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El cas d’El Salvador no és aïllat. El context
internacional més proper presenta simili-
tuds, ja que, per desgràcia, conflicte social i
guerra no han estat dinàmiques exclusives
d’El Salvador. Ben al contrari, de manera
paral·lela, diversos països centreamericans
van compartir el dolor i la crueltat d’unes
condicions socioeconòmiques que van
donar lloc, també, a conflictes armats amb
resultat desigual a curt termini, però amb
un denominador comú: el sofriment de la
pràctica totalitat de la població. La postgue-
rra serà complicada per les societats de tots
aquests països.

L’empremta de la guerra civil
El cas salvadoreny, després d’onze anys de
guerra, presentarà un marc desolador: el
país destruït, l’economia enfonsada i una
empremta marcada a foc sobre diverses
generacions de dones i homes que van
patir les conseqüències més diverses i hor-
ribles possibles de la guerra. Ara, aquestes
persones s’enfronten a la tasca difícil d’a-
conseguir reconstruir les seves vides i el
seu país i construir una pau i una democrà-
cia autèntiques; la tasca de treballar per sor-
tir endavant i enfrontar-se a les noves que
comparteixen amb les seves veïnes centre-
americanes. Tot i que s’ha posat fi als con-
flictes armats, avui dia, l’Amèrica Central
en general i El Salvador en particular con-
tinuen presentant unes xifres pròpies dels
estats en guerra: una mitjana de gairebé
dotze assassinats diaris (cosa que suposa
4.000 homicidis cada any), a més de des-
aparicions i segrestos.

A tot això, cal afegir-hi l’opció de mol-
tes persones d’abandonar la seva llar i la
seva família per un futur millor, que només
és possible –aparentment– lluny de la seva
terra. La diàspora salvadorenya, sobretot
cap als Estats Units, ja va tenir lloc abans de
la guerra, però va arribar a nivells significa-
tius poc després de la seva fi, a causa de la
carència d’espais productius. Les conse-
qüències són una enorme dependència
econòmica de les remeses econòmiques
que, alhora, suposen un condicionant polí-

tic determinant en les relacions amb els
EUA: la xifra de persones emigrades su-
pera els quatre milions, la qual cosa signi-
fica un terç de la ciutadania. Això fa que
sigui ben present la consciència social de la
impossibilitat de reabsorbir aquesta quan-
titat ingent de persones emigrades dins el
propi territori salvadoreny, el més densa-
ment poblat de l’Amèrica continental.

El cas salvadoreny, com el dels països
veïns, no és simple. Violència, corrupció,
impunitat i tràfic són paraules presents en
gran manera a la zona, encara que això no
respon exclusivament a dinàmiques prò-
pies. La intervenció estrangera, ja sigui de
països o de transnacionals, en les polítiques
i les economies asfixia i deixa poc marge de
maniobra a les sobiranies nacionals. En el
cas particular d’El Salvador, després dels
acords de pau, el partit de la dreta dura,
ARENA, ha governat durant 20 anys i ha
incentivat la inversió estrangera mitjançant
la signatura de diversos tractats de lliure
comerç amb Mèxic, Xile i els EUA, totes
elles economies molt més fortes que la sal-
vadorenya. Per tant, la negociació d’aquests
tractats en termes d’igualtat és totalment
fictícia.

El paper de la societat civil
Tot plegat ha fet que el moment d’eufòria i
esperança inaugurat amb els acords de pau
s’hagi anat diluint amb el pas del temps.
Tot i així, encara existeixen dinàmiques
que es continuen projectant en el present.
La desmilitarització de part de l’aparell
estatal i de la societat va fer que aquesta
última disposés dels espais necessaris per
irrompre en el marc públic. Diversos a-

