiesqueN%C2%BA11.pdf). També s’ha creat un perfil de 
twitter de la XARXA (@XarxaB) que a finals del 2019 comptava amb 398 
seguidors/es i a finals del 2020 compta amb 581 seguidors/es amb un augment 
del 30% en els darrers mesos i havent realitzat més de 1.700 tuïts.   
 
Creació d’una PROGRAMACIÓ CULTURAL ANUAL vinculada a la 
literatura i altres expressions artístiques salvadorenyes a Catalunya 
(anual). Aquesta programació ha estat conformada per diferents activitats com 
exposicions, conferències, clubs de lectura, lectures poètiques, presentació i 
signatura de llibres, activitats per Sant Jordi, passis de vídeos, mostres de 
cinema documental, taules d’informació, suport editorial, campanyes de difusió 
de la lectura, etc. 
 

  
Club de lectura a la Biblioteca Guinardó- Mercè 

Rodoreda de Barcelona (2019) 
Presentació de llibres al Restaurant El 

Pulgarcito a Barcelona (2019) 

  
Conferència sobre Prudencia Ayala a l’Ateneu 

Municipal de Rubí (2019) 
Entrevista i presentació de dos llibres a Itacat 

Ràdio (2020) 

  

https://www.literaturasalvadorenya.cat/wp-content/uploads/2020/06/puesiesqueN%C2%BA11.pdf
https://www.literaturasalvadorenya.cat/wp-content/uploads/2020/06/puesiesqueN%C2%BA11.pdf
mailto:@XarxaB
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Taula i exposició al Festival Salvadoreño de 
l’Hospitalet de Llobregat (2019) 

Setmana de Prudencia Ayala a Barcelona 
(2019) 

 

  
Presentació de l’exposició “Salarrué, el legado” 
al Consolat de El Salvador a Barcelona (2019) 

 

Taula per Sant Jordi al barri de la Sagrada 
Família a Barcelona (2019) 

  
Mostra de curts "Memòria de El Salvador" a 

Parets del Vallès (2019) 
Lectura poètica “Reinventar desde la cicatriz” 

a la llibreria Lata Peinada de Barcelona 
(2019) 
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Edició i difusió del BUTLLETÍ  CULTURAL “PUESIESQUE...” creat a l’abril 
del 2019 i que fins a desembre del 2020 ha editat tretze exemplars. Aquest 
butlletí, que compta amb la col·laboració de l’escriptor i historiador salvadorenc 
Carlos Cañas Dinarte i altres membres de la Xarxa, neix per difondre la realitat 
literària i cultural salvadorenca de tots els temps. Entre els números editats 
podem destacar l’obra de Roxana Méndez, Jorge Galán, Luis Borja, Salarrué, 
Prudencia Ayala, Roque Dalton, Lilian Serpas, Jaime Suárez Quemain o una 
selecció de 31 obres literàries d’autors i autores de El Salvador que es poden 
trobar a les biblioteques de Catalunya entre d’altres. Es poden consultar tots els 
números publicats a  https://www.literaturasalvadorenya.cat/butlletins-xarxa-literatura/ 
 
El nom del butlletí està inspirat tal com molt bé ho va indicar Salarrué en el seu 
llibre “Cuentos de Cipotes”, en el fet que les i els salvadorencs sempre 
comencen una història amb la parauleta "pusiesque" (amb el significat  
aproximat de aleshores). De vegades ho fan més curt i només diuen "puesi" o 
"pueji", segons sigui la regió d'origen del parlant. 
 

 
 

 

Núm. 11 Juliol Literari 
(2020) 

Núm. 12 Lilian Serpas 
(2020) 

Núm. 13 Jaime Suárez 
Quemain (2020-2021) 

 
 
Creació de l’ESPAI LITERARI CLAUDIA LARS al districte de Sant Andreu 
de Barcelona amb l’objectiu de fomentar l’estudi i donar a conèixer la figura i 
l’obra de Claudia Lars (1899-1974), una de les grans poetesses d’Amèrica que 
va cantar l'amor, el paisatge, la infància i els records, en versos elegants i de 
fina sensibilitat.  (maig 2019). 
 
