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Introducció 

Daniel Viglietti, el 1967, cantava a Camilo Torres, sacerdot assassinat per les 
forces armades de Colòmbia, mentre participava en l’Exèrcit d’Alliberament Nacio-
nal (ELN). En la seva cançó, Viglietti diu que quan maten Camilo Torres una veu 
s’escolta, la veu de Déu cridant: Revolució!1 Creiem que aquesta frase pot resumir 
molt bé el que trobareu en aquest treball. Durant una època molt concreta, en una 
terra concreta, Déu cridava a la revolució. 

L’Església, en tant que poble de Déu, comunitat de creients, com també en tant 
que jerarquia, durant els anys 60 experimenta una total revolució interna. En pa-
raules cristianes, experimenta una “conversió interior total” o, en paraules del po-
ble llatinoamericà, una “revolució”. D’una Església tancada, tradicionalista, 
dogmàtica, vinculada al poder polític i subjugada al poder econòmic, passa a con-
vertir-se en un motor dels processos revolucionaris que tindran lloc durant els anys 
70 i 80 a Nicaragua i el Salvador. A partir de la Conferència Episcopal de Medellín 
(1968), l’Església llatinoamericana fa un gir copernicà i adopta l’anomenada Opció 
Preferencial pels Pobres. Es produeix una veritable conversió dins l’Església, un 
alliberament, una “eclesiogènesi”, en paraules de Leonard Boff. Neix l’Església 
dels Pobres, l’Església popular. “Déu baixa dels altars, s’allibera dels temples i 
camina entre els més pobres de la terra.” El poble explotat, marginat, reprimit per 
les oligarquies, els exercits i els interessos imperialistes, descobreix que l’Església 
s’ha posat de part seva. Déu crida a la Revolució. Déu crida i clama pel canvi, per 
la renovació, per la justícia, per l’alliberament del pobre. Durant els anys 70 es 
produeix a tota l’Amèrica Llatina, i en particular a l’Amèrica Central, que és on ens 
centrarem, un procés de conversió religiosa. Una conversió que esdevindrà una 
veritable revolució de fons i de forma des de la Teologia de l’Alliberament. Aquesta 
conversió obrirà els ulls al poble. Un poble explotat i subjugat al poder, tant polític 
com eclesial, obre els ulls a la nova religiositat. D’aquí sorgeix un déu que no vol la 
pobresa i l’explotació dels pobres; aquest és el nou missatge de l’Església. 
D’aquesta manera, la conversió religiosa produeix un desbloqueig ideològic que 
desemboca en una conversió política en els pobles del Salvador i Nicaragua. La 
relectura de la Bíblia, de l’Evangeli, fan prendre consciència al poble que Déu fa 
costat als pobres. Cal recordar que, durant segles, l’Església havia predicat la 
resignació davant la pobresa i la misèria, ara, en canvi, l’Església predicarà 
l’organització, l’alliberament, l’actuació per sortir de la situació de pobresa en què 
estava immers el poble centreamericà.  

                                                      

1 VIGLIETTI, Daniel (1967): Camilo Torres; a l’àlbum Canciones para mi América. 
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El desbloqueig ideològic condueix el poble a l’organització popular; inicialment, 
des de les Comunitats Eclesials de Base. Des d’aquesta primera organització, el 
poble pren consciència de la realitat, del “pecat estructural” al si del qual viu, en 
paraules dels bisbes a Medellín. Pren consciència del món de misèria, de fam, 
violència i repressió. D’aquí neixen primer les organitzacions de masses. Uns or-
ganismes civils que busquen, per la via pacífica, millorar les condicions de vida de 
la majoria pobra. Davant les protestes i mobilitzacions pacífiques del poble, el go-
vern respon amb violència i repressió, fet que impossibilita qualsevol diàleg i qual-
sevol victòria social. L’Església, en tant que poble de Déu, està absolutament 
vinculada a les organitzacions de masses, ja que són els creients, el poble pobre, 
els que formen aquestes organitzacions, impulsats des de la seva pròpia misèria, i 
des de la seva fe cristiana. L’Església, com a organització clerical, es divideix i 
s’enfronta internament. Ens trobarem amb una bona part del clergat (sacerdots, 
religiosos, religioses i alguns bisbes), inspirat pel Concili Vaticà II i per Medellín, 
que es posicionarà totalment del costat dels pobres, seran els principals causants 
d’aquest desbloqueig ideològic, i els impulsors de la conversió política que experi-
mentarà el poble centreamericà. D’altra banda, ens trobem amb una part del cler-
gat totalment lligada al poder civil, tradicionalista, ultraconservadora que, des de la 
por i l’anticomunisme, es tancarà en la religiositat preconciliar i s’enfrontarà a la 
realitat social i política des d’una postura bel·ligerant i totalment progovernamental. 
Ens trobem, doncs, amb dues esglésies, dues religiositats, dues maneres de se-
guir el mateix Déu; una des de la pobresa del poble i des de l’Evangeli de Jesu-
crist, en la qual Déu crida a la revolució, i l’altra des del poder, des de l’oligarquia, 
l’exèrcit i el govern, en què Déu crida a la resignació. És el que José Comblin, 
teòleg de l’alliberament, defineix com una “Església profètica” que és “factor de 
emancipación del orden establecido (...), es protesta, impugnación, motivación 
para luchar, romper las barreras, las costumbres y las leyes, el comportamiento 
común de la sociedad. La religión es fuerza de cambio”, davant d’una Església 
“sacerdotal” que és “la fuerza de integración en el orden, tanto en el orden cósmico 
como en el orden social (...) legitima el orden, dándole argumentos sagrados y 
sacraliza los comportamientos de sumisión e integración en el orden global”2.  

Al Salvador, el desbloqueig ideològic i la conversió política que aquest provoca 
en el poble fa prendre consciència a la població, consciència política i consciència 
cristiana, de la necessitat de canvis radicals. La repressió amb la qual responen 
les autoritats i l’exèrcit fa que la via armada prengui cos i esdevingui, per a la po-
blació, l’única via possible per assolir la justícia, la pau i la dignitat per al poble. 
L’Església popular seguirà, des de l’opció preferencial pels pobres, dos camins. 
D’una banda, laics, religiosos i sacerdots optaran per la via armada de la guerrilla 
de l’FMLN. Altres, també laics, religiosos i sacerdots, optaran pel treball de base, 
pel treball intel·lectual, per buscar vies pacífiques per assolir els mateixos objec-
tius, la construcció de la justícia, la construcció del regne de Déu, una construcció 
que exigeix una absoluta revolució. 

                                                      

2 COMBLIN, J. (2003): “Nuevo amanecer de la Iglesia”, a Alternativas, Revista de análisis y reflexión 
teológica, núm. 25, Ed. Lascasiana, Managua. 
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A Nicaragua ens trobarem que la petita i mitjana burgesia, els sectors urbans, des-
cobriran, amb la nova religiositat, una crida a l’alliberament, una crida a l’enderro-
cament de la dictadura somocista. Aquí trobarem com el cristianisme revolucionari 
s’unirà al sandinisme per a un fi comú. Durant el procés revolucionari, cristianisme i 
marxisme s’apropen fins a unir-se en l’Església popular. Examinarem com la participa-
ció dels cristians és bàsica per a l’enderrocament de la dictadura i el triomf del sandi-
nisme. I com aquest apropament entre cristianisme i sandinisme es produeix i du a la 
victòria revolucionària. Posteriorment al triomf, veurem com l’Església popular entra en 
crisi i veurem com l’Església tradicional, la jerarquia eclesiàstica encapçalada per 
l’arquebisbe Miguel Obando, es convertirà en un dels pitjors enemics del sandinisme i 
de tot aquell que li doni suport, com era el cas de l’Església popular. 

Així doncs, en aquest treball volem mostrar com l’Església, després d’una con-
versió interna participa activament (a favor i en contra) dels processos revoluciona-
ris del Salvador i Nicaragua. Veurem també com l’Església dels Pobres neix, creix i 
mor, igual que els somnis revolucionaris. Descobrirem un temps històric en què 
Déu cridava a la revolució, en què l’Església participava activament en la lluita de 
classes, en què l’Església es va convertir al pobre, i es va convertir en motor de la 
lluita revolucionària (armada i civil). Veurem com l’Església va deixar de ser l’opi 
del poble per esdevenir esperança, força i voluntat de canvi. I alhora, també com 
aquesta es va veure assetjada per l’statu quo, fins al punt de la persecució, la tor-
tura i l’assassinat dels seus membres (laics, sacerdots, religiosos, religioses i bis-
bes) i torna un altre cop a convertir-se en opi per al poble pobre. 

A causa de la dimensió del nostre objecte d’estudi, de l’espai geogràfic i temporal, 
aquest treball vol ser tan sols una aproximació al tema. Un estudi elaborat a partir de 
l’extensa bibliografia sobre el tema i altres fonts (orals i escrites) amb la finalitat de fer 
un retrat sobre quaranta anys d’història que van donar esperança a l’Església mundial 
i als sectors progressistes d’arreu. Arrenquem dels anys 60 per fer una radiografia de 
com estava la societat centreamericana mostrant la situació política, econòmica i so-
cial per tal d’entendre el que Medellín anomenarà “pecat estructural” i el procés de 
naixement de l’Església dels Pobres. Posteriorment, centrarem el camp d’estudi en un 
ràpid resum, des del 1960 fins a l’actualitat, de la història del Salvador i Nicaragua. 
Som conscients que deixem alguns buits i que molts temes necessiten 
d’aprofundiment, però recordem que volem emmarcar un moment històric i un prota-
gonista: l’Església catòlica. Un cop emmarcat el nostre objecte d’estudi en una societat 
i uns fets històrics concrets, analitzarem què és l’Església popular, d’on neix, com es 
concreta en la societat, en la forma de Comunitats Eclesials de Base. És el moment 
que analitzem (des del punt de vista històric) la Conferència del CELAM (Conferència 
Episcopal Llatinoamericana) de Medellín (1968), el naixement i principals aspectes de 
la Teologia de l’Alliberament i les primeres Comunitats Eclesials de Base, que són el 
fruit d’aquesta conversió religiosa de l’Església popular. A partir d’aquí, volem mostrar 
com aquesta nova Església, aquesta religiositat alliberadora contribueix a la creació 
dels moviments revolucionaris al Salvador i com intervé en el triomf de la revolució 
sandinista a Nicaragua. Finalment, centrem el nostre estudi en la participació de 
l’Església (laics, sacerdots, religiosos/es i jerarquia) dins la guerra civil del Salvador 
(1980-1992). Mirem d’analitzar quin paper hi han jugat els sacerdots, religiosos i reli-
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gioses que acompanyen els combatents de l’FMLN, així com els laics que, des de la 
seva fe cristiana, s’integren a la lluita armada o a la lluita civil. També analitzarem el 
paper de la jerarquia, tant dels bisbes com de Joan Pau II. A nivell de Nicaragua, ens 
trobem amb una guerra oberta entre la jerarquia i el govern sandinista. Aquest fet ens 
fa centrar l’estudi en aquest punt, amb l’anàlisi de com la jerarquia i el Vaticà contri-
bueixen a la caiguda del sandinisme. 

En un darrer terme, fem una aproximació històrica, des de la realitat centreameri-
cana, a l’Església catòlica. Com està, com es posiciona avui, on queda l’Església 
dels Pobres i quin paper té avui l’Església en una societat eminentment catòlica. 

Aquest treball és fruit d’un any d’estudi a l’Amèrica Central al llarg del curs 
2003-2004, concretament a la Universitat Centreamericana (UCA) José Simeón 
Cañas, un dels punts clau de la història recent del Salvador, i des de la Universitat 
Centreamericana (UCA) de Managua, Nicaragua, concretament a l’Institut 
d’Història de Nicaragua i Centreamèrica (IHNCA). El material emprat surt bàsica-
ment del fons documental i bibliogràfic de les dues universitats i és la base estruc-
tural del nostre estudi. D’altra banda, hi hem introduït un acostament a la història 
oral, i hem complementat la informació i documentació amb entrevistes formals i 
converses informals amb personatges i protagonistes del moment històric que 
volem estudiar. Partint del contactes i amistats dins l’Església popular del Salvador 
i Nicaragua, hem aprofundit en el tema mitjançant entrevistes i converses amb 
personatges claus per a la història contemporània que estem treballant. Entre les 
entrevistes que hem fet, i que detallem al final d’aquest estudi, destaquem la con-
vivència amb el jesuïta Jon Cortina al Salvador, a la comunitat de Guarjila junta-
ment amb excombatents de l’FMLN, com Mario o Abelino Gutiérrez, i la població 
civil que va viure la guerra directament. També els contactes esporàdics amb la 
parròquia Sant Antoni Abat de San Salvador, amb l’amistat personal d’un membre 
històric d’aquestes comunitats cristianes, Gabriel Ciudadreal. Al Salvador, remar-
quem també les entrevistes amb el sacerdot Benito Tovar i l’exvicari general de 
monsenyor Romero i monsenyor Rivera, monsenyor Urioste. A Nicaragua, podem 
destacar les entrevistes fetes a l’exministre d’Exteriors sandinista Miguel D’Escoto, 
l’exministre d’Habitatge Miguel Ernesto Vigil, la comandant Leticia Herrera, els 
membres supervivents del comando Rigoberto López Pérez de Monimbó i la con-
vivència amb la Comunitat Eclesial de Base de Masaya. Aquestes entrevistes han 
contribuït a donar un testimoni de primera mà, contrastat, del tema d’estudi.  

Només em resta agrair la col·laboració de molta gent anònima i pública de Nicara-
gua i del Salvador que han fet possible aquest treball, des del seu suport material, 
intel·lectual, testimonial o afectiu. Però especialment he d’agrair l’ajuda, el suport i 
l’amistat dels jesuïtes Jon Cortina i Rafael de Sivatte de la UCA del Salvador, de Ga-
briel Ciudadreal de Sant Antoni Abat i de la família Fuentes-Gómez (Dolores, Bernardo 
i Hernaldo) de Masaya, Nicaragua. Un treball fet amb el suport econòmic de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) al Salvador i del Centre de Cooperació 
Internacional de la Universitat de Lleida, que publica aquest estudi. Finalment, només 
em resta agrair la inestimable col·laboració i ajuda del Dr. Manel Lladonosa, catedràtic 
d’Història Contemporània de la Universitat de Lleida, tutor d’aquest treball. 
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1. L’Amèrica Central  
(perspectiva general vers el 1960) 

1.1. La geografia, població i ocupació de l’espai 

L’Amèrica Central és una petita llengua de terra entre dues masses continen-
tals. Un pas estret entre dos territoris i sobretot entre dos mons totalment separats 
per la cultura, la història, i bàsicament pel poder polític i econòmic. L’Amèrica Cen-
tral divideix geogràficament, però també divideix dos mons, dues societats total-
ment diferents. La societat anglosaxona del nord (amb l’excepció de Mèxic), actual 
capdavantera econòmica i sobretot militar del món, de la societat llatina del sud, 
l’anomenat Tercer Món. L’Amèrica Central, doncs, entraria dins dels cànons 
d’aquest mal anomenat Tercer Món. Un cúmul de països situats als esglaons més 
baixos de l’escala dels països del món, sota barems econòmics i socials (excep-
tuant-ne Costa Rica, “la Suïssa centreamericana”). Una societat totalment rural, 
pobra i dominada pels veïns del nord, el nou imperi colonial, els Estats Units. 

El Salvador és el país més petit de tot el continent americà. El conegut Pulgar-
cito de América no té una extensió més gran que la província de Badajoz. Concre-
tament, poc més de 20.700 quilòmetres quadrats. Un petit territori a la costa 
pacífica de l’istme centreamericà que ha de suportar la superpoblació avui de 6 
milions i mig d’habitants. Així doncs, estem davant d’un país molt petit territorial-
ment parlant i amb un excés de població, un país amb greus problemes quan par-
lem de terres de cultiu, recursos naturals, o senzillament en habitants per 
quilòmetre quadrat. Una terra que ha estat així des de la conquesta espanyola.  

D’altra banda, Nicaragua és el país més gran de l’Amèrica Central, però contrà-
riament al Salvador, està molt poc poblat per la seva extensió. Parlem d’un territori 
de més de 120 mil quilòmetres quadrats que abasta des del mar del Carib fins a 
l’oceà Pacífic i que té una població sensiblement inferior al seu país veí, de més de 
5.300.000 habitants actualment (2004). Nicaragua és un país bàsicament agrari. 
De tota manera, ens trobem amb una important part de la població situada a les 
zones urbanes a causa de la concentració de terres en poques mans i les grans 
extensions de terra dedicada a pastures. Val a dir també que bona part de la zona 
oriental del país és muntanyosa (els anomenats Andes centreamericans) i selvàti-
ca, de molt difícil accés i totalment despoblada. Ens trobem davant d’un país to-
talment dividit en dos geogràficament parlant, i de dues parts alhora totalment 
diferents. La costa pacífica congrega les principals ciutats del país, la principal 
concentració de població i sobretot el poder polític i econòmic des de la colònia. 
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En canvi, la zona del Carib està molt menys poblada; amb un alt percentatge de 
població indígena (trobem en aquesta part els miskitos, sumus i ramas) aplegada 
en les zones selvàtiques de difícil accés. Només trobem a la costa atlàntica dues 
ciutats, Bluefilds i Puerto Cabezas. Un fet digne de menció és la important influèn-
cia anglosaxona de la costa del Carib de Nicaragua. L’idioma que es parla en 
aquesta gran regió del país no és el castellà, sinó les llegües indígenes i l’anglès, 
a causa de la forta presència anglesa al Carib des del segle XVII i sobretot durant 
el segle XIX amb el projecte del canal interoceànic. Així doncs, podem dir que 
existeixen dues Nicaragües, molt diferents l’una de l’altra, però unides política-
ment. Aquesta divisió afectarà històricament, com veurem més endavant, la revo-
lució sandinista i sobretot la contrarevolució. Per remarcar la divisió territorial, 
només cal esmentar que no existeixen carreteres ni canals de comunicació entre 
ambdues zones, tret d’una via aèria molt precària. 

Pel que fa a la població indígena del Salvador, no en tenim gaires dades. La 
població durant la colònia es va reduir de forma exagerada per l’explotació a què 
era sotmès l’indígena, les malalties portades pels conqueridors o els conflictes 
armats. A principis del segle XX tan sols quedaven un 6% d’indígenes supervi-
vents dels més de 400.000 que es calcula que hi havia quan van arribar els es-
panyols a la regió salvadorenca3. Però la destrucció definitiva de la població 
indígena es va produir el 1932, amb la darrera revolta camperola i indígena, amb 
el suport del Partit Comunista i ideada per Farabundo Martí. Aquesta revolta va ser 
absolutament massacrada per l’exèrcit a les ordres del dictador Maximiliano Her-
nández Martínez. Amb aquesta massacre, de més de 30.000 morts en pocs dies, 
es considera la destrucció i mort definitiva de la població indígena al Salvador. 
Avui es calcula que pot quedar un testimonial 1% de la població total del país, però 
sense cap incidència social o cultural i totalment situada entre els sectors més 
pobres i marginats del país. 