La societat
civil contra 
la impunitat
La gestió de la memòria històrica a El Salvador ha estat
molt vinculada a l’impuls de la ciutadania per defensar i
exterioritzar la seva memòria i identitat. En aquest camí,
va ser molt important el procés obert arran dels acords
de pau firmats el 16 de gener de 1992 al castell de Chapul-
tepec, a Mèxic, després d’una guerra civil que va durar
onze anys i que va deixar exhaustos el país i la població.
Calia, aleshores, pensar en la reconstrucció del país a tots
els nivells: polític, social, material, etc. En aquest context
de reparació, la població civil va cobrar un paper prota-
gonista en l’execució de propostes per a la recuperació de
la memòria històrica, propostes que seran clau per apro-
fundir en els aspectes que havien conduït al conflicte
social fins a la seva màxima expressió: la guerra.

A FONS | LA CONSTRUCCIÓ DE MEMÒRIA HISTÒRICA A EL SALVADOR

-
Malgrat la fi de la guerra
civil, actualment, a El
Salvador, hi ha 4.000
homicidis cada any, a
més de desaparicions i
segrestos
-
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gents socials es van moure per reclamar i
exterioritzar la memòria històrica i denun-
ciar els crims de lesa humanitat perpetrats
durant el conflicte armat, en contra de les
intencions governamentals de silenciar a-
quests intents. Efectivament, el poder va
optar per la via de la desmemorialització auto-
ritària de postguerra, sota l’excusa que, per
afavorir la pau i el progrés del país, era con-
venient “passar pàgina dels anys perduts”.

No obstant això, una part molt signifi-
cativa de la societat civil ha anat reclamant
protagonisme en la construcció del joc
democràtic del país: la societat sent que hi
té molt a dir i busca la manera de poder fer-
ho. Com en molts altres llocs del món en
contextos similars, la història és impulsada
des de baix i, en aquest impuls, la societat
s’encarrega de vetllar perquè l’amnistia no
es converteixi en amnèsia i es passi pàgina
en fals, sota l’excusa de no “obrir les ferides
del passat” (fórmula emprada en molts
altres llocs pels qui tenen més vinculació
amb els bàndols més criminals dels con-
flictes). Només mitjançant una autèntica
justícia (judicial i social), reparació i me-
mòria es poden tancar de veritat les ferides,
amb l’objectiu de crear una democràcia i
una pau vertaderes. En una clara mostra
d’això, la postguerra a El Salvador ha supo-
sat una explosió d’iniciatives ciutadanes a
favor de la memòria històrica, amb la fina-
litat de mantenir viva aquesta memòria en
el marc públic i de reclamar justícies que
encara resten pendents. Un exemple il·lus-
tratiu d’aquesta tendència és l’Asociación
Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desapa-
recidos, una organització civil que va sorgir
per donar resposta a denúncies no ateses de
mares d’infants desapareguts durant la
guerra civil. Aquestes dones, amb l’ajuda
del difunt pare jesuïta Jon de Cortina, van
donar forma a l’organització davant la dei-
xadesa estatal. La majoria dels infants des-
apareguts, en realitat, van ser sostrets per
les Fuerzas Armadas de El Salvador
(FAES) o per la Policia Nacional i, poste-
riorment, deixats a orfenats, o bé venuts en
adopció a famílies estrangeres, tant d’Amè-
rica com d’Europa. Aquestes criatures van
créixer pensant que els seus pares i mares
biològiques havien estat mortes o bé que
les havien abandonat (això és el que es deia
a les famílies adoptives). En molts casos,
però, s’ha comprovat que això no va ser
així, sinó que es tractava de la canalla de les
famílies que van sobreviure les massacres
de civils dutes a terme per les forces arma-
des. El treball de l’Asociación Pro-Bús-
queda ha fet possible el retrobament de

prop de 360 infants amb les seves famílies
biològiques, una labor que hauria d’haver
assumit l’Estat salvadoreny. No obstant
aquest treball, continuen havent-hi 553
casos documentats de nens i nenes desapa-
regudes de manera forçada.