Claudia Lars va ser una escriptora que va conrear fonamentalment la poesia, 
decantant-se per un estil impecable on deixava constància d'un domini 
inigualable de la mètrica. Claudia Lars en l'idioma del seu pare nordirlandès 
significa "del poble". Tota la seva infància està impregnada d'un ambient 
familiar amb la vivència de valors morals i espirituals conservadors que van fer 
que no participes de la vida política de la seva època, tanmateix, a la dècada 
dels anys trenta, va reaccionar intensament enfront de la dictadura del General  
 

https://www.literaturasalvadorenya.cat/butlletins-xarxa-literatura/
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Hernández Martínez, involucrant-se en els moviments democràtics. Fou una 
consciència lúcida davant el dolor social, oberta cap al dolor solidari i cap a les 
opcions humanitzants de la vida. 
 
La seva visió de l'amor es contraposava a la tradicional. No volia que la relació 
amorosa acabés com lamentablement passa a vegades en l'alienació total de 
la dona al projecte vital de l'home. Volia tenir una "vida pròpia". La profunditat 
sentimental expressada en els seus versos, independentment del tema, és el 
que va portar a ser considerada una de les millors poetes del país. Després de 
la seva mort, la seva obra va tenir una gran divulgació: es van publicar llibres 
amb els seus millors poemes, poesies inèdites i dos volums de la seva Poesia 
Completa. Entre les seves obres podem esmentar Estrellas en el Pozo (1934), 
Romances de Norte y Sur (1946), Donde Llegan los pasos (1953), Fábula de 
una Verdad (1959), Tierra de Infancia, (1959), El Día de la Cruz. Presencia en 
el Tiempo (1960), Girasol (1961), Sobre el Angel y el Hombre (1962), Del fino 
Amanecer (1964), Nuestro Pulsante Mundo (apuntes sobre una nueva edad) 
(1969), Poesía Ultima (1972). 
 
Creació de l’ESCOLA AMPARO CASAMALHUAPA, un espai de formació, 
educació, reflexió i debat sobre la història i l'actualitat social, cultural i 
econòmica de El Salvador i del conjunt d'Amèrica Central. (gener 2021). 
 
La programació semestral de l’escola consisteix en conferències, seminaris, 
tallers i debats vinculats a l’actualitat d’aquesta zona d’Amèrica. Durant l’any 
2021 ja ha tingut lloc la conferència “Amparo Casamalhuapa, maestra rebelde” i 
estan previstos els seminaris “De súbditas a ciudadanas: 200 años de mujeres 
y políticas en El Salvador” i “Maras salvadorenques. Analitzant la complexitat. 
Cercant altres mirades”. 
 
Amparo Casamalhuapa fou mestra, escriptora i poetessa salvadorenca que 
des de molt jove s'involucrà activament en les lluites socials enfront de la 
dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez. Des de la seva 
vinculació als moviments d’esquerres i feministes, les seves idees d’una pàtria 
lliure de militarisme i plena d’hospitals i escoles, amb ocupació i habitatge 
digne, prenen notorietat. El 29 d'agost de 1939 al fer una ofrena floral en 
l'aniversari de l'afusellament del líder liberal de segle XIX, Gerardo Barrios, 
pronuncia un discurs denunciant la dictadura de Maximiliano Hernández 
Martínez.  Aquest acte de valentia marcaria la seva vida per sempre. Davant 
l’amenaça d’un judici militar, ha de marxar clandestinament cap a Hondures, i 
posteriorment, a Mèxic.  
 