A Nicaragua és totalment diferent. Com ja hem vist, Nicaragua té dues regions 
molt diferents i totalment separades: la costa del Pacífic i la costa atlàntica. Doncs 
bé, a la costa atlàntica, compartint territori amb Hondures, existeix la Moskitia, una 
regió selvàtica que és el refugi de l’ètnia indígena més nombrosa a Nicaragua, els 
miskitos. Aquests, el 1979 superaven la població de 100 mil membres. Existeixen 
dues ètnies indígenes més, els sumus i els ramas, però de molt inferior nombre. 
Aquestes dues ètnies han estat víctimes del mestissatge i han quedat molt diluïdes 
entre la població mestissa de la costa atlàntica. Com veurem més endavant, la 
costa atlàntica de Nicaragua va ser objecte d’una gran intervenció anglesa i poste-
riorment nord-americana durant bona part del segle XIX i principis del segle XX. 
Aquesta intervenció consistia en interessos econòmics en base a l’economia agro-
pecuària. Els anglesos tenien empreses i plantacions a la costa nicaragüenca, i 
per manca de mà d’obra qualificada hi van portar població afrocaribenya provinent 

                                                      

3 ADAMS, R. N.: “Etnias y sociedades (1930-1979)”, a PÉREZ BRIGNOLI, H. (ed.) (1993): De la posguerra 
a la crisis (1950-1979); vol. V Historia General de Centroamérica, Ed. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Madrid. 
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de Jamaica i de les Antilles menors4. Aquesta població amb els anys es converteix 
en una nova ètnia nicaragüenca, els garifunas, amb tradicions i cultura totalment 
caribenyes, i amb la peculiaritat que parlen en anglès (és d’aquí d’on prové que a 
la costa atlàntica de Nicaragua s’hi parli més anglès que espanyol). Així, ens tro-
bem amb una regió de Nicaragua amb un alt percentatge d’indígenes, de garifunas 
i de mestissos, on el blanc crioll o “ladino” és una minoria, però és la minoria que 
té el poder econòmic i polític. Ens trobem amb una coexistència no exempta de 
conflictes de tipus racista ni d’estereotips, però sense violència rellevant. El més 
destacable d’aquesta regió ha estat sempre l’abandó a què ha estat sotmesa per 
part de les autoritats polítiques de Managua. Durant els anys 60, la regió es consi-
derava selvàtica i deshabitada, sense cap més interès que el de ser una font de 
recursos naturals per explotar. Amb la intervenció anglonord-americana a la regió i 
l’abandó de la Nicaragua del Pacífic es crea una cultura anglosaxona, sobretot 
pels garifunas o afrocaribenys (sobretot a nivell de llenguatge). Una cultura que es 
convertirà en contestatària i contrària als interessos de Managua. Quelcom que es 
convertirà en antisomocista durant la insurrecció, i també en antisandinista durant 
la revolució. Miskitos, mestissos, garifunas... tots crearan un fort sentiment 
d’afirmació cultural i ètnica que els farà sobreviure a la cultura majoritària nicara-
güenca5.  

1.2. La història 

A mode de pinzellada, cal recordar que la conquesta espanyola de l’Amèrica 
Central, després d’un primer contacte de Colom amb la costa de l’actual Hondures, 
va iniciar-se cap al 1516, en dos fronts, des de Mèxic, pel nord, i des de Panamà, 
al sud6. La conquesta de Cuscatlán (nom indígena de l’actual Salvador) es va pro-
duir a mans de Pedro de Alvarado, un dels homes d’Hernán Cortés, procedent de 
la conquesta de Mèxic. Nicaragua, en canvi, va ser conquistada des del sud, con-
cretament el 1523, quan Gil González Dávila va annexionar el territori circumdant 
al Gran Llac (actual llac Nicaragua) a la Corona espanyola. 

La colònia es va caracteritzar clarament per la imposició, l’opressió i 
l’aniquilament de la cultura indígena. Els conqueridors espanyols es van trobar 
amb una terra molt fèrtil i una massa important de població sotmesa per treballar-
la. No ens allargarem, ja que no és el nostre tema d’estudi, però sí cal destacar 
quelcom referent a l’Església catòlica, que com ja és conegut, va ser el braç 
simbòlic, ideològic i legitimador de la conquesta i de totes les brutalitats que 
aquesta duia a terme. Així doncs, la societat colonial es va formar al voltant del 
cristianisme, en tant que la conquesta anava acompanyada de la cristianització 
forçosa de la població indígena. L’Església, doncs, es va convertir en el principal 
instrument de dominació de la població indígena. Eren els religiosos els encarre-

                                                      

4 ADAMS, R. N.; op. cit. 
5 ADAMS, R. N.; op. cit. 
6 CARDENAL, R. (2001): Manual de Historia de Centroamérica; UCA Ed., San Salvador. 



 

20 
 

gats de controlar la població i d’adormir la rebel·lia indígena a través de la religió. 
El cristianisme pregonava, sota els pilars de la humilitat, l’obediència i la resigna-
ció, la voluntat divina. L’indígena havia d’acceptar la seva condició d’explotat, de 
maltractat, perquè aquest era el paper que Déu havia triat per a ell. Aquests pilars 
amb els quals se sustentava la “voluntat de Déu”, com veurem, es mantenen fins 
al Concili Vaticà II (1962) i la Segona Conferència General de l’Episcopat Llati-
noamericà a Medellín (1968), ja a les acaballes del segle XX. L’Església es con-
verteix ràpidament en un poder paral·lel al poder dels terratinents espanyols, 
alhora que el cristianisme va calant en la societat, fins a dirigir la vida cultural i 
social de l’Amèrica Central. Ràpidament, les religions indígenes van ser cristianit-
zades, i el cristianisme va esdevenir l’única religió permesa. Les processons, el 
culte als sants, la religiositat popular, etcètera són fruit de l’època colonial, amb els 
trets de la religiositat espanyola dels segles XVI i XVII, amb la influència del misti-
cisme medieval espanyol de Sant Joan de la Creu o Sant Ignasi de Loiola, tot ba-
rrejant-ho amb la cultura indígena pròpia7. Així doncs, és clar que la religió, alhora 
que l’idioma, és el principal llegat de la conquesta i la colònia, juntament amb la 
disminució de la població indígena; en termes generals, en un 90%. 

Pel que fa a la independència de l’Amèrica Central, aquesta es proclamaria el 
dia 15 de setembre de 1821, a la ciutat de Santiago de Guatemala (actual Anti-
gua). Els diferents autors que desenvolupen aquest tema ens parlen de causes 
internes i causes externes que van dur a la independència. Així doncs, resumida-
ment, cal emmarcar-nos (segons les causes externes) en un període postrevolu-
cionari, concretament pocs anys després de les grans revolucions dels segle XVIII 
(Anglaterra i França). Ens trobem, a inicis del segle XIX, l’Europa napoleònica, i 
amb els nounats Estats Units. Aquesta situació internacional abanderava crits de 
llibertat i d’independència, cosa que feia trontollar els vells imperis. En l’àmbit in-
tern, ens trobem amb causes clarament econòmiques. Els criolls, que dirigien 
l’economia de les colònies perquè eren els productors i comerciants de les matè-
ries d’exportació, exposaven el seu descontent amb la metròpoli pel seu centralis-
me i monopoli i eren, per tant, contraris a aquest centralisme de l’economia 
colonial i partidaris del lliure mercat. Alhora, aquests eren vedats als llocs de poder 
polític (en mans d’espanyols), fet que encara els impedia més els seus objectius 
mercantils i econòmics. 

L’oligarquia criolla va aprofitar-se de la situació en què es trobava el poble, els 
indígenes i les classes camperoles, crucificades pel sistema feudal terratinent i 
pels abusos dels governants espanyols. És, doncs, l’oligarquia la que controla i 
proclama la independència de l’Amèrica Central el 1821. D’aquesta manera, veiem 
com el poder va canviant de mans, però sempre es manté entre les elits econòmi-
ques. Dels espanyols passa a mans dels terratinents i grups dominants criolls, i 
deixa el poble i la classe treballadora en la mateixa situació que durant la colònia. 
Alguns autors, com Carlos López, fins i tot consideren que la independència va ser 
proclamada per les classes dominants per evitar que el poble, que ja començava a 

                                                      

7 FUENTES TELICA, B. (1996): Actitudes y expresiones culturales de Masaya; manuscrit inèdit. 
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revoltar-se, prengués el poder i amenacés els seus privilegis8. Cal destacar que, a 
diferència d’altres latituds, la independència de Centreamèrica es va produir sense 
necessitat de cap mena de conflicte bèl·lic. Va ser una independència pactada 
entre les elits i la monarquia espanyola de Ferran VII. 

La situació general de la població no canvia en res respecte al període colonial. 
L’oligarquia criolla va mantenir les mateixes condicions de treball i d’explotació, i el 
poder polític, militar, econòmic i religiós va continuar en un reduït nombre de mans. 
El sistema polític s’estructurà en dos partits, liberals i conservadors, que es dispu-
taven el poder en una nova situació d’independència. Ambdós, però, estaven for-
mats per membres de les classes dominants i, en el fons, buscaven els mateixos 
objectius.  

L’Amèrica Central, després de la independència es va organitzar com un estat 
federal, la República Federal Centreamericana, constituït el 1824, però la jove 
república ja va néixer morta, o si més no moribunda. Es va continuar mantenint 
intacta l’estructura administrativa i política de la colònia, però les divisions entre les 
oligarquies dels diferents països, els conflictes entre liberals i conservadors, 
l’oposició de l’Església a les mesures secularitzadores liberals, el descontent de la 
població per no veure millorada la seva situació després de la independència i la 
manca de recursos econòmics del govern federal van fer fracassar l’anomenat 
“sueño de Morazán”9, que s’enterra definitivament el 1839. 

A finals del segle XIX, les oligarquies (liberals i conservadors) donen forma als 
nous estats independents. Sota la bandera de la modernització i el progrés, les 
polítiques se centren a crear països basats exclusivament en l’agroexportació. 
Transformen les estructures de propietat de la terra per centralitzar-la en poques 
mans robant al poble indígena i camperol les seves terres dedicades a 
l’autosuficiència i obligant aquest a treballar en les grans plantacions. El progrés, 
doncs, ràpidament va demostrar l’enriquiment de pocs i l’empobriment de molts10. 
És el temps de les repúbliques agroexportadores, les repúbliques cafetars i les 
repúbliques bananeres. 

La independència va suposar un canvi en l’escena dels actors. Espanya, com a 
metròpoli va desaparèixer, juntament amb les oligarquies espanyoles a les colò-
nies. Però, en canvi, el poder econòmic i polític va passar a mans de les oligar-
quies criolles, com ja hem esmentat anteriorment. Uns nous actors entren a 
l’escenari centreamericà: Anglaterra i, posteriorment, els Estats Units. Hem vist 
que un dels principals factors de la independència és la voluntat dels comerciants 
criolls per accedir al lliure mercat i dirigir ells mateixos l’economia agroexportadora, 
sense passar per la metròpoli. Durant el segle XIX, l’imperi britànic s’estén pel 
món, i també arriba a Centreamèrica. Els britànics, interessats en els productes 
                                                      

8 DDAA (2002): Historia de El Salvador; Ed. Equipo Maíz, San Salvador. 
9 Francisco de Morazán, hondureny, va ser el segon president de la República Federal 
Centreamericana i un liberal que va lluitar pel manteniment de la unificació, fins a la seva mort violenta. 
10 MARTÍ PUIG, S. (2001): Rebel·lions, bananes i volcans; Ed. EUMO, Girona. 
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agroexportadors de les noves repúbliques, inverteixen en aquests països a nivell 
d’infraestructures (línies ferroviàries, telègrafs, etc.11) per afavorir l’exportació cap a 
Europa. Tot i això, a inicis del segle XX, els Estats Units inicien la seva política 
colonial emparada amb la Doctrina Monroe (“Amèrica per als americans”, altra-
ment dit, “Amèrica per als nord-americans”). Aquesta doctrina impulsava 
l’intervencionisme dels Estats Units en la vida de les joves repúbliques centreame-
ricanes i de tot Llatinoamèrica. Ràpidament, els nord-americans van desplaçar 
l’imperi britànic a les seves possessions americanes. D’aquesta manera, s’inicia la 
dominació nord-americana de Centreamèrica, un nou colonialisme basat en el 
capitalisme i el lliure mercat, en l’anticomunisme més entrat el segle XX, i que 
perdura fins als nostres dies. 

Així, podem emmarcar la intervenció nord-americana a l’Amèrica Central dins 
de diferents etapes, depenent de la variació en els interessos dels propis Estats 
Units. La primera etapa, segons estudia Zamora en el cas concret de Nicaragua, 
s’inicia el 1848 amb els plans de construcció del canal interoceànic, seguida per la 
intervenció de William Walker el 1855 (com veurem més endavant). Posteriorment, 
s’estableix un parèntesi intervencionista a causa de la guerra que mantenen els 
Estats Units contra Mèxic, i la pròpia guerra civil nord-americana. No és fins al 
1898, amb la guerra de Cuba, quan els Estats Units tornen a clavar les urpes a 
Centreamèrica. A partir d’aquí, amb la doctrina del Big Stick i la diplomàcia de les 
cañoneras, els Estats Units inicien una nova etapa imperialista i de domini fins al 
1934, quan a resultes de la crisi del 29 i l’ascens del feixisme a Europa ens trobem 
amb un segon parèntesi intervencionista. És després de la Segona Guerra Mun-
dial quan els Estats Units s’alcen davant del món com a única potència mundial 
defensora de la “democràcia” i la “llibertat”, enfrontada al sistema soviètic de la 
URSS. Estem en la guerra freda i durant aquest període, la política intervencionis-
ta serà directa12. Val a dir que durant el segon parèntesi, els Estats Units ja havien 
deixat a la regió centreamericana els dictadors de torn que s’encarregaven de 
mantenir-hi l’ordre imposat des de Washington. Realment, si hem de fer una esca-
la dins dels països que pateixen la intervenció nord-americana en la seva política 
nacional, Nicaragua s’endú la primera posició, seguida molt de prop per Cuba i 
Panamà. 

En el cas explícit de Nicaragua, la intervenció ha desembocat en conflicte 
bèl·lic en diverses ocasions. La primera va ser la que entre 1856 i 1858 es va 
anomenar Guerra Nacional, en què les oligarquies nicaragüenques s’uneixen 
per derrocar un enemic comú, el filibuster William Walker, un nord-americà del 
sud que volia conquistar Nicaragua per crear un nou estat a imatge dels estats 
esclavistes del sud dels Estats Units. A partir de 1912, els marines nord-
americans s’instal·len a Nicaragua fins que Augusto César Sandino (“el general 
de los hombres libres”) els expulsa del país per les armes en una nova guerra 
nacional que dura fins a l’assassinat de Sandino a mans d’Anastasio Somoza 

                                                      

11 DALTON, R. (2002): El Salvador, Monografía; UCA Ed., San Salvador.  
12 ZAMORA, A. (1996): El conflicto Estados Unidos-Nicaragua 1979-1990; Ed. Cira, Managua. 
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García. La darrera intervenció armada oberta serà la que tindrà lloc durant el 
govern sandinista amb la guerra contrarevolucionària que duran a terme els 
Estats Units juntament amb la Contra des d’Hondures13. 

Pel que fa al Salvador, la intervenció nord-americana s’inicia directament amb 
el control del sistema financer. El Salvador no té terres per a la gran producció 
agroexportadora, com Hondures, ni tampoc té l’interès geoestratègic de Nicara-
gua. Per tant, l’imperialisme dels EUA se centra en el sistema financer. Inicien, el 
1922, el control de les duanes, amb un préstec al govern que li permetia dominar 
el 70% dels impostos de les duanes14. La ingerència dels Estats Units al Salvador 
es mantindrà fins a l’actualitat, controlant els dictadors de torn, posant-hi i traient-hi 
presidents i, com veurem més endavant, finançant una guerra civil contrarevolu-
cionària. 

Cal remarcar que la intervenció dels Estats Units a Centreamèrica no s’hauria 
dut a terme sense la intervenció de les elits locals totalment aliades al gegant im-
perialista. Així doncs, la política d’expansió dels Estats Units es recolza amb els 
grups locals afins, aliats suficientment forts per fer la feina bruta i mantenir l’ordre 
de submissió, cosa que permetia crear un imperialisme informal, no declarat ober-
tament, que es manté fins als nostres dies. 

1.3. L’economia i la societat 

La principal riquesa de l’Amèrica Central és la terra, i la producció agrícola, la 
principal font de recursos econòmics. Ja des del temps de la colònia, s’establirien 
grans plantacions i latifundis per a la producció i exportació cap a la metròpoli. El 
principal dels productes era l’anyil, un tint natural molt apreciat pel mercat europeu. 
Amb la independència, el sistema agroexportador no canvia, al contrari, s’accentua 
i es potencia amb nous productes i nous mercats (cafè, cotó, canya, bananes...). 
Ben aviat, l’anyil va ser substituït per colorants químics, molt més econòmics i 
rendibles, i el cafè (al Salvador i Nicaragua) o la banana (a Hondures) van passar 
a ocupar el lloc d’honor dels productes d’exportació. Les repúbliques centreameri-
canes van esdevenir ràpidament monoexportadores i monoproductores, concen-
trant les terres en mans de les oligarquies agroexportadores.  

La població indígena i els petits camperols, que vivien de l’agricultura de sub-
sistència des de la independència, van convertint-se gradualment en jornalers, i les 
seves terres passen a engrandir les grans hisendes. Ens trobem, doncs, davant 
d’un procés de proletarització del camperolat tradicional. Amb l’arribada dels libe-
rals als governs de Guatemala, Hondures i el Salvador, es va endegar una política 
de “modernització econòmica” iniciada amb l’expropiació de terres comunals, béns 
eclesiàstics i, bàsicament, les terres dels indígenes. Els petits productors a la llar-

                                                      

13 ZAMORA, A.; op. cit. 
14 DDAA: Historia de El Salvador; op. cit. 
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ga es van veure obligats a vendre les seves terres. La riquesa que produeix 
aquest sistema durant el darrer quart del segle XIX i primer del segle XX no reper-
cuteix gens en el conjunt de la població, ans al contrari, crea més desigualtat entre 
les elits i classes dominants (cada cop més concentrades) i la gran massa treba-
lladora15.  