Deixadesa i persecució estatal
En el transcurs de la seva tasca, Pro-Bús-
queda no ha cessat de reclamar “memòria,
justícia i reparació”. Molts dels casos han
estat portats davant la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH).
Mereix una menció especial el cas de les
germanes Serrano Cruz, desaparegudes
juntament amb uns altres 50 infants el juny
de 1982 a conseqüència de l’Operativo Lim-
pieza dut a terme per batallons especials de
les FAES a Chalatenango. La CIDH va dic-
tar sentència contra l’Estat salvadoreny el
març de 2005 i li va ordenar el compliment
d’unes mesures de reparació i de recerca de
mainada desapareguda durant la guerra
civil. L’aleshores president, Antonio Saca,
d’ARENA, es va negar a reconèixer la res-
ponsabilitat estatal en el cas i només la de-
manda pública de les víctimes i de la co-
munitat internacional va forçar l’acatament
de la sentència de la CIDH. No obstant
això, la majoria de les mesures exigides en-
cara no s’han dut a terme i la resta només
han estat acatades de manera parcial.

En la seva tasca pel manteniment de la
memòria i per la reparació que l’Estat es
nega a assumir, l’Asociación Pro-Búsqueda
és cofundadora i integrant de la Comisión
de Trabajo en Derechos Humanos Pro-
Memoria Histórica de El Salvador, junta-
ment amb unes altres deu organitzacions
civils –laiques o religioses– de defensa dels
Drets Humans i de defensa de la memòria
històrica, que denuncia els crims comesos
abans, durant i després del conflicte armat
amb l’objectiu d’evitar l’oblit i atacar la
impunitat. Aquestes organitzacions s’enca-
rreguen de vigilar i demanar responsabili-
tats a l’Estat salvadoreny per les violacions
de Drets Humans dins del territori guanaco
(salvadoreny). La labor d’aquests col·lec-
tius ha estat tan empipadora que, durant el
mandat de l’últim govern d’ARENA, van
ser víctimes de diversos tipus d’atacs, per-
secucions, etc. Davant les denúncies pre-
sentades per aquesta persecució, l’Estat es
va comprometre a vetllar per la seva segure-
tat, cosa que es va materialitzar en una
estreta vigilància policial, amb escoltes tele-
fòniques o la pretensió policial d’accedir als
arxius de les associacions, sempre –suposa-
dament– per garantir la seva seguretat.

Nou govern... canvi a mitges
El canvi de govern ha suposat un fre en la
persecució d’aquestes organitzacions. Des-
prés de dues dècades de governs d’A-
RENA, el maig de 2009, el Frente Fara-
bundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN) va guanyar les eleccions generals
i es va col·locar al capdavant de l’executiu.
Bona part de la població va veure renéixer
les seves esperances. No obstant això,
l’FMLN com a partit polític, està molt al-
lunyat del que va ser el grup guerriller.
D’altra banda, els 20 anys de governs d’A-
RENA han configurat l’estructura econò-
mica en funció dels interessos de la dreta,
fet que limita en bona mesura la capacitat
de maniobra del nou govern.

Una de les accions del nou executiu
encapçalat pel periodista Mauricio Funes
ha estat demanar perdó, en nom de l’Estat,
per les greus violacions de Drets Humans
comeses durant la guerra civil per agents
del govern. Alhora, Funes va anunciar la
creació d’una comissió per la reparació
moral i material de les víctimes. Tot i així,
els avenços que s’han fet en aquest apartat
són gairebé imperceptibles i les organitza-
cions civils es queixen de falta d’informa-
ció i de la manca de participació en el pro-
cés d’aquells col·lectius que, durant les
dues últimes dècades, s’han encarregat de
fer aflorar i de mantenir viva la memòria
negada per l’Estat. Aquestes organitzacions
han canalitzat la voluntat d’una gran base
social a favor de la dignificació de les vícti-
mes de la desigualtat econòmica del país.
Un exemple d’aquesta labor és la construc-
ció del Monumento a la Memoria y la Ver-
dad, un monument a les víctimes civils del
conflicte armat, la construcció del qual no
hauria estat possible sense l’esforç d’aques-
tes organitzacions i de les seves bases.