En 1944, torna al Salvador després de la caiguda de Hernández Martínez i 
s'incorpora a la construcció de la Unió Nacional dels Treballadors (UNT), 
central sindical antifeixista. Malauradament, pocs mesos després ha de tornar a 
l'exili mexicà després d’un nou cop d’estat militar. 
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Durant anys continua publicant articles en diaris i revistes de Guatemala, 
Hondures i Costa Rica. El 1971, abans de morir prematurament, publica una 
novel·la amb tints autobiogràfics,  "El Angosto Sendero", on condensa la seva 
vida de lluita, esperança, persecució, exili i compromís. 
 
Més informació a: https://www.literaturasalvadorenya.cat/escola-inici/ 
 

  
Cartell i acte d’Inauguració de l’Escola (gener 2021) 

 

ELS NOSTRES VALORS: TREBALL EN XARXA  
 
Treballar en xarxa vol dir: pensar, comunicar-nos i actuar conjuntament, 
compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços, 
relacionant les nostres accions. 
 
Volem que col·lectivament, treballant en xarxa, aquesta iniciativa permeti un 
nou enfocament en la realitat de la comunitat salvadorenca, especialment de 
les seves dones, i en la seva participació activa en la difusió de la literatura i la 
cultura salvadorenca per construir una Barcelona i una Catalunya més plurals. 
 
Les entitats sòcies d’aquest projecte plantegem cinc elements claus als que 
volem donar resposta mitjançant el nostre treball col·lectiu i en comunitat:  
 
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) La necessitat de trencar amb estereotips i prejudicis al voltant dels joves 
immigrants centreamericans  
 

https://www.literaturasalvadorenya.cat/escola-inici/
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5) La riquesa de la cultura i la literatura salvadorenya i el seu desconeixement a 
Catalunya. 
 
El nostre treball en xarxa es fonamenta en tres valors: respecte, obertura i 
curiositat, desvetllant la necessitat de treballar en la construcció d'un model de 
societat democràtic i respectuós amb els drets de les minories.  
 

ELS NOSTRES 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 (i d’altres poblacions 
catalanes) 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. 
  
Promoure el treball en xarxa d'entitats i institucions salvadorenques i 
catalanes a Barcelona i Catalunya 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 
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dones escriptores i activistes del país com Prudencia Ayala, Mercedes Ventura, 
Claudia Lars o Amparo Casamalhuapa. 
 

ORGANITZACIÓ I INFORMACIÓ 
 
Les entitats membres de la XARXA ens reunim periòdicament per debatre, 
dissenyar, organitzar, planificar i desenvolupar  els nostres projectes i activitats. 
Així mateix, hem creat comissions de treball per desenvolupar algunes de les 
nostres accions i garantir així el seu correcte desenvolupament i comptem amb 
la participació activa de persones a títol individual. 
 
Actualment, formen part de la XARXA: l’Associació socioeducativa 1PUNT5, el 
Restaurant El Pulgarcito, la Asociación cultural Casa El Salvador de Barcelona,  
la Asociación Internacional Pro Memoria Histórica, Reconciliación y Cultura de 
Paz en El Salvador, el grup Mujeres Salvadoreñas de Barcelona, i Huacal, ong 
de solidaritat amb El Salvador, totes sis amb seu a Catalunya, així com, el 
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) i l’associació cultural Tiempos Nuevos 
Teatro (TNT), tots dues amb seu a El Salvador.  
 
La XARXA DE LITERATURA SALVADORENYA A BARCELONA rep el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, del Consolat 
General de El Salvador a Barcelona i de la Biblioteca El Carmel – Juan Marsé 
de Barcelona. 
 

Per més informació sobre la XARXA  
podeu escriure’ns a  info@literaturasalvadorenya.cat  

trucar-nos al +34 636 971 660 
o consultar la nostra web https://www.literaturasalvadorenya.cat/ 

 
 

    

    

 
Amb el suport de  
 

    

 

mailto:info@literaturasalvadorenya.cat
https://www.literaturasalvadorenya.cat/