La crisi econòmica mundial sorgida del crac del 29 afecta d’una manera directa 
els països centreamericans, amb la caiguda en picat dels preus dels productes 
agraris, bàsicament el cafè. La manca d’entrada de divises i la disminució del preu 
del cafè van fer que les fràgils economies monocultivadores i agroexportadores 
quedessin completament afectades, així com el sistema polític oligàrquic. La crisi 
agrària va comportar un abandonament de les terres de cultiu, desallotjament i 
desocupació, atur i reducció de l’activitat comercial i administrativa a la mínima 
expressió. L’agitació de les masses populars va amenaçar l’ordre establert, que va 
optar per autoprotegir-se. S’abandona el sistema liberal per passar a un sistema 
de control i repressió en mans militars; apareixen, doncs, els règims de seguretat 
nacional (al Salvador, el règim del general Maximiliano Hernández Martínez, o 
l’inici de la dinastia Somoza a Nicaragua). Durant aquests governs militars, la pro-
ducció agrícola de plantació experimenta un creixement notable (posteriorment a 
la crisi de 1930), que afavoreix la idea d’un desenvolupament industrial d’aquesta 
producció. La crisi mostra als productors la necessitat de diversificar cultius. És en 
aquests moments quan creixen les explotacions de canya i cotó, en detriment del 
cafè (producte que registra importants fluctuacions dins dels mercats internacio-
nals). Assistim a una aliança tàctica entre els productors i els comerciants que crea 
una elit d’origen agrari amb gran poder afavorit per la Segona Guerra Mundial, 
quan les exportacions de sucre i cotó es disparen. 

Entre 1950 i 1979 es viu un període de creixement econòmic a tot Centreamè-
rica, on el PIB regional creix un 5,2% anual de mitjana. Tot i les diferències entre 
els països, podem establir unes constants que es reprodueixen en tots els casos 
per explicar aquest creixement econòmic: L’ajuda externa, a través d’inversions de 
transnacionals i/o préstecs, va ser decisiva. D’altra banda, l’agricultura es manté 
com a base econòmica en tots els països. Una tercera constant és entrada de la 
indústria a la història econòmica de Centreamèrica per primera vegada, igualment 
que l’expansió i modernització dels serveis financers. Entre 1950 i 1960, doncs, 
veiem com l’economia creix un 4,6% anual i entre 1960 i 1970, un 5,7%. En aquest 
creixement, destaquen Costa Rica, Nicaragua i el Salvador com a capdavanters16. 
També es el període de l’expansió del comerç internacional, que permet a Cen-
treamèrica un important desenvolupament sense endeutament exterior. 
L’endeutament arribarà a la dècada dels vuitanta principalment. Aquest creixement 

                                                      

15 Veure CARDENAL, R.: Manual de Historia de Centroamérica; op. cit. i PORTILLO, G.: “El origen de la 
burguesía cafetalera: Caso La Libertad”, a MARTÍNEZ PEÑATE, O. (2000): El Salvador, Historia General; 
Ed. Nuevo Enfoque, San Salvador. 
16 GUERRA-BORGES, A.: “El desarrollo económico (1950-1979)”, a PÉREZ BRIGNOLI, H. (ed.) (1993): De la 
posguerra a la crisis (1950-1979); vol. V de Historia General de Centroamérica; Ed. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Madrid. 
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econòmic va acompanyat de profundes repercussions socials. La introducció de 
nous cultius destinats a l’exportació necessiten una gran extensió de terres per ser 
produïts i ser rendibles. Milers de camperols són expulsats de les seves terres, 
que són incorporades als latifundis monocultivistes, cosa que converteix el campe-
rol en proletari agrícola de les grans plantacions. Això produeix, novament, una 
gran concentració de terres en poques mans i deixa sense terra ni feina els petits 
productors. Al mateix temps, es produeix una important desforestació. Ens trobem 
davant del final de l’agricultura tradicional i en el naixement de l’agricultura moder-
na, amb l’alt cost humà dels milers de camperols que es queden sense terra. La 
pobresa creix i “fueron los tiempos en los que se sembraron los vientos del venda-
val de los años 80”17. 

Durant els anys 60, es produeix un important creixement de la indústria cen-
treamericana, fins als setanta, que s’estanca. La industrialització es troba una sèrie 
d’obstacles: les reduïdes dimensions del mercat centreamericà, la reduïda dispo-
nibilitat de matèries primeres i infraestructures, el mal estat de les comunicacions i 
l’analfabetisme que produïa una manca de personal qualificat. Tot i aquests incon-
venients, la indústria passa a ser l’objectiu principal de la política econòmica i els 
diferents governs promulguen lleis de foment industrial i, sobretot, s’integren les 
economies centreamericanes. Val a dir que el Salvador tenia una capacitat més 
important que els seus veïns, però ràpidament Nicaragua es posa al dia. Aquest 
desenvolupament industrial segueix el patró de la substitució de les importacions i 
fa augmentar les exportacions internes. Es produeix un fort dinamisme de 
l’economia; es multipliquen les indústries manufactureres i els llocs de treball. 
S’afavoreix també la producció agrícola.  

El 1959 es produeix un acord regional per canviar els aranzels interiors, que 
desapareixen a canvi d’incrementar els exteriors per tal d’afavorir l’economia i la 
producció internes. Es protegeixen d’aquesta manera les indústries de consum 
(amb alts aranzels a les importacions de productes alimentaris, begudes, calçat i 
roba), es protegeixen moderadament les matèries primeres, perquè Centreamèrica 
és deficitària de moltes d’elles (com els hidrocarburs o el petroli). D’altra banda, la 
maquinària i l’equipament està exempt d’aranzels per tal d’afavorir la importació. 
Es produeixen també una sèrie d’incentius fiscals amb la finalitat d’impulsar la 
importació de maquinària i equipaments, abaratir els costos de producció i facilitar 
la recuperació de les inversions. El 13 de desembre de 1960, Guatemala, el Sal-
vador, Hondures i Nicaragua signen el Tractat General d’Integració Econòmica 
Centreamericana, i deixen la porta oberta a l’entrada de Costa Rica dos anys més 
tard. Neix el Mercat Comú Centreamericà (MCCA). Aquest procés d’integració es 
produeix per diversos factors, entre els quals podem observar el deteriorament del 
comerç exterior dels països de la regió, l’experiència positiva de tractats bilaterals 
de lliure comerç efectuats durant els anys 50 i, finalment, tot i que no és determi-

                                                      

17 GUERRA-BORGES, A.; op. cit. 
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nant sí hi ajuda, el suport explícit dels Estats Units a la integració centreamerica-
na18. Es crea, doncs, una zona de lliure comerç amb un aranzel comú. 

El creixement i desenvolupament de l’MCCA demanava més inversió dels es-
tats en organització i institucionalització, però aquestes inversions es van fer de 
forma molt precària, cosa que va provocar que moltes de les comissions i orga-
nismes de l’MCCA no funcionessin correctament. L’increment del comerç intern 
demanava cooperació entre els bancs centrals dels diferents estats. Aquests creen 
la Cambra de Compensació Centreamericana, que s’encarregava de compensar la 
balança de pagaments i els problemes que es produeixen al comerciar amb cinc 
monedes diferents a nivell de divises. D’aquí va néixer la idea de crear una mone-
da única, o si més no de la unitat monetària, però mai es va arribar a produir. El 
que sí que es crea és el Banc Centreamericà partint de la Cambra de Compensa-
ció, anomenat Banc Centreamericà d’Integració Econòmica, amb la intenció de 
finançar els projectes industrials i d’infraestructures de l’MCCA, projectes 
d’especialització agropecuària i donar suport econòmic per a habitatge social, tu-
risme, salut, educació i formació professional. Tot i això, el banc va ser monopolit-
zat pels governs estatals, que van destinar els seus fons a projectes locals en lloc 
de beneficiar-ne tota la regió centreamericana19. 

A partir de 1965, les importacions a causa de l’alça econòmica del quinquenni 
anterior creixen acceleradament i superen de bon tros les exportacions que van a 
la baixa. Igualment, els governs no estaven preparats per a la modernització de 
l’economia que estaven experimentant. El sistema tributari era pèssim per absorbir 
la demanda i el deute públic creixia considerablement. El 1970 s’entra en un pe-
ríode inflacionari que s’agreuja amb la crisi petroliera mundial de 1973. La inflació 
s’apodera de Centreamèrica, on augmenten els preus interns entre un 10% i un 
20% anualment20. Aquest augment va afectar principalment les bases, a la majoria 
pobra, fet que va crear una gran inestabilitat social agreujada per l’autoritarisme de 
les dictadures militars. D’altra banda, les elits capitalistes s’uneixen i organitzen 
per tal de sobreviure i assolir encara més poder polític i econòmic. Tot i això, 
l’MCCA ja havia desaparegut l’any 1969, amb la guerra entre el Salvador i Hondu-
res. Amb la desaparició d’aquests dos membres, Guatemala, Nicaragua i Costa 
Rica segueixen tenint relacions comercials durant un temps, fins que tot el somni 
d’unitat econòmica cau definitivament.  

1.4. L’Estat i els grups polítics 

Com hem vist en l’apartat anterior, a inicis del segle XX, els Estats Units esde-
venen una potència mundial, i partint de la doctrina Monroe es llancen al domini de 
l’Amèrica Llatina. Domini a nivell polític i econòmic ajudat per una gran força militar 

                                                      

18 GUERRA-BORGES, A.: El desarrollo económico (1950-1979); op. cit. 
19 GUERRA-BORGES, A.; op. cit. 
20 GUERRA-BORGES, A.; op. cit. 
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i per les classes dominants d’aquests països. Per als Estats Units, la importància 
de l’Amèrica Central es basava en tres punts: era un pont entre el nord i el sud, i 
calia defensar el canal interoceànic de Panamà i evitar que la revolució antiimpe-
rialista que havia tingut lloc a Mèxic s’estengués pel sud.  

Al Salvador, el president, Manuel Enrique Araujo (1911-1913), es va oposar a 
la intervenció dels Estats Units i va intentar millorar les condicions de treball dels 
obrers i camperols enemistant-se amb l’oligarquia i amb els terratinents. Dins de 
les mesures que va adoptar podem destacar la creació d’associacions d’artesans 
—va donar suport a l’organització de treballadors—, l’obligació de l’empresari a 
pagar el treballador en cas d’accident laboral i l’eliminació de la presó per deutes. 
Araujo també era contrari als préstecs estrangers i contrari a les intervencions dels 
Estats Units a l’Amèrica Central (va condemnar la invasió de Nicaragua per part de 
tropes nord-americanes el 1912). Unes mesures revolucionàries que ràpidament 
van revelar l’oposició de les oligarquies. Un darrer punt en la política d’Araujo va 
ser la creació de la Guàrdia Nacional amb l’objectiu de donar més protecció a la 
població, partint de l’exemple de la Guàrdia Civil espanyola21. La Guàrdia Nacional 
serà, posteriorment, el principal òrgan de repressió de la població del Salvador. Es 
va deixar de banda el seu objectiu inicial. 

Araujo va ser assassinat i Carlos Meléndez va assumir la presidència inaugu-
rant l’anomenada dinastia dels Meléndez-Quiñónez, que va governar el país du-
rant catorze anys. Es van alternar al poder Carlos Meléndez i Alfonso Quiñónez. 
Aquesta dinastia va afavorir l’entrada dels Estats Units al país. Va ser una època 
molt repressiva, on l’estat de setge va durar al llarg dels catorze anys de govern. 
Qualsevol vaga, manifestació o acte d’oposició era reprimida brutalment. 

Tot i la repressió i l’estat d’excepció permanent, el 1924 es crea la Federació 
Regional de Treballadors del Salvador22, que arriba a ser l’organització laboral més 
important del país. Organitzava sindicats, vagues i protestes per exigir lleis en 
benefici dels treballadors. Tres anys després, ens trobem amb un intent reformista 
important quan Alfonso Quiñónez col·loca a la presidència el seu ministre de gue-
rra, Pío Romero Bosque, amb la qual cosa pretenia seguir controlant el país, però 
Romero Bosque ràpidament es va distanciar de la política de l’anomenada dinas-
tia. Posa fi a l’estat de setge, dóna llibertat d’expressió, decreta lleis a favor dels 
treballadors i redueix la jornada laboral a vuit hores. No obstant això, la població 
del camp va seguir oprimida. 

La crisi econòmica mundial de 1929, com hem esmentat abans, va afectar molt 
l’economia del Salvador, que depenia de les exportacions. La crisi va provocar una 
important caiguda en el preu del cafè, producte principal del qual depenien aque-
lles exportacions. Aquest fet va afectar ràpidament el poble. El govern va acomia-
dar molts treballadors públics i es van reduir salaris. El sou dels jornalers es va 

                                                      

21 DDAA (2001): Historia de El Salvador; Ed. Equipo Maíz, San Salvador. 
22 DDAA: Historia de El Salvador; op. cit. 
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reduir a la meitat i, en moltes ocasions, no sortia a compte recollir el gra de cafè i 
no hi havia feina. La pitjor part se la van endur les dones treballadores, que cobra-
ven molt menys que els homes. El 1931 se celebren eleccions presidencials. Ro-
mero Bosque deixa la presidència i es convoquen eleccions lliures. Les dones no 
podien votar ni ser elegides. Una dona va intentar inscriure’s com a candidata a la 
presidència, però no li va ser permès. Era Prudencia Ayala23. 

Arturo Araujo crea el Partit Laborista (d’inspiració britànica) i busca el suport 
d’Alberto Masferrer, que gaudia del suport d’un gran nombre de votants. Araujo, 
amb els vots dels seguidors de Masferrer, guanya les eleccions. Promet una re-
forma agrària, augment de salaris i reducció de la jornada laboral. Però Araujo no 
va complir les promeses electorals en no tenir força contra l’oligarquia i els terrati-
nents. El Partit Comunista del Salvador (PCS), creat el 1930, juntament amb la 
Federació Regional de Treballadors abans esmentada, dirigeixen les creixents 
protestes contra el govern d’Araujo. Aquest augmenta la repressió especialment al 
camp. La situació finalitza amb el cop d’estat militar que va dur al govern el general 
Maximiliano Hernández Martínez, després d’una victòria electoral del PCS a les 
eleccions municipals. El govern del general Martínez representa el fracàs dels 
règims oligarquicocivils, encapçalats per les oligarquies comercials i financeres. A 
partir del mandat de Martínez, i fins als anys 80, s’aniran succeint militars a la pre-
sidència del país. D’altra banda, l’oligarquia terratinent, molt més conservadora i 
tradicionalista, és la base de suport dels nous governs militars. Així doncs, el cop 
militar del general Martínez va ser “la respuesta preventiva de la clase dominante 
frente al avance de nuevas fuerzas políticas, surgidas en el seno de las clases 
dominadas, en el marco de una sociedad en crisis”24. 

El 22 de gener de 1932 s’inicia la insurrecció popular, una insurrecció fruit de la 
situació d’absoluta misèria que patia el camperolat i sobretot la població indígena 
(els més pobres d’entre els pobres) i fruit també de la repressió del govern militar 
vers aquesta població. Aquesta insurrecció havia de ser coordinada pel PCS i el 
Socorro Rojo Internacional, encapçalat per Farabundo Martí, però la cúpula direc-
tiva, amb Martí, va ser capturada uns dies abans de l’alçament per traïció. El PCS 
no va aconseguir superar aquesta situació; va perdre tota possibilitat de coordina-
ció quan es va endegar l’alçament. Encara que el PCS havia estat pràcticament 
neutralitzat, la insurrecció es va produir igualment, i va prendre força a l’occident 
del país, on la crisi econòmica havia afectat més i on hi havia més població indíge-
na. Els camperols alçats van aconseguir prendre poblacions i posicions militars, 
però estaven mal armats i desorganitzats. La insurrecció va ser ràpidament repri-
mida per l’exèrcit d’una manera ferotge. 30.000 morts (o 10.000 segons les fonts 
governamentals). L’oligarquia va donar suport econòmicament al govern en la 
repressió de la revolta i l’Església va legitimar la repressió “per salvar la nació de 
les urpes del comunisme”. 

                                                      

23 DDAA: Historia de El Salvador; op. cit. 
24 LÓPEZ VALLECILLOS, I.: Fuerzas sociales y cambio social en El Salvador, op. cit. 
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Al costat de Farabundo Martí (afusellat al febrer del 32), trobem líders cam-
perols com Feliciano Ama d’Izalco i Francisco Sánchez de Juayúa. Mario Zapa-
ta i Alfonso Luna eren dos estudiants universitaris membres del PCS que van 
ser afusellats amb Martí. Finalment, cal destacar Miguel Mármol, que sobre-
viurà als fets i dirigirà posteriorment el PCS25. 

Martínez reforma la constitució de 1886 i en dicta una de nova el 1939. Va 
permetre la reelecció del candidat presidencial, però el descontent de la població, 
l’afany de poder i de protagonisme dels joves oficials de l’exèrcit, les tensions entre 
Martínez i els propietaris de cafetars i les simpaties de Martínez pel feixisme ale-
many van ser algunes de les causes que van provocar la insurrecció militar de 
1944, que va arribar acompanyada d’una important vaga general recolzada per 
banquers, grans comerciants i propietaris de cafetars. Els Estats Units retiren el 
seu suport a Martínez, que va renunciar, finalment, el 9 de maig de 1944. 

A Nicaragua, després del fracàs de la República Federal, els diferents governs 
centraven els seus interessos en dos objectius principals. D’una banda, l’intent de 
convertir Nicaragua en una república agroexportadora i, de l’altra, la construcció 
del canal interoceànic, a través de Río San Juan i del llac Nicaragua. Però la cons-
trucció d’aquest canal va ser un fracàs per diferents problemes de concessions, 
propietat de les terres i interessos públics i privats, entre els quals cal destacar la 
no-concessió del territori on s’havia de construir el canal a mans nord-americanes 
per part del president Zelaya. Finalment, el congrés dels Estats Units va decidir 
construir-lo a través de Panamà.  

Tot i això, el govern dels Estats Units volia garantir la seguretat del seu projecte 
interoceànic mitjançant el control dels països veïns per evitar possibles intrusions i 
conflictes. D’aquesta manera, el govern democràtic del president Zelaya, liberal 
reformista i nacionalista, va ser enderrocat amb la invasió de Nicaragua per part 
d’un contingent de 2.700 marines que van transformar el país en un protectorat 
sota vigilància directa el 1912 i sota la direcció dels conservadors26. Adolfo Díaz en 
va assumir la presidència com a representant dels interessos nord-americans. 

A partir de 1912, Nicaragua va esdevenir una colònia dels Estats Units, tot i 
l’aparent independència, sobre la qual exercien un total control militar i polític. 
Econòmicament, els Estats Units controlaven enterament les explotacions mine-
res, bananeres, de cafetars, etc., així com la seva comercialització. Amb la invasió 
nord-americana, els conflictes entre liberals i conservadors no es van aturar, i els 
combats entre partidaris d’ambdues faccions se succeïen contínuament, fet que va 
agreujar la situació de dominació de la força militar nord-americana, que el 1927 
va tornar a actuar-hi directament. Durant aquest període d’ocupació directa, que 
abasta fins al 1933, quan Sandino foragita els marines del territori nacional, Nica-
                                                      

25 Veure, sobre Miguel Mármol, DALTON, R. (2000): Miguel Mármol; UCA, Ed. San Salvador, i GALEANO, 
E. (1986): Memoria del fuego, el siglo del viento; vol.3, Ed. s. XXI, Madrid. 
26 MARTÍ PUIG, S.; Rebel·lions, bananes i volcans; op. cit. Sobre el derrocament de Zelaya i l’ocupació 
nord-americana, veure també ZAMORA, A.: El conflicto Estados Unidos-Nicaragua 1979-1990; op. cit. 
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ragua viu un dels saqueigs més importants i que determina la situació econòmica 
posterior (que Somoza agreujarà encara més). Durant aquests anys, es produirà 
un augment exagerat del deute extern i sobretot una sobreexplotació dels recursos 
naturals que no repercutirà en el país, sinó en l’economia nord-americana. 