Una llei de reparació
Al seu discurs de disculpa, Funes no va
parlar d’investigació ni de justícia, dues de
les condicions que les organitzacions civils

consideren innegociables. Aquestes ma-
teixes organitzacions van elaborar un pro-
jecte de llei de reparació –que van entregar
al canceller de Drets Humans i a la pri-
mera dama el dia 27 de març–, on es com-
memorava el Día de la Niñez Desapare-
cida en El Salvador (que en realitat és el 29
de març), una jornada reconeguda per
l’Estat gràcies a la tasca desenvolupada per
Pro-Búsqueda, però que aquesta organit-
zació s’ha d’encarregar, exclusivament, de
preparar.

A l’hora d’elaborar la proposta, es va
treballar de manera conjunta amb les
demandes generades per les bases socials
de les diverses organitzacions de la comis-
sió Pro-Memoria. El text gira al voltant de
tres eixos: veritat, justícia i reparació, tres
aspectes que són inqüestionables i insepa-
rables. No obstant això, algunes deman-
des, com la de justícia, es troben amb tra-
ves difícils de superar. L’exemple més clar
és la llei d’amnistia, que va ser promulgada
dies després que l’Informe de la Comisión
de la Verdad veiés la llum. Com passa en el
cas espanyol, aquesta llei és molt valorada
pels sectors que la van negociar i immen-
sament criticada per les organitzacions
civils, ja que nega la possibilitat d’actuació
contra els criminals de guerra. A més, es
dóna la circumstància que, segons la cons-
titució salvadorenya, les lleis del país estan
per sobre de les lleis foranes, cosa que
impossibilita el processament de les per-
sones responsables de crims contra la hu-
manitat.

La proposta de llei presentada demana
de manera explícita la derogació de la llei
d’amnistia, que ha suposat un preu molt alt
a pagar, a nivell de Drets Humans, per fer
possible la transició democràtica.

El mes de maig, l’FMLN, com a partit
polític (no com a govern), va fer arribar a
les integrants de Pro-Memoria una pro-
posta de llei de memòria històrica. Aquesta
llei simplement implicaria la documenta-
ció de la història de les violacions dels
Drets Humans i no contempla aspectes
com la reparació i la justícia. A més, les
organitzacions de la societat civil només
són citades per fer constar que “seran tin-
gudes en compte”, sense determinar la
seva implicació concreta en cap cas. Es
tracta, en definitiva, d’una proposta insufi-
cient que solament parla de qüestions cul-
turals i que frustra les esperances diposita-
des en l’aprovació d’una llei de memòria
històrica, tenint en compte que, finalment,
s’han materialitzat en una proposta tan
buida i asèptica.

IL·LUSTRACIÓ:
Pere Tubert Juhé

-
Durant la postguerra, el poder va optar
per la via de la ‘desmemorialització’
autoritària, sota l’excusa que, per
afavorir la pau i el progrés del país, era
convenient “passar pàgina dels anys
perduts”
-
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Què és el MUPI?
És un intent de la ciutadania de fer una
aportació a la construcció de la memòria
històrica del país. Per això, el primer que
vam fer va ser rescatar els arxius de la
memòria, ja que l’Estat no es va preocupar
d’una part d’aquesta memòria. Per una
banda, per desídia i, per l’altra, perquè no li
convenia recuperar aquesta memòria que
englobava, per exemple, l’etnocidi de 1932.
La voluntat va ser arribar a la societat i
transmetre-li allò que forma part de la seva
cultura i de la seva història, a través del res-
cat d’aquesta memòria i de la producció
d’arxius documentals.
Com va sorgir el projecte del MUPI?
És una iniciativa llarga i complexa. No neix
un dia ni és fruit d’un projecte preconce-
but, sinó que va creixent en el transcurs de
la guerra mitjançant la compilació de
dades, fotos, documents de la massacre
d’El Mozote i documents que vinculaven
el govern amb aquell fet. Va ser una tasca
molt complicada i llarga. Durant la guerra,
vam anar arxivant i guardant materials i, de
tant en tant, quan podíem, ens els endúiem
fora del país per no perdre’ls. Acabada la
guerra, la nostra primera idea va ser consti-
tuir un arxiu de les lluites socials del país.
El que va ocórrer, però, és que, gràcies a la
campanya Contra el caos y la desmemoria, la

societat es va motivar, va donar idees i va
proporcionar materials d’altres períodes i,
llavors, vam canviar la idea original que
teníem. Va ser un procés complex i partici-
patiu.
Amb l’aportació ciutadana es va
reconfigurar el procés, doncs?
Vam rebre materials sobre moltíssims
temes i vam entendre que el que la societat
ens deia era: “Molt bé pel que fa a la gue-
rra, però, què passa amb la resta de la nos-
tra cultura i història?”. Així, vam engegar
un procés una mica més complex. A més,
cal tenir en compte que aquest país no té
cap museu d’història i que el museu d’an-
tropologia estava tancat a conseqüència del
terratrèmol de 1986; per tant, hi havia un
buit. El projecte neix molt lligat a Radio
Venceremos i al patrimoni que genera la
ràdio. Vam començar a treballar amb els
materials que tenim i vam editar publica-
cions sobre la matança d’El Mozote, sobre
l’etnocidi de 1932. Vam fer diverses expo-
sicions itinerants, ja que no teníem prou
espai. El 1999, el museu va ser reconegut
legalment. Sempre vam investigar qües-
tions obscures o poc conegudes de la histò-
ria del país, com ara Prudencia Ayala, que
es va presentar a la candidatura presiden-
cial quan les dones encara no podien ni
votar. Històries o successos rebutjats per la

història... També hi ha molta implicació
ciutadana. Fa poc, van arribar uns mestres
que ens van explicar que gairebé no es dis-
posa de documentació sobre les lluites dels
mestres als anys 60 i ens van prestar els
documents que tenien perquè s’elaborés
alguna cosa. També s’ha treballat molt amb
comunitats, sobretot a les zones sud-oest i
nord del país. Hi ha molta feina feta sobre
la història del país.
Quina impressió tens sobre el procés
de reconstrucció de la memòria
impulsada a El Salvador?
És un procés molt ric, multifacètic i tirat
endavant amb molta energia. Aquest pro-
cés, en mans de les comunitats, s’ha con-
vertit en 1.000 maneres de fer memòria,
centrada especialment en les víctimes i
desenvolupada amb una força impressio-
nant. Als masos i els cantons, les accions es
multipliquen: han fet museus a San José
Las Flores; a Usulután en volen fer un
altre; a Perquín n’hi ha un; es fan activitats
a Junquillo, a El Mozote, a Sumpul... És un
fenomen molt interessant i digne d’estudi,
però encara no s’ha estudiat. Una de les
parts més interessants ha estat el procés de
construcció del Monumento a la Memoria y a
la Verdad en homenatge a les víctimes al
parc Cuscatlán.
Qui fa tot això i d’on parteix la inicia-
tiva?
De les comunitats. A San José Las Flores
tenen un museu i cada any commemoren
la matança de Sumpul. I és la gent qui ho
fa, qui ho porta a terme. Les mares, les
mares de les víctimes, també hi tenen un
paper protagonista. Les comunitats religio-
ses de base també, amb el suport de les ins-
titucions de memòria i Drets Humans,
però sobretot des d’un foc i un impuls que