Amb la signatura de l’acord de Tipitapa o de l’Espino Negro (1927), entre libe-
rals, conservadors i nord-americans, es van arribar a aprovar unes eleccions vigi-
lades (pels Estats Units) per decidir qui governaria el país, si liberals o 
conservadors, i es va promulgar el desarmament i la fi dels conflictes armats entre 
els dos grups polítics. Amb aquest acord, les forces polítiques de Nicaragua ac-
cepten la necessitat de la intervenció dels Estats Units per garantir la pau i l’ordre 
al país. Amb l’acord de Tipitapa, s’estableixen els trets fonamentals del nou siste-
ma polític de Nicaragua. D’una banda, es crea un cos militar apolític, la Guàrdia 
Nacional, entrenat des dels Estats Units, com a policia i exèrcit. De l’altra, 
s’estructura una nova llei electoral basada en el bipartidisme i es consoliden llaços 
financers amb la banca nord-americana Bank of New York. 

L’únic militar que no va signar els acords de Tipitapa va ser el liberal Augusto 
Cesar Sandino, que va iniciar un nou conflicte armat lluitant contra els marines 
nord-americans i contra la nova Guàrdia Nacional. La lluita antiimperialista de 
Sandino va iniciar una guerra de guerrilles contra els interessos nord-americans a 
Nicaragua, alhora que es convertia en una revolta camperola i una revolució so-
cial. L’Exèrcit Defensor de la Sobirania Nacional de Nicaragua (EDSN) va esdeve-
nir tot un símbol de la lluita antiimperialista de l’Amèrica Llatina.  

Pel congrés dels Estats Units i pels governs que li estaven subjugats, Sandino 
era tan sols un bandoler amb quatre camperols, però per tot grup reformista llati-
noamericà, Sandino era vist com un heroi en la lluita contra el poder més gran del 
continent americà. El 1932, després de set anys de guerra, els marines abando-
nen Nicaragua. Amb aquesta victòria, Sandino inicia negociacions amb el govern 
liberal de Sacasa i amb el director de la Guàrdia Nacional, Anastasio Somoza Gar-
cía. Les negociacions arriben a una sèrie d’acords pels quals l’EDSN dominaria un 
territori determinat per desenvolupar-hi el seu programa de cooperatives agrícoles, 
però no van aconseguir els canvis desitjats dins la Guàrdia Nacional. Els enfron-
taments entre partidaris de l’EDSN i de la GN es van mantenir fins que Somoza 
García, aprofitant la visita de Sandino a Managua, planeja i executa el seu assas-
sinat el 193427. El 1936, Anastasio Somoza García, amb el suport dels Estats 
Units, va esdevenir el president electe de Nicaragua i va iniciar una etapa de dic-
tadura ferotge sota una democràcia totalment fictícia. La dinastia Somoza es man-
tindrà al govern fins al 1979, amb el triomf de la revolució sandinista. 

Somoza estructura el seu govern al voltant de la Guàrdia Nacional. Director 
d’aquest cos, Somoza gaudeix de la seva fidelitat absoluta, que transformarà en el 
seu exèrcit personal i en el principal òrgan de repressió i control social del país. La 
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Guàrdia Nacional, que era un òrgan repressiu creat per enfrontar la guerrilla de 
Sandino, es convertirà en la pedra angular de la dictadura somocista. No és un 
exèrcit nacional, sinó més aviat una guàrdia “pretoriana” al servei d’una família i de 
l’ordre polític, econòmic i social creat per la intervenció nord-americana28. Tan bon 
punt Somoza accedeix a la presidència, s’inicien una sèrie de reformes modernit-
zadores, alhora que legitimadores del poder somocista. D’una banda, es reforma 
la constitució que amplia el poder d’intervenció de l’estat en matèria de control 
social i dóna carta blanca a la GN per tal d’actuar impunement contra qualsevol 
moviment que anés en contra del nou govern. En l’àmbit econòmic, es produeix 
una forta centralització en l’àmbit creditici, fiscal i monetari, alhora que s’afavoreix 
l’agroexportació amb diverses mesures monetàries. Finalment, el poder estatal 
també se centralitza i es controlen des de l’Estat tots els mecanismes i serveis 
administratius. D’altra banda, el Partit Liberal Nacionalista (PLN) esdevé un orga-
nisme més de la maquinària somocista amb l’única funció de donar cobertura civil 
a la dictadura. 

Amb la guerra freda, el govern somocista es va convertir en un aliat absolut en 
la política anticomunista dels Estats Units, amb la seva participació en 
l’enderrocament d’Arbenz a Guatemala, amb la invasió de l’illa de Granada i amb 
la participació en l’intent d’enderrocar el govern castrista a Bahía Cochinos. 
D’aquesta manera, Somoza s’assegurava el suport del veí del nord al seu govern. 
L’assassinat de Somoza García (1956) a mans del jove poeta Rigoberto López 
Pérez va marcar l’inici de la dinastia i va situar el seu fill gran, Luís Somoza Debay-
le, al capdavant del govern, i el seu fill petit, Anastasio Somoza Debayle, a la di-
recció de la GN.  

Al Salvador, després de la renúncia del Brujo Martínez (conegut d’aquesta ma-
nera per la seva afició a l’esoterisme i a la parapsicologia29), van sorgir diferents 
grups polítics prohibits durant l’era anterior. Entre aquests destaquem la Unió Na-
cional de Treballadors (UNT), una organització de treballadors que ràpidament va 
créixer en importància i poder polític. Per por del canvi polític i de perdre els seus 
privilegis, l’oligarquia es va aliar a un grup de militars que van perpetrar un nou cop 
d’Estat el 1944, que va dur al govern el coronel Osmín Aguirre, col·laborador del 
gabinet anterior de Martínez. Aguirre ràpidament reprimeix i il·legalitza els grups 
opositors, destrueix la UNT i exilia els seus dirigents. 

Sota pressions dels Estats Units, Aguirre convoca eleccions que són totalment 
manipulades. Imposa com a nou president el general Castaneda Castro, fidel de-
fensor de l’oligarquia i dels interessos dels Estats Units. Però el seu mandat dura 
ben poc. El 1948 és destronat per una junta civicomilitar encapçalada pel major 
Oscar Osorio, que s’instal·la al govern. Aquesta junta pretenia passar per un go-
vern revolucionari, depurar les forces armades i dur a terme millores i reformes 

                                                      

28 ZAMORA, A.: El conflicto Estados Unidos-Nicaragua 1979-1990; op. cit. 
29 DDAA: Historia de El Salvador; op. cit. 
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socials. Ben aviat, el Consell de Govern Revolucionari actua seguint les pautes 
dels dictadors anteriors: repressió a l’oposició i defensa de l’oligarquia30. 

Cal destacar la reforma constitucional de 1950, que recull les tendències refor-
mistes i “desarrollistas” de l’època, on s’assignava al govern el paper de promotor 
del desenvolupament nacional. Durant el període del president Osorio (militar suc-
cessor de la junta civicomilitar Consell de Govern Revolucionari), es construeixen 
tota una sèrie d’obres importants d’infraestructura, alhora que, resultat dels nous 
plantejaments constitucionals, es creen una sèrie d’organismes (Institut de 
l’Habitatge Urbà, Institut de la Seguretat Social, etc.) i es promulguen lleis (salari 
mínim, vot femení, legalització dels sindicats, etc.) que donen al nou govern militar 
una cara reformista molt diferent dels governs anteriors. Tot i això, amb el creixe-
ment dels moviments obrers, a causa de l’obertura del govern i amb les noves 
lleis, el govern retorna a la repressió, que pren magnituds importants a finals de 
1952. 

Després de noves i fraudulentes eleccions, el coronel Lemus accedeix al go-
vern (1956-1960). Durant el seu govern, es crea la Confederació General de Tre-
balladors del Salvador (CGTS), que serà durament reprimida i obligada al treball 
clandestí. Arran de la intervenció directa de la CIA per enderrocar el règim del 
president Arbenz a Guatemala, de caire totalment progressista i antiimperialista 
(que havia comès la gosadia d’expropiar terres a la United Fruit Company per re-
partir-les entre la població sense terra), i després de veure que Cuba es mantenia 
ferma, els Estats Units veuen més clarament que la guerra freda també s’ha de 
combatre a l’Amèrica Llatina.  

Aquí neix, apadrinada pel president John F. Kennedy, l’Aliança per al Progrés, 
el 1961. Aquesta aliança predicava que certes reformes eren necessàries si es 
volien evitar revoltes populars i de caire castrista. Les desigualtats socials eren 
molt grans, per tant, l’Aliança propiciava reformes tributàries, agràries i laborals 
mínimes que tranquil·litzessin la població però que no canviessin de mans el poder 
econòmic, polític i social. És a dir, mínimes reformes que a la pràctica no canvia-
ven res, i envoltades d’eleccions per tal de donar un toc democràtic a la situació. 
Eleccions, val a dir, però, on sempre guanyaven els mateixos, sigui per frau o per-
què només ells s’hi presentaven. A part, l’Aliança per al Progrés també venia 
acompanyada per un braç militar, encarregat d’entrenar les forces armades dels 
diferents països en tècnica contrainsurgent per evitar alçaments guerrillers. Es 
crea a l’Amèrica Central el Consell de Defensa Centreamericà (CONDECA), a 
petició insistent dels Estats Units, per vetllar per la seguretat i estabilitat regional a 
partir de la col·laboració dels exèrcits31. 

Després del creixement de la tensió en la guerra freda, els Estats Units controla-
ven, a través de la United Fruit Company, Guatemala, Hondures i Costa Rica, i a tra-
                                                      

30 CASTRO, M. (1983): Función política del ejército salvadoreño en el presente siglo; UCA Ed., San 
Salvador. 
31 ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S. (1983): El Salvador, el rostro de la revolución; UCA Ed., San Salvador. 
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vés d’Anastasio Somoza, Nicaragua. Per al Salvador, l’Aliança per al Progrés va resul-
tar un canvi important en els interessos nord-americans, fins aleshores modestos, i 
l’oligarquia, tot i que mantenia una certa independència, agraïa l’ajuda militar que es-
tabilitzava la situació per als negocis. Tot i això, els oligarques salvadorencs no accep-
taven fàcilment la imposició de reformes socials provinents de Washington32. 

Per la seva banda, la CIA coordinarà totes les activitats contrarevolucionàries o 
anticomunistes a l’Amèrica Llatina, ajudada per la façana diplomàtica i neta de 
l’AID, l’Agència Internacional per al Desenvolupament, encarregada d’emmascarar 
les accions de la CIA a través de suposades ajudes socials i programes cívics. La 
llarga mà de la CIA la trobem en molts dels esdeveniments polítics i militars del 
subcontinent, des dels atacs i sabotatges a Cuba, passant per l’hegemonia de 
Somoza a Nicaragua, fins a l’assassinat del Che Guevara a Bolívia, la caiguda de 
la revolució al Perú o el cas paradigmàtic de Xile i el cop d’Estat de Pinochet.  

Durant el període de Nixon (època de màxim intervencionisme a l’Amèrica Llatina), 
el 1967, s’escriu el famós Informe Rockefeller, que emmarca la política exterior dels 
Estats Units a l’Amèrica Llatina, després del final de l’Aliança per al Progrés. Aquest 
informe proposava una política totalment marcada per l’intervencionisme a tots els 
nivells i a tots els països llatinoamericans. Rockefeller defensava, i amb ell la cúpula 
republicana, que “la fuerza moral de los Estados Unidos en el mundo, la veracidad 
política de nuestro liderazgo, la seguridad de nuestra nación, el futuro de nuestro 
progreso social y económico están ahora en juego”33, fet que suposava una llibertat 
total per actuar impunement en qualsevol país i afirmar el seu tradicional imperialisme.  

1.5. L’Església catòlica en vigílies del Concili Vaticà II 

Com ja hem vist anteriorment, l’Església havia esdevingut un fort instrument le-
gitimador i de control social durant la colònia. Podem dir que l’Església oferia un 
marc simbòlic o supraestructural per al projecte colonitzador, que va ser també 
adoptat per les elits independentistes i per les oligarquies agroexportadores. 
D’aquesta manera, l’Església també va esdevenir un òrgan primordial de l’statu 
quo centreamericà. Leonard Boff34 descrivia als primers anys de la dècada dels 80 
els models d’Església a l’Amèrica Llatina. Un dels que assenyalava ens serveix per 
mostrar la imatge de l’Església llatinoamericana anterior al Concili i que actualment 
segueix en actiu, tot prenent més força cada dia. 

Així doncs, segons Leonard Boff, l’Església catòlica centreamericana es caracte-
ritzava per ser un model d’Església legitimadora de l’ordre establert, del qual en 
formava part com a dirigent (recordem la unitat medieval Església-Estat). Tot i 

                                                      

32 ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.; op. cit. 
33 “La política de Estados Unidos hacia América Latina después de la Revolución Cubana”, a DDAA: 
Nicaragua y la Revolución Sandinista; op. cit.  
34 BOFF, L. (1982): Església, carisma i poder; Ed. Claret, Barcelona. 
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aquesta unió amb el poder civil, l’Església vivia totalment girada vers ella mateixa, 
sense cap mirada al món exterior, als interessos humans. L’Església de la Contrare-
forma, de la qual ha estat hereva l’Església fins al Vaticà II, era, segons manifestava 
ella mateixa, la portadora absoluta de la salvació de la humanitat. Vivia tancada en 
el sagramentalisme i únicament dedicada a les tasques purament eclesials (adminis-
tració de sagraments). Es tracta d’un organisme totalment jerarquitzat, basat en 
l’estructura clerical, una extrema ortodòxia, tradicionalisme, providencialisme i dog-
matisme. La seva missió era purament espiritual i de conversió d’aquells que busca-
ven la salvació, única i exclusivament a través d’ella, esdevinguda connexió directa 
amb el regne de Déu, llunyà i post mortem. El camí cap al regne de Déu passava 
únicament per la Santa Església Catòlica, Apostòlica i Romana. 

Amb la independència, l’Església busca mantenir el seu paper predominant 
dins la nova societat mitjançant l’aliança amb les classes dominants i amb el poder 
polític. Clarament es decantava cap als conservadors. Es va convertir en una veu 
crítica amb els governs liberals a causa del seu caràcter anticlerical i les seves 
reformes secularitzadores. No obstant això, l’Església es va mantenir clarament 
del costat del poder i les oligarquies, però el seu discurs oficial es mantenia al 
marge de la política, a la qual considerava quelcom pecaminosa i, per aquesta raó, 
qualsevol bon cristià se n’havia d’allunyar35. 

Partint d’un informe dels bisbes del Salvador, del qual desconeixem l’any exac-
te de publicació, podem veure com la jerarquia eclesiàstica classificava i avaluava 
la seva feligresia a mitjans dels anys 50. De la mateixa manera, ens dóna a enten-
dre com era aquesta Església. L’informe ens mostra com l’Església era bàsica-
ment femenina. Eren les dones les que omplien els temples i participaven de tots 
els actes de pietat popular, en contraposició a la deixadesa dels homes adults: “El 
elemento femenino adulto es adicto a la Iglesia cuando el elemento masculino 
adulto es alejado, pero no hostil.” A nivell professional, trobem l’allunyament del 
proletariat de l’Església, a diferència de les zones agràries on aquesta domina: 
“Los obreros están alejados por influencia del clero, al que consideran contrario a 
sus libertades y apoyo del capital. Los campesinos son bastante adictos a la Igle-
sia.” Cal destacar finalment l’apunt sobre els indígenes: “Los indígenas (un 30%) 
no constituyen un problema destacable, sólo algunas prácticas supersticiosas.”36 

Tot i això, el que ens mostra més clarament com era l’Església del Salvador, 
anterior al Concili Vaticà II i Medellín, és la seva resposta a la massacre del 32. 
Recordem que el 1932, els camperols, guiats pel PCS i el Socorro Rojo Interna-
cional, s’alcen en armes contra el govern del general Martínez i són massacrats. 
Doncs bé, la jerarquia del Salvador, amb monsenyor Belloso al capdavant de 
l’arquebisbat de San Salvador, intensifica la seva campanya anticomunista i be-
neeix l’Estat i les forces armades per haver evitat que el comunisme “materialista i 
ateu” s’apoderés del país. L’anticomunisme ha estat un tret característic de 
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l’Església del Salvador fins més enllà de Medellín, i fins i tot en l’actualitat. Conjun-
tament amb les missions d’ajuda al poble camperol, a les presons i a les zones on 
havia esclatat el conflicte, la propaganda anticomunista de l’Església era constant. 

Les autoritats eclesiàstiques, per lluitar contra els mals religiosos i morals de la 
seva província, van constituir les organitzacions religioses, integrades per laics, 
però totalment controlades pels clergues. Podem esmentar, entre altres, la Confra-
ria de la Doctrina Cristiana, Cercles Parroquials, Apostolats de l’Oració, Congrega-
cions Marianes, Senyores de la Caritat, Cavallers Adoradors del Sagrat Cor, etc. A 
partir de 1940, canvia una mica el sistema amb el naixement de l’Acció Catòlica, 
l’Acció Cultural Universitària, les Joventuts Obreres Cristianes (JOC) i la Defensa 
Social Salvadorenca37. Cal destacar que la JOC va ser directament una maniobra 
en contra del comunisme que s’obria camí dins del món obrer. L’Església, a nivell 
doctrinari, propaga una interpretació extremament conservadora del missatge cris-
tià, sota els eixos de la salvació de l’ànima i l’acceptació de l’statu quo com a de-
signi diví, remarcat per un tedèum a cada inici de govern38 (val a dir que aquesta 
tradició la trenca monsenyor Romero el 1977, quan es va negar a oficiar el tedèum 
a l’inici del govern de Carlos Humberto Romero, com a protesta per l’assassinat 
del jesuïta Rutilio Grande). 

L’Església de Nicaragua durant la primera meitat del segle XX es va caracteritzar 
bàsicament per legitimar el poder i l’estructura governant, per reforçar l’aparell ideolò-
gic de l’Estat i per mantenir una total complicitat amb els poders governants. Veurem 
com amb la família Somoza això s’accentua i es fa molt més present. Aquest matri-
moni el trobem ja des de la colònia i es manté fins al període liberal. Abans, però, ens 
trobem que el govern recolza completament l’Església, contribueix econòmicament al 
sosteniment de les obres religioses, sobretot de les escoles privades, i també trobem 
que l’Estat fa donació de terres a l’Església. De tota manera, amb els conflictes entre 
liberals i conservadors, aquesta relació tan estreta es va trencar, fins al punt que el 
Vaticà va retirar el nunci de Nicaragua i va tallar relacions diplomàtiques entre ambdós 
països. Aquestes relacions es van restablir amb el govern conservador (1910-1918). 
Durant aquest període conservador també va ser quan es va erigir la seu arquebisbal 
de Managua (1913), independent de Guatemala. 

Durant l’ocupació militar dels Estats Units, l’Església es va mantenir al marge, no 
es pronuncià ni a favor ni en contra de la dominació estrangera. L’únic que es va 
posicionar en contra va ser el bisbe Simeón Pereira Castellón. Pereira escriu a 
l’episcopat dels EUA perquè influenciés contra la intervenció nord-americana al país. 
A part d’ell, tot l’episcopat se’n va mantenir al marge. Val a dir que aquesta serà una 
constant històrica dels bisbes nicaragüencs. Amb l’ocupació, els marines nord-
americans hi van portar els seus cultes i tradicions, i van augmentar de forma consi-
derable el protestantisme en un país tradicionalment catòlic. Com a resposta, la 
jerarquia va impulsar un programa, conjuntament amb l’Acció Catòlica, per “salvar 
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en buena hora el catolicismo en nuestro país”. El Congrés Eucarístic va ser una 
mesura de lluita contra aquest protestantisme creixent al país amb l’exaltació pública 
del dogma de l’eucaristia. El primer congrés va tenir lloc el 1930. Durant aquest, el 
laïcat va tenir la seva primera intervenció important dins l’Església. L’acte va acabar 
amb una recepció a la casa presidencial i el lliurament al president José Maria Mon-
cada (liberal electe el 1928 sota la protecció dels Estats Units) de la medalla d’honor 
del congrés eucarístic, mostra inequívoca del tarannà deferent de l’Església envers 
l’Estat, malgrat que el mandatari fos liberal. A partir dels anys 30, apareixen les 
agrupacions catòliques laiques, orientades a l’activitat social i a l’exercici de la cari-
tat. Així, trobem una activa Congregació Mariana, l’orde tercera de Sant Francesc 
d’Assís, les Filles de Maria, etc. L’Acció Catòlica experimenta un gran creixement a 
partir dels anys 40. Es dedica a la catequesi, les obres de caritat, les campanyes 
morals i la promoció d’estudis litúrgics i congressos eucarístics. 

Durant la guerra entre les forces invasores i la guerrilla de Sandino, l’Església 
es va posicionar clarament de part de l’Estat i, per tant, de la intervenció estrange-
ra. L’Església va mantenir una estreta relació i harmonia amb els règims liberals 
fins al 1971, tot al·legant l’autoritat de l’Estat com una autoritat per dret diví per la 
necessitat de sobreviure i conservar el poder després de la revolució constitucio-
nalista liberal. El 1950 es va promulgar una nova constitució liberal que establia la 
no-existència de religió oficial a l’Estat, la llibertat de consciència i culte i al caire 
laic de l’ensenyament públic. Amb aquesta constitució, l’Església es posicionà 
totalment en contra, però no abandona la seva complicitat amb l’Estat, tot i les 
crítiques a les mesures liberals que li eren contràries. 

Podem resumir el pensament de l’episcopat centreamericà, tant de Nicaragua 
com del Salvador, en els següents punts: santificació dels dies festius i importància 
de la missa, la predicació i la doctrina oficial catòlica que dictava Roma, reafirma-
ció de la família com a base social i del matrimoni com a unitat indissoluble, reco-
neixement de l’Estat i del govern com a autoritat provinent de Déu, foment de la 
catequesi en nens i adults i una visió moralista de la realitat, fins i tot física, com 
quan declarava que els desastres naturals eren càstigs divins per la conducta dels 
feligresos, com va succeir arran del terratrèmol de 193139. Tots els autors ens 
mostren una Església dogmàtica, tancada en ella mateixa, totalment al marge dels 
problemes reals de la societat. Tot això canviarà completament amb la Segona 
Conferència de l’Episcopat Llatinoamericà de Medellín (1968).  

                                                      

39 GONZÁLEZ, L. A.; op. cit. 
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2. Dictadures, revolucions  
i assaigs democratitzadors:  

el Salvador 1960-2004 

2.1. Del mercat comú centreamericà a la guerra del futbol (1960-1969) 

Aquesta primera dècada, la dels anys 60, està clarament caracteritzada, 
econòmicament i políticament, per un fet principal. El 1961, es crea el mercat co-
mú centreamericà, sota el patrocini dels Estats Units, i amb la intenció d’enfortir 
l’economia centreamericana, en un context ideològic del “desarrollismo” i de 
l’Aliança per al Progrés del president Kennedy. Val a dir que se segueix, política-
ment, sota un règim dictatorial militar, amb canvis de rostre, de nom, amb falses 
eleccions i cops d’Estat, però sempre sota el puny de ferro dels militars40. 

Políticament, ens trobem el 1960 amb l’enderrocament del coronel José María 
Lemus. Lemus havia accedit al govern per unes eleccions (eleccions en dictadura 
militar, que únicament servien de cara a l’opinió internacional). Va succeir al major 
Oscar Osorio. El govern de Lemus era un govern clarament dictatorial, però es va 
iniciar amb un aprofundiment de les reformes iniciades per part del seu antecessor 
i amb una certa tolerància política. Fins i tot Lemus va derogar la “llei de defensa 
de l’ordre democràtic i constitucional”, amb clars elements antidemocràtics i dicta-
torials. La tolerància inicial del govern afavoreix l’activitat organitzativa sindical i 
política, fortament impactada per la revolució cubana41. Davant el creixement 
d’aquests moviments sindicals, estudiantils i de la classe mitjana, el govern es va 
anar endurint, fins a l’extrem de perpetrar l’atac militar a la Universitat Nacional el 
1960 com un exemple de la forta repressió que es vivia al país42. Lemus va ser 
derrocat per una junta civicomilitar, a l’octubre de 1960, de tendència reformista i 
progressista, encapçalada pel doctor Fabio Castillo. Aquesta junta només va go-
vernar durant quatre mesos, ja que no va poder suportar les pressions de l’exèrcit i 
de l’oligarquia agroexportadora, que veien en la junta una aproximació a la Cuba 
socialista de Fidel Castro43. La Junta va ser derrocada de forma sagnant per un 
nou cop militar, el coronel Julio Adalverto Rivera. Un cop derrocada la Junta, crea 

                                                      

40 Veure CASTRO, M.: Función política del ejercito salvadoreño en el presente siglo; op. cit. 
41 GONZÁLEZ, L. A.: “El Salvador de 1970 a 1990”; op. cit. 
42 CABARRÚS, C. R. (1983): Génesis de una revolución; Ed. La Casa Chata, México DF, Mèxic. 
43 CABARRÚS, C. R.; op. cit. 
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un nou partit polític oficial, el PCN (Partit de Conciliació Nacional); òbviament 
guanya les eleccions i Rivera és nomenat president de la República el 1962. 

El coronel Rivera inicia una sèrie de reformes de caire populista, com la llei de 
salari mínim al camp o la nova llei electoral que permetia l’oposició política. 
D’aquesta manera, el 1964, els partits polítics de l’oposició accepten participar en 
les eleccions a l’Assemblea Legislativa. El Partit Demòcrata Cristià (PDC) a poc a 
poc esdevé el principal partit de l’oposició i arriba a la majoria de diputats a 
l’Assemblea Legislativa el 196844. El control de l’Assemblea Legislativa va fer creu-
re en una sortida democraticoburgesa a la política del Salvador, lligada amb 
l’Aliança per al Progrés, que afavoria amb suport polític i econòmic els governs 
que garantien certs drets democràtics. Una sortida protagonitzada pel PDC. Però 
no va ser així. Una de les mesures polítiques de Rivera va ser la creació d’ORDEN 
(Organització Democràtica Nacionalista). ORDEN va ser fundada pel general José 
Alberto Medrano i el seu creixement es veu afavorit per la situació de fam i atur del 
camp salvadorenc. ORDEN basava la seva política en l’exaltació patriòtica estata-
lista i nacionalista, totalment anticomunista. Els seus membres gaudien d’un accés 
més fàcil als productes per a l’agricultura, a servei de salut, educació, protecció 
davant la Guàrdia Nacional, poder dur armes, etc. ORDEN no era res més que un 
òrgan d’espionatge dins les masses populars, un braç de la Guàrdia Nacional al 
món rural, una força de xoc que ajudava els cossos de seguretat en la repressió45. 

Els Estats Units, com a part de la política de reacció que seguien enfront de la 
revolució cubana, creen l’Institut Americà per al Desenvolupament del Sindicalisme 
Lliure (AIFLD en anglès). Aquest organisme buscava controlar el moviment sindi-
cal de l’Amèrica Llatina a través de seminaris, projectes d’habitatge, etc. Pretenia 
allunyar el moviment sindical del comunisme. El 1965, el president Rivera firma un 
contracte amb l’AIFLD per entrenar els dirigents sindicals del Salvador. D’aquí neix 
la Unió Comunal Salvadorenca (UCS), finançada per l’AIFDL i recolzada pel go-
vern del Salvador46. 

A finals dels anys 60, ens trobem amb un important augment dels moviments 
socials. Concretament, les vagues del magisteri de 1968 són les més importants. 
D’aquestes vagues neix una de les organitzacions més importants d’aquest perío-
de de la història del Salvador, ANDES 21 de Juny (Associació Nacional 
d’Educadors Salvadorencs). Les vagues protagonitzades per ANDES (1967 i 
1968) prenen un gran protagonisme a causa de la mobilització de masses que 
concentren. La seva influència ràpidament dóna força als moviments estudiantils. 
També al camp, on els mestres són líders naturals de les diferents comunitats47. 

                                                      

44 CABARRÚS, C. R.; op. cit. Sobre el Partit Demòcrata Cristià, veure: BARBERÀ, O.; TARTAGLIA, J. J. 
(2000): “La democracia cristiana en Guatemala y El Salvador en perspectiva comparada, 1960-1990”, a 
DDAA: El Siglo XX: balance y perspectivas; Ed. Fundación Cañada Blanch, València. 
45 CABARRÚS, C. R.; op. cit. 
46 ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El Salvador, el rostro de la revolución; op. cit. 
47 HARNECKER, M.(1993): Con la mirada en alto, historia de las FPL Farabundo Martí a través de sus 
dirigentes; UCA Ed.; San Salvador. 
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Anteriorment al naixement d’ANDES, amb l’augment de l’activitat industrial 
s’inicien les primeres organitzacions populars i sindicals. Podem destacar la Unió 
Nacional d’Obrers Catòlics (1964) i la Federació Unitària Sindical del Salvador 
(1965)48. El mateix 1965 neix la Federació Cristiana de Camperols Salvadorencs 
(FECCAS), de la qual parlarem extensament en el quart capítol del nostre treball.  

El 1969, i com a cloenda d’aquesta primera dècada, esclata la guerra entre el 
Salvador i Hondures, coneguda popularment com la guerra del futbol o la guerra 
de les 100 hores49. Aquest conflicte armat entre els dos països és provocat princi-
palment per problemes limítrofes entre ambdues fronteres i per l’empobriment de 
la indústria hondurenya a causa de l’entrada al país de productes més barats del 
Salvador. A part, a Hondures hi vivien 300.000 persones provinents del Salvador, 
moltes de forma il·legal. Aquestes ocupaven terres de cultiu. La gran quantitat de 
població immigrant salvadorenca a Hondures, a més a més, suposava un proble-
ma per al govern hondureny per la pèrdua de llocs de treball per a la pròpia pobla-
ció. Els terratinents hondurenys proposen al govern prendre les terres a la gent 
salvadorenca50. El conflicte s’inicia sota un pretext ben profà, el futbol. Durant les 
eliminatòries per al campionat mundial de Mèxic de 1970, l’enfrontament futbolístic 
entre Hondures i el Salvador va provocar seriosos conflictes entre els aficionats. 
Els seguidors salvadorencs van ser maltractats violentament a Hondures, i els 
aficionats hondurenys igualment van ser maltractats al Salvador51. Les autoritats 
hondurenyes van iniciar una persecució i expulsió de ciutadans salvadorencs. A 
partir d’aquí, l’exèrcit del Salvador va bombardejar posicions militars a la frontera 
d’Hondures i va penetrar dins del seu territori. Hondures va respondre de la ma-
teixa manera52. El conflicte armat va durar exactament 100 hores, fins que l’OEA 
(Organització d’Estats Americans) va posar fi al conflicte. Però en 100 hores es 
van produir 2.000 baixes i més de 4.000 ferits53. 

Les principals conseqüències del conflicte van ser dues: d’una banda, el final 
de l’MCCA, que ja feia anys que estava en crisi al tancar Hondures les seves fron-
teres als productes del Salvador i, de l’altra, la deportació de 100 mil camperols 
salvadorencs que vivien a Hondures cap al Salvador, mesura que va produir una 
saturació de força de treball sense terra al nord del país54. 

                                                      

48 DDAA: Historia de El Salvador, op. cit. 
49 GALEANO, E.: Memoria del fuego, el siglo del viento; vol. III; op. cit.  
50 DDAA: Historia de El Salvador; op. cit. Veure també ELLACURÍA, I. (1993): Veinte años de historia en 
El Salvador, vol.1, UCA Ed.; San Salvador. 
51 DDAA: Historia de El Salvador; op. cit. 
52 Veure DALTON, R. (1985): Las historias prohibidas del Pulgarcito; UCA Ed.; San Salvador. 
53 ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El Salvador, el rostro de la revolución; op. cit. 
54 CABARRÚS, C. R.: Génesis de una revolución, op. cit. Veure també ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El 
Salvador, el rostro de la Revolución; op. cit. 
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2.2. La crisi d’un model i la protesta popular (1970-1979) 

Políticament, socialment i eclesialment, la dècada dels anys 70 és una època 
de plena convulsió. Durant els anys 70, s’organitzen i creixen les organitzacions 
populars i els grups politicomilitars que als 80 crearan l’FMLN i iniciaran la guerra 
contra el govern del Salvador. Durant aquests anys ens trobem amb una gran 
activitat política i electoral, amb les principals eleccions de 1972 i 1977, ambdues 
finalitzades amb frau electoral. Finalment, la dècada dels 70 acaba amb el cop 
d’Estat del 15 d’octubre de 1979, que va instaurar al govern una junta civicomilitar. 
Així mateix, va ser una dècada marcada per la repressió i sobretot per la repressió 
contra l’Església catòlica. 

2.2.1. Partits, eleccions i frau electoral 

Iniciem la dècada sota la presidència de Fidel Sánchez Hernández, militar del 
PCN, després d’unes dubtoses eleccions el 1967. Durant la campanya electoral 
1971-1972, el Partit Demòcrata Cristià (PDC) de Napoleón Duarte s’alia amb dos 
partits més de l’oposició: el Moviment Nacional Revolucionari (MNR), de tendèn-
cies socialdemòcrates, i la Unió Democràtica Nacionalista (UDN), que neix com un 
partit d’intel·lectuals i petita burgesia, però que ràpidament es converteix en la 
façana democràtica de l’il·legalitzat Partit Comunista (PCS). D’aquesta unió neix la 
UNO (Unió Nacional Opositora), que intenta una sortida democràtica a la situació 
de dictadura militar55. Tot i tenir la victòria de les urnes, la UNO va ser desbancada 
pel frau electoral56 del Partit de Conciliació Nacional (PCN), que va situar el coro-
nel Arturo Armando Molina a la presidència de la República. 

Del govern de Molina cal destacar la fallida llei de reforma agrària. Resumint, 
podem dir que la llei buscava suavitzar la situació provocada pel trencament de 
l’MCCA i per la repatriació dels salvadorencs d’Hondures. Alhora Molina cercava 
una solució a la forta crisi econòmica i social del país. Volia frenar l’auge de les 
organitzacions populars i fer-se autopropaganda de cara a les properes elec-
cions57. Aquesta llei va ser vista amb molts bons ulls per l’opinió pública (fins i tot 
per mitjans universitaris com la Universitat Centreamericana (UCA) dels jesuïtes58) 
per la seva revolucionària utilitat si s’arribava a dur a terme. Les pressions de 
l’oligarquia terratinent i la burgesia agroexportadora, organitzats en el Front 
d’Agricultors de la Regió Oriental (FARO) i en l’Associació Nacional de l’Empresa 
Privada (ANEP), van ser més fortes que les intencions del govern. La llei de crea-
ció de l’Institut Salvadorenc de Transformació Agrària s’emet el mes de juny de 
1975, un any més tard es decreta el primer projecte de transformació agrària. A 
l’octubre de 1976, l’Assemblea Legislativa, totalment subjugada a l’Executiu i als 

                                                      

55 CABARRÚS, C. R.: Génesis de una Revolución; op. cit. 
56 GONZÁLEZ, L. A.: “Iglesia, organizaciones populares y violencia sociopolítica”; op. cit. 
57 DDAA: Historia de El Salvador; op. cit. 
58 Veure el pronunciament del Consell Superior de la UCA José Simeón Cañas, titulat “El primer 
proyecto de transformación agraria”, a ELLACURÍA, I.: Veinte años de Historia en El Salvador; op. cit. 
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interessos de l’ANEP, canvia totalment la llei i el projecte i els converteix en paper 
mullat. Molina es veu obligat a dir: “A sus órdenes mi capital.”59 

El 1976 es convoquen noves eleccions a la presidència de la república. UNO hi 
participa amb un militar al capdavant de la llista tot cercant el respecte dels resul-
tats electorals per part dels militars. Novament és la força més votada i novament 
apareix el frau electoral que permet al candidat del PCN, el general Carlos Hum-
berto Romero, la seva proclamació com a president. Les protestes no es fan espe-
rar aquesta vegada i la UNO, conjuntament amb els sectors opositors populars, 
s’apleguen en una manifestació en contra del frau. Aquesta manifestació és dissol-
ta per la Guàrdia Nacional i la Policia Nacional amb gasos i ràfegues de metralla-
dora60. D’aquesta acció repressiva naixerà una de les principals organitzacions 
populars que posteriorment analitzarem, les Lligues Populars 28 de Febrer (LP-
28). 