sorgeix de les bases. Aquestes són les que
formen les organitzacions i les organitza-
cions projecten la iniciativa civil.
Es troben amb alguna dificultat?
No, amb cap ni una. La prova es veu en el
fet que les iniciatives s’executen i floreixen,
hi ha energia.
Però, de vegades, no es deu poder fer
segons quina condemna pública, pot-
ser...
Això fa referència als processos jurídics i a
la qüestió de les culpes, que és l’altra cara
de l’assumpte. Es tracta de dignificar els
morts i assenyalar els assassins. Aquest càs-
tig social també té un pes moral pels que
van matar Óscar Romero i els jesuïtes de la
Universidad Centro Americana (UCA), o
els d’El Mozote...
Amb tot, existeix una rotonda en
homenatge a Roberto d’Aubuisson,
creador dels batallons de la mort,
autor intel·lectual de l’assassinat d’Òs-
car Romero i fundador del partit
Arena. Al 2007, el president Saca el va
proposar com a fill emèrit d’El Salva-
dor, tot i que la proposta va quedar
arxivada per la pressió social i dels
grups activistes de Drets Humans.
Bé, aquest monument és obra d’una alcal-
dessa que el va construir, però, en realitat,
té el valor del ciment amb què està fet. No
va ser la societat qui va construir-lo, tan
sols una part d’aquesta. Fins i tot té un
valor positiu perquè, així, la gent sap que ell
és l’assassí d’Òscar Romero. Que hi hagi
més monuments serveix perquè recordem
més el que va fer aquest home. Des del
meu punt de vista, és més pedagògic que es
mantingui, sempre que se sàpiga qui va ser.
I les comunitats coneixen la seva història,
els seus màrtirs i assassins i no ho obliden.

Commemoració del
Día de la Niñez
Perdida
-
Monument a les
víctimes de
massacres, al Parc
Cuscatlán
(SanSalvador),
iniciativa civil de
Pro-Memoria
-
FOTOGRAFIES:
Mònica Pérez

Un museu de lluita, justícia i identitat
Molts dels projectes impulsats per la
població civil que van néixer després dels
acords de pau tenen la finalitat de contri-
buir a la configuració i la consolidació de la
memòria històrica, per donar-li el paper
que mereix en el si de la identitat nacional
i per situar-la a l’escena pública a través de
l’anàlisi crítica.

Un d’aquests projectes civils de pos-
tguerra és el Museo de la Palabra y la

Imagen (MUPI), que és fruit de la inicia-
tiva de la guerrillera Radio Venceremos,
de la ciutat de San Salvador. El MUPI
s’ha encarregat de conservar, gestionar i
exposar públicament tot el patrimoni do-
cumental de les lluites socials i, al mateix
temps, ha denunciat les massacres perpe-
trades contra la població civil. Per exem-
ple, la que va tenir lloc a principis de se-
tembre de 1981 a El Mozote, al nord-est

del país, on més de 1.000 persones –espe-
cialment dones i infants– van ser assassi-
nades per l’exèrcit.

El 1996 el museu també va impulsar
una campanya anomenada Contra el caos i la
desmemòria, que consistia en una crida a la
ciutadania perquè donés tots els materials
vinculats amb la història de la guerra amb
l’objectiu de conservar-los i d’exposar-los.
La resposta ciutadana va superar amb

escreix les expectatives de les artífexs del
projecte, que van rebre materials de tota
mena i no sols relacionats amb la guerra.
Així, van decidir recollir el missatge llançat
per la societat i treballar altres qüestions
relacionades amb la història d’El Salvador
en general i amb la seva identitat cultural
en particular. El MUPI, de fet, ha basat
bona part de la seva tasca en el treball amb
les comunitats rurals.

Carlos Henríquez Consalvi, àlies Santiago, és un perio-
dista veneçolà que va arribar a El Salvador dies abans
que comencés oficialment la guerra civil. Va esdevenir
la veu de Radio Venceremos durant els onze anys que va
emetre des de la clandestinitat. També és un dels fun-
dadors i l’actual director del MUPI. Hem parlat amb ell.