El general Romero simbolitzava la branca més dura i més conservadora dels 
militars del Salvador. Durant la presidència del general Romero es promulga la llei 
per a la defensa i garantia de l’ordre públic i es consagra el projecte polític basat 
en la repressió, el tancament de qualsevol mesura reformista (Seguretat Nacional) 
i el lliurament del país als interessos financers i agroexportadors61. La llei promul-
gada oferia llibertat i via lliure als moviments dels cossos de seguretat i als grups 
d’ultradreta per eliminar impunement qualsevol veu, persona o grup d’oposició. És 
també sota la presidència del general Romero quan la repressió contra l’Església 
assumeix dimensions terribles i quan sorgeixen els Esquadrons de la Mort. El ge-
neral és derrocat pel cop d’Estat del 15 d’octubre de 1979. Aquest cop és perpetrat 
per un grup de joves militars, amb el suport de l’oposició política (UNO) i dels Es-
tats Units. Del cop militar sorgeix una junta de govern formada per militars i civils 
progressistes. És vist com un possible canvi real de la política del Salvador i com 
una sortida cap a la democràcia. Però no va ser així. 

2.2.2. Organitzacions populars i organitzacions politicomilitars 

Durant la dècada dels 60 ja comencem a veure com la població, i sobretot el 
camperolat, s’organitzen per tal de defensar els seus drets, o senzillament per 
intentar sobreviure davant la difícil situació del país. Però és durant els anys 70 
quan aquestes organitzacions es consoliden i creen una forta oposició política i 
una important força social. Aquestes organitzacions tenien una composició social 
molt diversa que abastava des de les classes mitjanes (mestres i estudiants uni-
versitaris i de secundària) fins als darrers esglaons de l’escala social (pobladors 
dels tuguris urbans), passant per les venedores dels mercats, obrers i camperols62. 

                                                      

59 Veure l’editorial signat per I. ELLACURÍA sobre el canvi de la llei de reforma agrària, a ELLACURÍA, I. 
(1976): “A sus órdenes mi capital”, ECA, núm. 337, novembre. 
60 GONZÁLEZ, L. A.: “Iglesia, organizaciones populares y violencia sociopolítica”; op. cit. 
61 CARDENAL, R.; MARTÍN-BARÓ, I.; SOBRINO, J. (2001): La voz de los sin voz; UCA Ed., San Salvador. 
62 GONZÁLEZ, L. A.: “Iglesia, organizaciones populares y violencia sociopolítica”; op. cit. 
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Les necessitats de les majories populars, la repressió del sistema dictatorial i 
l’ànsia de canvi de la població troben, en l’Església popular (l’Església dels Pobres, 
nascuda de Medellín) i en un sector de les classes mitjanes, fortament influencia-
des pel marxisme-leninisme i per la revolució cubana, el ressò necessari per iniciar 
el moviment de les organitzacions populars. Sense aquestes dues influències, no 
podríem entendre el perquè i el com dels diferents moviments revolucionaris.  

Organitzacions populars 

Amb la nova consciència cristiana i la nova pastoral nascuda de Medellín i apli-
cada al camp del Salvador, on justament l’opressió i la pobresa era més marcada, 
l’antiga FECCAS (Federació Cristiana de Camperols Salvadorencs sorgida el 
1969) canvia totalment. D’una organització de tipus cooperatiu i d’ajuda mútua 
passa a ser una de les organitzacions camperoles més reivindicatives i actives el 
1974. Paral·lelament, el mateix any, a la zona de Chalatenango (nord del país), 
neix la Unió de Treballadors del Camp (UTC), la qual, anys més tard, s’uniria a la 
FECCAS per formar la FTC (Federació de Treballadors del Camp). La FTC serà 
una de les principals organitzacions camperoles del país, i iniciarà els seus actes 
el 1976 (ocupació de terres i manifestacions)63. Durant el mateix 1974 neix una 
altra organització popular que aglutina camperols i sobretot estudiants universita-
ris. Es tracta del FAPU (Front d’Acció Popular Unificada) creat com a front de 
masses. FECCAS i FAPU actuen durant un temps junts, però les diferències entre 
les dues organitzacions seran notables64. 

El 30 de juliol de 1975, l’exèrcit i les forces de seguretat del Salvador repri-
meixen amb gran duresa una manifestació estudiantil convocada pel MERS (Mo-
viment Estudiantil Revolucionari de Secundària) i per estudiants universitaris. 
L’endemà, el 31 de juliol, diverses organitzacions ocupen la Catedral de San Sal-
vador. Són la Federació Cristiana de Camperols Salvadorencs (FECCAS), la Unió 
de Treballadors del Camp (UTC), el Moviment Estudiantil Revolucionari de Se-
cundària (MERS), l’Associació Nacional d’Educadors Salvadorencs (ANDES 21 de 
Juny), les Forces Universitàries Revolucionàries 30 de Juliol (FUR-30), els Univer-
sitaris Revolucionaris 19 de Juliol (UR-19) i la Unió de Pobladors de Tuguris 
(UPT). Aquestes organitzacions, durant la tancada a la Catedral, s’uniran i crearan 
el Bloc Popular Revolucionari (BPR)65, la més gran organització de masses dels 
anys 70. 

Fruit d’una nova repressió violenta d’una altra manifestació contra el frau elec-
toral el 1977 neix una nova organització popular: les Lligues Populars 28 de Juliol 
(LP-28), com ja hem esmentat abans. Amb aquesta queden emmarcats els tres 
                                                      

63 CABARRÚS, J. R.: Génesis de una revolución; op. cit. També veure sobre la UTC l’obra inèdita 
d’ASCOLI: Memoria de la Historia, organización y lucha de las Comunidades del Nor-oriente del 
departamento de Chalatenango, El Salvador; o l’obra inspirada en aquesta, DDAA (1994): Tiempo de 
guerra y tiempo de paz; Ed. Equipo Maíz, San Salvador.  
64 Sobre FECCAS i UTC, en parlarem més àmpliament en el capítol 4.2., L’Església i les organitzacions 
populars al Salvador.  
65 GONZÁLEZ, L. A.: “Iglesia, organizaciones populares y violencia sociopolítica”, op. cit. 
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principals blocs socials dels anys 70 al Salvador: BPR, FAPU i LP-28, totes tres 
lligades a un grup politicomilitar concret i totes tres enfrontades entre elles. No és 
fins al 1980, a les portes de la guerra, quan totes les organitzacions populars 
s’uneixen sota una única bandera, la Coordinadora Revolucionària de Masses 
(CMR). Hi trobarem les tres organitzacions esmentades, però també moltes altres 
petites organitzacions i agrupaments, sindicats, grups d’obrers, etc. La CMR tindrà 
la seva homòloga en la Coordinadora Politicomilitar, que aglutinarà els diferents 
grups armats i que poc temps després, el 1981, crearan el Front Farabundo Martí 
d’Alliberament Nacional (FMLN)66. 

Organitzacions politicomilitars 

Quan parlem de les organitzacions armades del Salvador ràpidament ens ve al 
cap l’FMLN, de la mateixa manera que, a Nicaragua, tots pensem amb el Front 
Sandinista. Doncs bé, cal aclarir que l’FMLN del Salvador era una coalició, un 
agrupament de forces guerrilleres unides davant un enemic comú, però ben dife-
rents les unes de les altres, contràriament al cas nicaragüenc, on només existia un 
sol grup, tot i les diferents faccions internes. Concretament, l’FMLN estava format 
(durant la guerra civil) per cinc organitzacions politicomilitars: FPL, ERP, FARN, 
PRTC i el PCS. 

Les Forces Populars d’Alliberament Farabundo Martí (FPL)67 es donen a con-
èixer públicament el 22 d’agost de 1972, amb un atemptat amb bomba a 
l’ambaixada de l’Argentina68. Però es va crear el 1970, fruit de la crisi i el debat 
intern al si del Partit Comunista (PCS), que van acabar amb la seva escissió. Exis-
tien dues línies dins del partit: una de partidària de la lluita armada i l’altra, electo-
ralista. La guerra amb Hondures havia agreujat la crisi interna (uns la consideraven 
una lluita burgesa, i altres, abanderant el nacionalisme, eren partidaris de la gue-
rra). L’experiència sindical, les vagues magisterials d’ANDES, l’augment del prole-
tariat pel creixement industrial dels anys 60 i el frau electoral69 van fer que la 
tendència politicomilitar (encapçalada per Salvador Cayetano Carpio, secretari 
general del partit) prengués més força. Finalment, Carpio abandona el partit i crea 
les FPL, amb un plantejament polític de masses que potencia la violència revolu-
cionària per aconseguir els seus objectius. Ell mateix diu en una entrevista al diari 
cubà Granma: “Era imposible lograr que el partido entendiera la necesidad de una 
estrategia político-militar, esto es, una estrategia revolucionaria global, y que eso 
tenía que ser demostrado a nuestro pueblo en la pràctica.”70 Les FPL tenien un 
plantejament ampli, flexible sota dos eixos principals: Les masses populars i la 
lluita armada. El grup armat es nodreix dels sectors vinculats al treball social i a la 
lluita popular (les organitzacions populars) amb una forta concepció marxista-

                                                      

66 CABARRÚS, J. R.: Génesis de una revolución, op. cit. 
67 Sobre les FPL, veure HARNECKER, M.: Con la mirada en alto, historia de las FPL Farabundo Martí a 
través de sus dirigentes; op. cit. 
68 HARNECKER, M.; op. cit. 
69 HARNECKER, M.; op. cit. 
70 ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El Salvador, el rostro de la revolución; op. cit. 
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leninista i proletària71. Les FPL consoliden, abans d’actuar militarment, les seves 
bases i estableixen relacions amb l’estudiantat, el magisteri i els moviments cris-
tians. Clarament veiem la mà de les FPL dins de la FECCAS (Federació Cristiana 
de Camperols Salvadorencs) i la UTC (Unió de Treballadors del Camp), influen-
ciades i organitzades en el cas de la UTC directament per membres de les FPL 
(com el sacerdot diocesà David Rodríguez). Així, el BPR (Bloc Popular Revolucio-
nari), que, com hem vist abans, era la integració de diverses organitzacions popu-
lars sorgides d’aquesta línia organitzativa i política que impulsaven les FPL (lluita 
social i organització de les masses populars com a base de la lluita politicomilitar 
que estava per esclatar), esdevé l’organització popular més important i, alhora, la 
base social del grup insurgent. La seva estratègia consistia a crear un front unitari 
de masses dirigit per una aliança proletària-camperola i controlat des de les FPL 
(però no obertament, sinó clandestinament)72. Un cop consolidat el BPR, les FPL 
busquen noves aliances fins a la creació de la Coordinadora Revolucionària de 
Masses (CRM) i, finalment, el braç polític de la guerrilla del Salvador, el Front De-
mocràtic Revolucionari (FDR), el 1980. 

L’Exèrcit Revolucionari del Poble (ERP) té els seus inicis en l’anomenat “Grup” 
a principis dels anys 70, en què participen universitaris de classe mitjana influen-
ciats per la política de l’esquerra europea, amb una clara tendència militarista. 
Aquest grup inicial provenia de les files de la Democràcia Cristiana del PDC. El 
1972 s’organitza ja com a ERP sota la direcció de Sebastián Urquilla i Mario Vla-
dimir Rogel (amb tendència al foquisme73) i Rafael Arce Zablah, Eduardo Sánchez 
i el poeta Roque Dalton (partidaris de la implicació de les masses populars en la 
lluita i resistència civil). Aquestes dues tendències accentuaran les seves diferèn-
cies fins a dividir l’ERP en ERP (partidari del foquisme militarista) i la Resistència 
Nacional (RN) (partidari de potenciar les organitzacions populars com a base so-
cial). Aquesta darrera branca més política de l’ERP (posterior RN) crea el Front 
d’Acció Popular Unificada (FAPU) com a organisme de masses vinculat al grup 
politicomilitar. El 10 de maig de 1975, l’ERP executa els líders de la RN, Roque 
Dalton74 i Pancho. Això fa que la RN se separi totalment de l’ERP i una tercera 
facció se’n separi anys més tard, concretament el 1979, el Partit Revolucionari dels 
Treballadors Salvadorencs (PRTC)75, un dels cinc grups politicomilitars. 

                                                      

71 ASCOLI, J. F.: Memoria de la historia, organización y lucha de las comunidades del Nor-oriente de 
Chalatenango, El Salvador (1974-1994), op. cit. 
72 HARNECKER, M.: Con la mirada en alto, op. cit. 
73 Foquisme: estratègia militar impulsada per la guerrilla castrista a Cuba i emprada pel primer nucli 
guerriller de l’FSLN a Nicaragua, consistent en la creació de diversos petits focus de lluita armada a les 
muntanyes. Aquests petits focus sobreviuen amb el suport del camperolat i amb el temps, esdevenen el 
motor de la guerra popular prolongada, fins que, augmentant el seu radi d’acció, assoleixen el control 
de les principals ciutats i del poder polític, amb l’enderrocament del govern de torn. El foquisme a finals 
dels anys 70, i sobretot als 80, es va veure com una estratègia totalment desfasada i inútil. Veure 
CASTAÑEDA, J. (1995): La utopia desarmada; Ed. Ariel, Barcelona. 
74 Sobre l’assassinat de Roque Dalton, veure ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El Salvador, el rostro de la 
revolución; op. cit. 
75 ASCOLI, J. L.: Memoria de la Historia..., op. cit. 
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RN i el seu front de masses, FAPU, creen un nou braç armat, les Forces Arma-
des de Resistència Nacional (FARN). L’ERP, després de les escissions, busca 
suport de les organitzacions populars de masses, concretament les LP-28 (Lligues 
Populars 28 de Juliol). 

Finalment, el 1980, el Partit Comunista del Salvador, a causa de la impossibili-
tat de la via electoral, crea un grup militar propi, les Forces Armades d’Alliberament 
(FAL), dirigides pel comandant Schafik Handal i totalment vinculades al partit. 

El 24 de juny de 1980 es crea l’FMLN (Front Farabundo Martí d’Alliberament 
Nacional) com a grup unitari, després de la unió entre les dues principals faccions 
guerrilleres, les FPL i l’ERP. Durant el mateix any, s’hi aniran unint les altres tres. 
Al gener de 1981, l’FMLN llença el primer atac, la coneguda Ofensiva Final, que 
dóna inici a la guerra civil oberta76. 

2.3. La guerra civil (1979-1992) 

La guerra civil del Salvador s’inicia formalment el 10 de gener de 1981, quan 
l’FMLN llença el primer atac general a tot el país. Això diuen els especialistes en 
aquest període i així queda estipulat. Però cal recordar que els grups politicomili-
tars insurgents al Salvador actuen des de principis dels anys 70 i que la guerra, no 
oberta ni acceptada, ja s’inicia aquells anys.  

Podem considerar que la repressió militar existent al Salvador, corregida i 
augmentada durant la dècada dels 70, la persecució a l’Església, les dissolucions 
de les manifestacions a ràfegues de metralladora, les desaparicions forçoses, les 
massacres al camp (com la del riu Sumpul el 1980, amb més de 600 morts entre 
gent gran, dones i nens) ja forma part de la guerra civil.  

Val a dir, però, que durant els anys 1979 i 1981 tot l’esmentat anteriorment 
s’accentua d’una manera aclaparadora, fet que causa l’inici formal de la guerra77. 
Val a dir també que el 1980 ens trobem amb el 87% de la riquesa del país (terres, 
empreses, fàbriques, finques, etc.) en mans d’un 4% de la població. Ens trobem 
davant la situació clàssica de la dualitat d’explotats i explotadors, clàssica en tot 
Amèrica Llatina. Una minoria acapara quasi tota la riquesa, a expenses del treball i 
explotació de la majoria. Tot plegat sustentat per règims autoritaris de seguretat 
nacional que, des de la repressió brutal, mantenen la situació en benefici d’uns 
pocs. Era una situació que venia ja d’antic, però cal recordar-la per veure el clima 
social previ a l’inici formal de la guerra. 

                                                      

76 HARNECKER, M.: Con la mirada en alto; op. cit. 
77 Sobre la guerra civil veure també: DDAA: El Salvador, la hora de la Revolución Latinoamericana; Ed. 
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2.3.1. El darrer intent reformista 

Situem-nos en l’any 1979, en el cop d’Estat promogut per joves militars pro-
gressistes, que fan caure el govern del president Romero i que instauren una junta 
civicomilitar amb els partits d’oposició. Els joves militars buscaven reformes a una 
situació insostenible, però unes reformes fora del clima d’agitació revolucionària 
que es vivia als carrers, protagonitzat per les organitzacions populars. D’altra ban-
da, els partits d’oposició, units a la plataforma Unió Nacional Opositora (UNO), 
buscaven una obertura democràtica també sense caure en una guerra entre mili-
tars i guerrilla, i inicien contactes amb els militars afins. Finalment, el departament 
d’Estat dels Estats Units també era partidari d’una solució “centrista” a la situació 
de crisi del govern del general Romero. L’ambaixador nord-americà era totalment 
partidari dels joves militars, alhora que coneixia i mantenia contactes amb la 
UNO78. Els joves militars que van idear el cop d’Estat, concretament Mena Sando-
val79 i Salazar Brenes, eren molt propers a la Universitat Centreamericana (UCA) 
(el darrer, alumne de ciències polítiques) i als jesuïtes. Aquests van assabentar-se 
del cop uns mesos abans que es dugués a terme. Veiem la influència de la UCA 
en el pronunciament dels militars un cop accedeixen al poder; la proclama està 
basada en el document redactat per la Universitat Centreamericana (“una solució 
democràtica a la crisi salvadorenca”) conegut com a Llibre Groc, document que els 
mateixos jesuïtes (concretament Luís de Sebastián) van lliurar als joves militars 
poc abans del cop d’Estat80. No volem dir que els jesuïtes de la UCA van participar 
en el cop d’Estat, tot el contrari. Aquests coneixien els plans i alguns membres del 
grup colpista. El cop es veia com una situació d’emergència, quelcom dolent, però 
no pitjor del que ja es vivia. Es veia amb esperança, amb il·lusió. Molts in-
tel·lectuals, sobretot de la UCA, feien costat als joves militars. L’Església, personi-
ficada amb l’arquebisbe monsenyor Romero, coneixia, per via dels jesuïtes, alguns 
membres del grup colpista, i també mirava amb esperança, però sense ingenuïtat, 
el futur cop. En paraules de l’arquebisbe: “La Iglesia mirará con simpatía aquello 
que favorezca al pueblo salvadoreño.” Monsenyor Romero deixava clar que ell 
recolzaria el cop si aquest repercutia positivament a millorar les condicions de vida 
de la majoria pobra del Salvador81. Però el cop reformista no va millorar pas les 
condicions i aviat es va comprovar que havia nascut mort. 

La junta de govern civicomilitar estava encapçalada pel coronel Adolfo Majano, 
social demòcrata moderat, i pel coronel Jaime Abdul Gutiérrez, que va arribar a la 
junta de govern com un candidat de compromís dels joves militars amb els coro-
nels més antics. Gutiérrez serà el causant que ràpidament la junta fracassi. Tot i 
això, cal destacar la presència civil de la junta, encapçalada per Román Mayorga, 
rector de la Universitat Centreamericana (UCA); Manuel Ungo, membre del partit 

                                                      

78 ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El Salvador, el rostro de la revolución; op. cit.  
79 Francisco Mena Sandoval, poc després d’iniciar-se la guerra civil, abandona el càrrec a les forces 
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81 WHITFIELD, T.; op. cit. 
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social demòcrata MNR, i Mario Andino, representant del sector de l’empresa priva-
da (membre introduït sota les pressions de l’ambaixada nord-americana). El go-
vern sorgit de la junta encara ens sorprèn més. D’una banda, hi trobem Salvador 
Samayoa, professor de filosofia de la UCA, com a ministre d’Educació; Héctor 
Dada, economista del PDC (Partit Demòcrata Cristià) al Ministeri d’Afers Estran-
gers; Rubén Zamora, del PDC i expresoner polític, al Ministeri de la Presidència; 
Enrique Álvarez Córdova, terratinent progressista i partidari de la reforma agrària 
que l’expresident Molina no havia acomplert, com a ministre d’Agricultura, i, final-
ment, Gabriel Gallegos del PCS (Partit Comunista) com a ministre de Treball. És el 
que es va conèixer com a “cop de la intel·lectualitat”82.  

El coronel Gutiérrez col·loca al Ministeri de Defensa el coronel José Guillermo 
García, antic dirigent del PCN (Partit de Conciliació Nacional) i membre del govern 
del general Romero. Aquest ministeri tenia sota la seva direcció tots els cossos 
policials i l’exèrcit i era la cartera més poderosa del nou govern. Amb el coronel 
García, entren al govern, com a caps de la Policia Nacional, la Guàrdia Nacional i 
la Policia d’Hisenda, els coronels López Nuila, Vides Casanova i Francisco Mo-
rán83. Tots tres amb antecedents reaccionaris i ultradretans. Amb ells es mante-
nien intactes les velles tradicions militars i dictatorials dins del nou govern. És per 
aquests membres de la junta que el cop militar duia el germen del fracàs. 

La repressió contra les organitzacions populars i contra l’Església, dirigida pels 
cossos de seguretat de l’Estat, en mans de militars reaccionaris, continua i 
s’agreuja. El nou govern inicia una sèrie de reformes molt importants, començant 
per la dissolució d’ORDEN, l’augment del salari mínim, la congelació de les propie-
tats majors de 100 hectàrees a l’espera d’una reforma agrària que s’havia 
d’articular, la nacionalització de l’exportació del cafè i del comerç exterior, etc. Una 
sèrie de mesures de caire reformista que no van agradar gens a l’oligarquia terra-
tinent, ni als sectors més conservadors que dominaven clarament l’Executiu des 
del Ministeri de Defensa. Així, la junta no pot dur a terme les grans reformes de-
mocràtiques i socials que mostraven al seu ambiciós programa de govern.  

La dissolució d’ORDEN va topar amb el suport que tenia l’organització dins 
l’oligarquia i els alts comandaments de l’exèrcit, i no solament no es va dissoldre, 
sinó que va augmentar la seva capacitat repressora i violenta84. Roberto 
D’Aubuisson, major de l’exèrcit i membre dels serveis d’intel·ligència del govern de 
Romero, és expulsat de les forces armades després del cop de 1979. Ell, junta-
ment amb un grup de militars, empresaris i terratinents, eren de la idea que la nova 
junta estava dominada pels marxistes i que quelcom s’hi havia de fer per evitar 
que el comunisme s’apoderés del país. D’aquí sorgeix una aliança, d’on naixeran 
els Esquadrons de la Mort, dirigits pel mateix D’Aubuisson amb un gran suport de 
militars i empresaris, i, posteriorment, el naixement del partit Aliança Republicana 
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Nacionalista (ARENA). La Comissió de la Veritat parla llargament de l’exmajor 
D’Aubuisson: “Algunos de los más ricos terratenientes y empresarios del país y de 
fuera del país prestaron sus fincas, sus casas, sus vehículos y sus guardaespal-
das para ayudar a los Escuadrones de la Muerte. También proporcionaban finan-
zas utilizadas para organizar y mantener escuadrones, en particular los dirigidos 
por el ex mayor D’Aubuisson. (...) D’Aubuisson siguió en la iniciativa y control de 
múltiples ocasiones de ataque por parte de grupos identificados como Escuadro-
nes de la Muerte y dispuso de fuentes permanentes de transmisión y actualización 
de abundante información de inteligencia de la mayoría de las unidades armadas 
o circunscripciones territoriales, cuyos jefes eran políticamente afines a él. Tam-
bién le ofrecían un efectivo apoyo logístico para actividades consistentes en el 
destaque y rotación de efectivos para su seguridad personal y en la cesión de 
armas. (...) Había militares de alta graduación que participaban activamente en el 
grupo de D’Aubuisson.”85 

Com veurem més endavant, dins la repressió que exercien els grups militars i 
els Esquadrons de la Mort durant el període de la junta de govern, cal destacar 
l’assassinat, el 24 de març de 1980, de l’arquebisbe monsenyor Oscar Arnulfo 
Romero. Amb la mort de monsenyor Romero, la persecució als membres de 
l’Església arriba al seu punt culminant, sense respectar ni l’alta jerarquia eclesiàs-
tica. Romero mateix havia dit “se mata a quien molesta” i la seva veu i denúncia 
realment molestava el govern i els Esquadrons de la Mort. Poc després de 
l’assassinat de Romero, són també assassinades pels mateixos esquadrons tres 
religioses i una voluntària laica que treballaven en zones rurals del país. Eren 
nord-americanes, i aquest fet va donar ràpidament la volta al món i sobretot va 
impactar en l’opinió pública dels Estats Units. També cal destacar els atemptats 
amb bomba contra la UCA i contra la ràdio de l’arquebisbat YSAX i la impremta del 
setmanari Orientación86. El mateix 1980 la UCA declara en l’editorial de la revista 
mensual ECA (Estudios Centroamericanos), principal òrgan de difusió del pensa-
ment i treball intel·lectual d’anàlisi de la realitat sociopolítica centreamericana de la 
Universitat, que “la represión en El Salvador (...) más extensa, más profunda, más 
cruel y más antipopular que en ningún otro período de su historia es, con sus miles 
de víctimas, el criterio de verdad, el hecho político fundamental que dilata sin som-
bra de duda la verdadera naturaleza del régimen actual y los alcances de sus pro-
pósitos”.87 

Ben aviat, els càrrecs civils, els intel·lectuals que haurien pogut canviar la situa-
ció i evitar la posterior guerra civil, van abandonant la junta de govern el 1980, 
començant per Mayorga i Ungo88. L’única via pacífica per solucionar la crisi del 

                                                      

85 Informe de la Comissió de la Veritat; op. cit. 
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Salvador, desapareix. Els militars es queden sols, dissolen la junta i en creen una 
de nova; aquesta vegada únicament hi participa la Democràcia Cristiana, amb 
Napoleón Duarte al capdavant, i amb el suport incondicional de l’Administració del 
president dels Estats Units, Jimmy Carter. Però aquesta vegada, l’opinió pública i 
les organitzacions populars ja no van deixar a la nova junta el compàs d’espera i el 
vot de confiança que havien atorgat a l’anterior. Els grups conservadors es van 
declarar en contra d’aquesta nova junta i van orquestrar una campanya deslegiti-
madora. L’esquerra també s’hi va posicionar en contra. BPR, FAPU, LP-28, MLP 
(Moviment d’Alliberament Popular) i UDN (façana de l’il·legalitzat Partit Comunista 
Salvadorenc) van crear la Coordinadora Revolucionària de Masses (CRM) i van 
cridar a la insurrecció armada i a la unitat de l’esquerra. Aquest grup 
s’encarregaria de la coordinació dels fronts de masses. Al maig de 1980, tots els 
grups politicomilitars, paral·lelament a la construcció de la CRM, organitzen la Di-
recció Revolucionària Unificada Politicomilitar (DRU-PM). Ben aviat, a l’abril, la 
CRM es converteix en el Front Democràtic Revolucionari (FDR), al qual s’uniran 
partits polítics d’esquerres, institucions, gremis, intel·lectuals democràtics, etc. A 
l’octubre del mateix 1980 la DRU passa a convertir-se, amb l’FMLN, en front militar 
unificat89. Val a dir que l’FDR neix i es reuneix a les dependències de l’Externado 
San José, el col·legi dels jesuïtes a San Salvador. L’FDR rep un important cop 
quan, el 27 de novembre de 1980, un grup paramilitar, la Brigada Maximiliano 
Hernández Martínez, assalta el col·legi on hi havia reunida la cúpula de l’FDR i 
deté els seus dirigents. Poc després apareixen morts. Aquest fet va donar més 
força a la insurrecció militar de l’FMLN90. El Salvador, a poc a poc i a partir de 
1979, es va convertint en una possible Nicaragua i cada cop ocupa més temps i 
planes a la premsa internacional, sobretot als Estats Units. 

Hem vist, doncs, com des de mitjans del segle XX fins després del cop d’Estat 
de 1979 els militars dominen el país, però no són capaços de prendre consciència 
de les seves necessitats socials, polítiques i econòmiques. Aquestes necessitats 
exigien reformes estructurals i polítiques que difícilment podien fer els propis mili-
tars, fins i tot si eren reformistes. Efectivament, aquests darrers no valoraven el 
poder polític i econòmic dels grups de productors i exportadors de cafè, que blo-
quejaven qualsevol reforma. Així, els militars han controlat la societat del Salvador, 
però sense arribar a dominar-la, en no poder suplantar l’oligarquia91. 

A nivell econòmic, la dècada dels 80 s’inicia amb un important creixement dins 
del món agrari que ja es venia donant des dels anys 70. Aquest es veu afavorit per 
la llei de reforma agrària que inicia la primera junta de govern el 1979 i que poc des-
prés Napoleón Duarte utilitza com a estratègia contrainsurgent i d’autopropaganda. 
Tot i l’ús polític que se’n fa, la reforma mobilitza una gran quantitat de mà d’obra cap 
al sector cooperatiu, en detriment dels cultius tradicionals de l’exportació, i permet 
assumir, per part de l’Estat, l’exportació del cafè, el cotó i la canya de sucre, cosa 
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que resta protagonisme a les oligarquies tradicionals92. Aquestes dues foren les 
úniques victòries de la reforma, en servir, com hem dit, d’eina política a favor dels 
successors de la junta, si bé tampoc no comptava amb una base tecnològica i finan-
cera capaç de modernitzar l’agricultura del Salvador. La reforma estava dirigida i 
supervisada per l’AIFLD, l’Institut Americà per al Desenvolupament del Treball Lliure 
(organisme nord-americà anticomunista)93. Al capdavall la situació es va agreujar per 
la pròpia guerra civil, que no tan sols produïa víctimes, cremava collites i impedia el 
cultiu en moltes zones del país, sinó també per l’allau d’emigració que va deixar el 
camp despoblat. Així doncs, veiem com la guerra estronca ràpidament el bon clima 
del sector agrícola, el qual resta, a finals dels 80, destruït i reduït a la mínima ex-
pressió. Pel que fa al sector empresarial, l’associació nord-americana AID (Agència 
Internacional per al Desenvolupament), recolza i finança, des de 1983, l’empresa 
privada i crea la Fundació Salvadorenca per al Desenvolupament Econòmic i Social 
(FUSADES), que generarà una autèntica legió de tecnòcrates que s’uniran sota 
l’Associació Nacional de l’Empresa Privada (formada per les més grans empreses 
del país) a les files del nou partit polític, que va sorgir el 1981, ARENA, i que assu-
mirà la presidència del país el 1985.  

Al setembre de 1981 neix el partit ARENA (Aliança Republicana Nacionalista) 
organitzat per l’exmajor de l’exèrcit Roberto D’Aubuisson. ARENA apareix com un 
partit nacionalista, defensor de la democràcia i el republicanisme, aglutinador dels 
grans empresaris privats i de les velles oligarquies agroexportadores. La seva 
ideologia inicial es basa en un ultranacionalisme que es proclama de base de-
mocràtica i liberal. L’anticomunisme, especialment, esdevindrà el tema principal de 
qualsevol campanya d’aquesta formació. El nacionalisme d’ARENA es formularà 
com una ideologia que garanteix l’estructura adequada per defensar l’individu, la 
nació i les llibertats, especialment la llibertat d’empresa94. En resum, un partit libe-
ral, nacionalista i completament anticomunista (el seu himne avui encara canta que 
“el Salvador serà la tomba on els rojos moriran”). Val a dir que l’anticomunisme 
d’aquest partit el situa al capdavant d’un dels assassinats més important de la 
guerra, l’assassinat dels jesuïtes de la UCA, al novembre de 1989, del qual ja en 
parlarem més endavant. 

Abans d’entrar en el propi conflicte armat, el resum de l’any 1980 que fa la re-
vista ECA de la Universitat Centreamericana ens mostra clarament com estava la 
situació a les portes d’una sagnant guerra civil: “Más de diez mil asesinatos políti-
cos, otros varios miles de muertos en confrontaciones propiamente militares; una 
economía destruida hasta niveles trágicos y artificialmente mantenida por una 
ambigua ayuda norteamericana y una inflación galopante; un orden social a la 
deriva; miles de refugiados arrastrando sus miserias por montañas y refugios; una 
población apaleada y aterrorizada; un aparato estatal corrupto y desmoralizado, 
cuyos hilos jerárquicos conducen directamente a Washington; una guerra civil 
sorda y sangrienta con una guerra civil formal y todavía más sangrienta a las puer-
                                                      

92 GONZÁLEZ, L. A.; “El Salvador de 1970 a 1990”; op. cit. 
93 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. 
94 “La trayectoria de ARENA”, Proceso, núm. 1.068, octubre 2003. 



 

51 
 

tas; he aquí la herencia realmente pavorosa que deja 1980 en El Salvador, cuyo 
dolor no logra ser subsanado por la esperanza de la liberación.”95. 

2.3.2. El conflicte armat (1981-1992) 

El 10 d’octubre de 1980 es crea l’FMLN (Front Farabundo Martí d’Alliberament 
Nacional) amb unió amb l’FDR (Front Democràtic Revolucionari) com a braç polí-
tic. Com ja hem dit anteriorment, l’FMLN neix de la DRU (Direcció Revolucionària 
Unida) i integra els cinc grups politicomilitars d’esquerres del país: les FPL (Forces 
Populars d’Alliberament), les FARN (Forces Armades de la Resistència Nacional), 
l’ERP (Exèrcit Revolucionari del Poble), el PCS (Partit Comunista Salvadorenc) i el 
PRTC (Partit Revolucionari dels Treballadors del Camp). Les organitzacions popu-
lars, partits polítics d’esquerres i altres moviments socials, aglutinats molts dins de 
la CRM (Coordinadora Revolucionària de Masses), es van unir sota la bandera de 
l’FDR (Front Democràtic Revolucionari). Tres mesos després, el 10 de gener de 
1981, l’FMLN llença la primera ofensiva militar (anomenada massa optimistament 
“ofensiva final”) amb l’objectiu de fer esclatar una insurrecció popular, seguint 
l’exemple de Nicaragua96. L’FMLN va calcular malament; el poble no va aixecar-se 
insurrecte, ja que el moment d’alçaments populars i de protestes efervescents 
havia passat. Durant els anys 70, la repressió contra les organitzacions populars, 
les Comunitats Eclesials de Base i la població civil en general havia estat molt 
dura, sobretot els darrers anys, i el 1980 particularment. Per aquest motiu, la po-
blació no pot, ni materialment ni anímicament, protagonitzar un alçament insurrec-
cional. L’ajuda nord-americana va ser restablerta al Salvador quatre dies després 
del primer atac de l’FMLN. Per tant, la insurrecció no es produeix. De tota manera, 
l’ofensiva sí que demostra el potencial militar de la guerrilla97. Després d’aquesta 
ofensiva, l’FMLN es replega i s’inicia un període de resistència i formació d’una 
rereguarda. Es construeixen bases de suport i unitats per a la defensa de les zo-
nes controlades per la guerrilla, que reben el nom de “zonas de control o zonas 
liberadas”98, principalment a les zones de Chalatenango, Guazapa, Santa Ana, 
Morazán i San Vicente. Des d’allà s’inicien les operacions de sabotatge 
d’infraestructures i les operacions d’alliberament de determinades zones, com la 
presa de la ciutat de Perquín a Morazán. A les zones de control, l’FMLN es consti-
tueix com a Exèrcit Nacional per a la Democràcia (END).  

Cal aturar-nos una mica per tal de fer un breu retrat robot de la guerrilla de 
l’FMLN. D’una banda, ens trobem amb un organisme unit de cara enfora, però 
totalment dividit interiorment; només posarem l’exemple de la forta enemistat entre 
els membres de les FPL i els de l’ERP, que es manté avui encara entre els ex-
combatents. D’altra banda, cal veure d’on surten els guerrillers que engreixen les 

                                                      

95 “1980: conflicto, agonía y esperanza”, Editorial ECA, núm. 386, desembre 1980. 
96 HARNEKER, M.: Con la mirada en alto; op. cit. Veure també ECA; núm. 387-388, gener-febrer 1981. 
97 WHITFIELD, T.; Pagando el precio; op. cit. 
98 Sobre la vida diària a les zones de control de l’FMLN, veure ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El 
Salvador, el rostro de la revolución; op. cit. 
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files de l’FMLN. Principalment són camperols de les zones rurals que a causa de la 
forta repressió de l’exèrcit contra la població civil agafen les armes per tal de pro-
tegir-se. Segons ells, no hi havia opció, o la guerrilla per morir lluitant, o la mort a 
mans de l’exèrcit, o el que era pitjor, el reclutament forçat de l’exèrcit. Així, ens 
trobem amb una base militar amb un gran coneixement del medi, amb una prepa-
ració militar apresa sobre el terreny, però amb una baixa educació política i ideolò-
gica. També cal destacar la joventut d’aquests combatents; molts entraven a la 
guerrilla amb 16 anys i fins i tot abans per desenvolupar-hi tasques de correu i 
espionatge. Un fet objectiu és que la guerrilla de l’FMLN era majoritàriament jove, i 
també majoritàriament amb molt poca, o cap, base ideològica política darrere. Els 
combatents rebien una sèrie de cursos (dins les zones de control i als campa-
ments) de marxisme bastant precaris, basats, principalment, en les consignes que 
llençava la ràdio Venceremos o la ràdio Farabundo (les dues ràdios de la guerrilla). 
Solament els líders i comandants tenien ben consolidat el fons ideològic marxista-
leninista que, se suposava, tenia l’FMLN. D’altra banda, els combatents provinents 
de les Comunitats Eclesials de Base o de les organitzacions populars tenien una 
important base ideològica i d’anàlisi històric de la realitat. Això feia que ràpidament 
pugessin escalafons dins les forces insurgents, però les bases seguien mantenint 
el baix nivell ideològic i polític.  

A les zones de control de l’FMLN, la població civil s’hi organitza tot i la guerra. 
Es creen comunitats, es repoblen zones que van ser abandonades durant els 
primers anys de conflicte, etc. La vida camperola continua tot i les dificultats. Es 
creen les directives comunals, els anomenats poders populars locals (PPL), per tal 
de coordinar i organitzar la població, escoles populars per a l’educació i 
l’alfabetització d’infants i adults, consultoris mèdics, grups de reflexió bíblica, 
comunitats parroquials, etc. No és el nostre principal tema d’estudi, però no podem 
deixar de remarcar aquest esperit de supervivència de la població civil, que va 
donar suport als guerrillers, als compas, i que va continuar la vida en ple camp de 
batalla. Un exemple, potser dels més importants, és el cas de la regió nord-oriental 
del departament de Chalatenango (conformat pels nuclis poblacionals de Guarjila, 
San José Las Flores, Arcatao, San Antonio Los Ranchos, Las Vueltas, entre 
altres). En aquesta regió es produeix, durant el 1987 i 1988, una important 
repoblació dels nuclis rurals, amb població retornada del camp de refugiats de 
Mesa Grande a Hondures i d’altres refugis interiors del país. En aquesta zona, els 
civils s’organitzen en petites comunitats organitzades amb treball comunal, creació 
d’habitatges, escoles populars, consultoris mèdics, etc. Lluiten en dos fronts, 
contra la pobresa, les malalties i l’analfabetisme, alhora que contra l’exèrcit i els 
batallons de les forces especials. Va ser una regió molt combativa, controlada pels 
combatents de les FPL (Forces Populars d’Alliberament)99. 

L’exèrcit, per la seva banda, coordina els diferents cossos policials i militars per 
iniciar la tàctica de neteja dels territoris sota de control de la guerrilla. Aquesta 
                                                      

99 KEUNE, L. (1995): Sobrevivimos a la guerra, la historia de los pobladores de Arcatao y San José las 
Flores; Adelina Ed.; San Salvador. ASCOLI, J. F.: Memoria de la Historia, organización y lucha de las 
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tàctica afectava principalment la població civil, que era considerada la base social i 
suport de la guerrilla i, d’aquesta manera, esdevenien objectiu militar. És en 
aquestes operacions on es produeixen les principals matances de civils a mans de 
les forces armades del Salvador, com el cas de la massacre de la població del 
Mozote (a Morazán) perpetrada pel batalló Atlacalt, entrenat per militars nord-
americans, i que deixa més de mil morts entre homes, dones i nens100. Com en 
tota guerra, la població civil és la que més pateix. En el cas de la guerra del Salva-
dor, en convertir-se en objectiu militar. L’exèrcit, els grups paramilitars, els Esqua-
drons de la Mort i els cossos policials van ser els artífexs d’una de les més grans 
matances de civils en guerra (un total de 20.000 morts només el 1981). El fet era 
que tot aquell que pensés, opinés o defensés postures polítiques i socials contrà-
ries al govern era titllat de comunista, de guerriller, i, per tant, objectiu militar. La 
Comissió de la Veritat declara: “Esta violencia se originó en una concepción políti-
ca que había hecho sinónimos los conceptos de opositor político, subversivo y 
enemigo. Las personas que postularan ideas contrarias a las oficiales corrían el 
riesgo de ser eliminadas, como si fuesen enemigos armados en el campo de gue-
rra. Demuestran estas circunstancias las ejecuciones extrajudiciales, desaparicio-
nes forzadas y asesinatos de opositores políticos.”101 És a partir d’aquests 
operatius de neteja de l’exèrcit quan es generalitzen les guindas, és a dir, les reti-
rades forçoses de la població civil en massa a través de barrancs, muntanyes i 
boscos. Durant aquestes guindas, que podien durar setmanes, la població civil 
estava molt més vulnerable als atacs militars, i era quan l’exèrcit robava els nens i 
nadons, després de matar els seus pares o aprofitant la fugida d’aquests. El roba-
tori d’infants va esdevenir una pràctica habitual de l’exèrcit en els operatius contra 
població civil. Era un atac psicològic contra el suport i base de l’FMLN. Els infants 
eren donats directament a alts comandaments, o a través d’entitats civils (Creu 
Roja salvadorenca, orfenats, govern, etc.) eren venuts i donats en adopció dins i 
fora del país. Es calcula que més d’un miler d’infants van patir la separació forçosa 
dels seus pares biològics102.  

D’una altra banda, Reagan accedeix a la presidència dels Estats Units i trenca 
amb la política internacional suau que havia portat fins llavors el president Carter 
(suport important a la Democràcia Cristiana Salvadorenca). Amb Reagan i els 
republicans a la presidència, la política anticomunista i contrainsurgent pren una 
major importància i força, cosa que es tradueix en importants partides d’ajuda mili-
tar i econòmica al govern del Salvador. Per l’Administració Reagan, la guerra del 
Salvador era el clàssic cas d’agressió indirecta dels poders comunistes internacio-
nals103. Reagan pensava que els sandinistes de Nicaragua armaven la guerrilla de 
l’FMLN i que tot era una conxorxa soviètica. El mateix any 1981, la Casa Blanca 
publica un llibre blanc titulat Communist Interference in El Salvador sobre aquesta 
presumpta conspiració de Nicaragua i dirigida des del Kremlin d’extensió del co-
munisme per Centreamèrica. Un llibre de total i absoluta mitologia anticomunista 
                                                      

100 Informe de la Comissió de la Veritat per al Salvador, op. cit. 
101 Informe de la Comissió de la Veritat per al Salvador; op. cit. 
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sense cap prova real104. Realment, la guerra del Salvador es converteix en objectiu 
prioritari de l’Administració Reagan en la seva croada contra el comunisme i també 
contra la triomfant Nicaragua, com veurem més endavant. Amb aquest objectiu, el 
Congrés dels Estats Units abocarà la quantitat total de 4.000 milions de dòlars en 
ajuda militar i assessorament a la “guerra de baixa intensitat” a l’exèrcit del Salva-
dor. L’objectiu era evitar, per tots els mitjans possibles, una nova Nicaragua. 
D’aquesta manera, Reagan justificava l’ajuda econòmica al govern salvadorenc i 
l’assessorament en contrainsurgència i en terrorisme d’Estat que rebien els militars 
del Salvador.  

A l’agost de 1981, l’FMLN és reconegut internacionalment com a força política 
representativa per la declaració francomexicana105. Aquest fet va donar força i 
legitimitat a la lluita de l’FMLN, tot i que el govern i l’Administració nord-americana 
es negaren a valorar-lo com una força política i a acceptar que al Salvador existís 
una guerra civil106. Però acceptada o no, la guerra va seguir el seu curs i els opera-
tius guerrillers van ser cada cop més freqüents, amb atacs i sabotatges a la in-
fraestructura del govern i punts neuràlgics i econòmics (el més important va ser la 
voladura del Puente de Oro sobre el riu Lempa), alhora que es recuperen grans 
quantitats d’armament a l’exèrcit107. La lluita contrainsurgent es basava en la “gue-
rra de baixa intensitat”, consistent a acompanyar la lluita militar amb lluita política 
(accions i treball a les bases populars) per tal d’evitar o reduir el suport a la guerri-
lla, tan necessària per al seu funcionament108. Les operacions de neteja de 
l’exèrcit eren de poca eficàcia. Aquestes eren ràpidament detectades per la guerri-
lla que es replegava fugint del contacte amb l’exèrcit. La població civil era la real-
ment afectada per aquestes operacions, com ja hem vist abans. Es tractava 
d’eliminar el suport de la guerrilla, de “quitar el agua al pez”. “La contrainsurgencia, 
en su forma más extrema, encontraba expresión en un extendido concepto: quitar-
le el agua al pez. Los habitantes de zonas donde existía una presencia activa se 
asimilaba por sospecha a la guerrilla, pertenecerían o eran colaboradores de ésta 
y, por tanto, corrían el riesgo de ser eliminados.”109 S’augmenta el combat aeri 
amb els nous operatius d’helicòpters i els bombardeigs indiscriminats sobre les 
zones de control de la guerrilla, que afecten principalment la població civil. 
S’organitzen els Batallons de Reacció Immediata (BRI), entrenats a l’Escola de les 
Amèriques (acadèmia militar nord-americana) a Panamà: l’Atlacalt, el Belloso i el 
Bracamonte; que es complementen amb els grups de caçadors i les PRAL (Patru-
lles de Reconeixement i Abast Llarg)110. Es dóna molta importància a l’aparell 
d’intel·ligència, que, juntament amb la lluita bèl·lica esmentada, compta amb un 

                                                      

104 ZAMORA, A.: El Conflicto Estados Unidos-Nicaragua (1979-1990); op. cit.  
105 Transcripció de la declaració francomexicana, ECA, núm. 395, setembre, 1981. 
106 DDAA: El Salvador, la república 1924-1999. op. cit. 
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gran suport dels Estats Units. Per la seva banda, els Estats Units feien servir el 
Salvador com a base d’operacions i tràfic d’armes per a la Contra a Nicaragua111. 

Ja el 1982, Ignacio Ellacuría, rector de la Universitat Centreamericana, mostra 
públicament la impossibilitat de victòria de cap dels bàndols enfrontats. Des de 
llavors inicia una important tasca mediadora per tal d’aconseguir el diàleg i la pau. 
Juntament amb Ellacuría trobarem monsenyor Rivera, arquebisbe de San Salva-
dor, que serà una de les principals veus que instaran el diàleg i la negociació. Ri-
vera serà mediador durant les primeres trobades entre l’FMLN i el govern. 

La guerra civil seguirà durant tota la dècada entre intents de diàleg i recerca de 
la pau, sense minvar els combats, sobretot a les zones controlades per l’FMLN. 
S’arriba a un empat tècnic, és a dir, a la impossibilitat d’una victòria per part de cap 
dels bàndols. Com veurem més endavant, el 1989, l’FMLN fa un important gir cap 
a la democràcia, en proposar la seva participació a les eleccions presidencials, 
sota condició d’un ajornament de sis mesos. D’aquesta manera es comprometia a 
aturar els combats i respectar el resultat de les eleccions, fos quin fos. També 
reconeixeria la legitimitat de l’exèrcit del Salvador si aquest se sotmetia a un pro-
cés de depuració i reducció, i passava a dependre directament del govern civil. 
L’FMLN per primer cop accepta la legitimitat del govern del país112. Aquesta pro-
posta no va ser acceptada per les pressions de la dreta i d’ARENA. Les eleccions 
es van produir sense la participació de l’FMLN. La victòria va ser per al candidat 
d’ARENA, Alfredo Cristiani. 

L’11 de novembre de 1989, l’FMLN desencadena una de les ofensives més im-
portants i de gran escala i els combats arriben a la capital. Aquesta nova ofensiva 
de la guerrilla va desestabilitzar el govern i sobretot va exasperar l’exèrcit. Com a 
conseqüència d’això, la direcció política d’ARENA, oficials i membres de les forces 
armades (concretament el batalló Atlacalt), el 16 de novembre assassinen sis je-
suïtes de la Universitat Centreamericana, el rector Ignacio Ellacuría, Segundo 
Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín Ló-
pez i dues dones, Elba Ramos i la seva filla, Celina, de 15 anys113. L’assassinat 
dels jesuïtes va donar ràpidament la volta al món i va fer que l’opinió internacional 
pressionés el govern del Salvador cap a un final pactat de la guerra. Així, conven-
çudes les dues parts en conflicte de la impossibilitat d’una victòria armada i amb 
l’impuls de la pressió internacional, el govern i l’FMLN tornen a les negociacions, 
però aquest cop amb les Nacions Unides com a intermediari. Ja s’havien produït 
altres contactes negociadors entre la guerrilla i el govern, però encara no s’havia 

                                                      

111 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. 
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113 Sobre l’assassinat dels jesuïtes, veure WHITFIELD, T.; Pagando el precio; op. cit.; CARRANZA, S. (ed.) 
(1990): Mártires de la UCA; UCA Ed.; San Salvador; Lawyers Committee for Human Rights; Una 
muerte anunciada, el asesinato de los jesuitas en El Salvador; UCA Ed. San Salvador, 1990; “Informe 
provisional sobre El Salvador de la comisión especial del Presidente de la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos (Informe Moakley)”, editat per la revista Proceso, núm.426, San Salvador, 1990. 



 

56 
 

assolit cap acord concret. És a partir de 1989 quan s’inicia el procés de negocia-
cions que durà finalment als acords de pau al gener de 1992. 

2.3.3. La ‘transició’ democràtica i el diàleg per la pau (1980-1992)114 

Des de 1980, el país estava governat per la nova junta civicomilitar, formada 
pel pacte entre les forces armades i el Partit Demòcrata Cristià. Un govern amb tot 
el suport de l’Administració Reagan. Van ser els mateixos Estats Units que, per 
pressions internacionals i del sector demòcrata del Congrés i el Senat, van impo-
sar a la junta de govern del Salvador la necessitat de democratitzar el país per tal 
de desprestigiar la guerrilla i atreure el suport de l’opinió internacional. D’aquesta 
manera, es van convocar eleccions a la creació d’una assemblea constituent el 
1982. Els comicis van donar la victòria al PDC, però l’aliança entre ARENA i el 
PCN va desbancar el PDC i va situar D’Aubuisson al capdavant de l’assemblea. 
ARENA rep el suport dels grups empresarials i de bona part de la dreta i 
l’ultradreta115. L’FDR estava fora d’aquestes eleccions, com tot partit d’esquerres, i 
va fer que la Internacional Socialista denunciés a l’opinió pública internacional que 
les eleccions havien estat il·legals en no participar-hi l’esquerra política i en ser 
exclusivament una maniobra per tal d’aïllar l’FMLN-FDR. La guerrilla de l’FMLN 
intenta boicotejar les eleccions optant per l’abstenció de vot i sabotejant violenta-
ment els comicis. Tot i això, la participació va ser molt gran i significativa. Es pot 
considerar com un plebiscit en contra de la guerra i la violència i a favor de la pau i 
la democràcia, tot i que aquelles eleccions no representessin tots els sectors de la 
població, ja que l’esquerra no hi era present116. D’aquestes eleccions en va sortir 
com a president de la República Álvaro Magaña, que governarà fins a les elec-
cions presidencials de 1984. Va ser un home de palla dels interessos de la dreta, 
però sense un suport sòlid. Aquestes darreres eleccions seran fruit dels interessos 
dels EUA i d’amplis sectors de l’oligarquia que buscaven consolidar un govern més 
homogeni i estable que no pas el de Magaña. De les eleccions de 1984 també se 
n’exclou l’esquerra. Hi quedava tan sols el PDC com a força progressista. ARENA 
esdevé l’estendard de la dreta, el neoliberalisme i la nova tendència conservadora. 
Així, declara el seu anticomunisme i el rebuig a qualsevol diàleg amb la guerrilla. 
Eren partidaris de la pau del cementiri, la derrota absoluta de la guerrilla. 

Finalment, en segona volta, Napoleón Duarte, del PDC, torna a la presidència 
del país per majoria, en derrotar D’Aubuisson (tot i que aquest darrer seguirà do-
minant l’Assemblea). Duarte aconsegueix ajuda dels EUA en tres objectius princi-
pals: en el reforçament de les institucions democràtiques, en la millora de les 
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condicions de vida i en el desenvolupament econòmic, així com en una major as-
sistència en la lluita contra la guerrilla i, alhora, l’extrema dreta.  

El 15 d’octubre de 1984 es produeix el primer contacte entre el govern del PDC 
i la guerrilla de l’FMLN. La reunió va tenir lloc a la ciutat de la Palma, amb media-
ció de la jerarquia eclesiàstica, en concret monsenyor Rivera, successor de mon-
senyor Romero a l’arquebisbat. Cal destacar el paper de Rivera en la recerca de 
diàleg i d’una pau negociada, d’una pau amb justícia, seguint les paraules del pa-
pa Pau VI117. La reunió, tot i la manca de cap acord concret, va ser molt ben valo-
rada per ambdós grups. No obstant això, les negociacions es van estroncar a la 
següent reunió a Ayagualo, al novembre de 1984118. Les primeres negociacions 
són valorades més com a propaganda per al govern de Napoleón Duarte que com 
un intent de solucionar el conflicte119. No va ser fins al 1987 quan les dues parts es 
van tornar a asseure a dialogar. Aquesta vegada, la trobada va tenir lloc a la Nun-
ciatura Apostòlica de San Salvador, sota la mediació, un altre cop, de la jerarquia 
de l’Església del Salvador. Veiem, doncs, la importància de l’Església en aquests 
moments com a força mitjancera per a la pau al país. Aquesta nova reunió es pro-
dueix en el marc de la conferència per la pau dels presidents centreamericans 
(entre ells el president Duarte del Salvador i el comandant Daniel Ortega, president 
del govern revolucionari de Nicaragua), coneguda amb el nom d’Esquipulas II. Es 
va dur a terme a Guatemala a l’agost de 1987120. Els acords signats pels presi-
dents centreamericans mostraven noves possibilitats per a un tractament centrea-
mericà dels problemes interns de la regió, cosa que suposava un cop dur a 
l’intervencionisme nord-americà. Es buscava la reconciliació nacional dels països a 
partir d’una amnistia i d’un diàleg intern, del fi de la violència i de la recerca d’un 
procés democràtic basat en eleccions lliures. A més, els països van signar un 
compromís per no permetre que els seus territoris nacionals servissin com a base, 
suport militar o logístic per desestabilitzar altres governs de la regió (amb clara 
referència a Hondures i la Contra nicaragüenca, però aplicable, igualment, al cas 
anteriorment esmentat de tràfic d’armes a través del Salvador). També es demana 
la no-intervenció de països extraregionals que proporcionin ajuda militar a insur-
gents i forces no regulars (aquest punt va fer enfadar força els Estats Units)121. 
L’FMLN declara que Esquipulas II establia un marc favorable per a la recerca de 
solucions polítiques als problemes interns dels diferents països i, per tant, accepta 
els resultats i els acords de la cimera122. Per la seva banda, el president Napoleón 
Duarte, dins del marc d’Esquipulas II, declara la llei d’amnistia per intentar la re-
conciliació nacional. L’únic que va aconseguir va ser que tots els crims i totes les 

                                                      

117 Veure les homilies dominicals de monsenyor Rivera a Carta a las Iglesias entre 1982 i 1992. 
118 Veure les actes de les converses de pau d’Ayagualo, transcrites a ECA, núm. 433 i 434, novembre i 
desembre de 1984. 
119 MARTÍNEZ PEÑATE, Oscar (1997): El Salvador, del conflicto armado a la negociación 1979-1989; Ed. 
Nuevo Enfoque, San Salvador. 
120 ECA, núm. 466-467, agost-setembre 1987. 
121 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. Ampliarem més el tema d’Esquipulas II en el següent 
capítol, quan parlem del cas nicaragüenc. 
122 WHITFIELD, T.; op. cit. 
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massacres produïdes per les forces armades (incloent-hi l’assassinat de monsen-
yor Romero i dels jesuïtes de la UCA, juntament amb les 600 víctimes civils del 
Sumpúl, les més de mil del Mozote i les més de 50 mil víctimes de desaparicions, 
afusellaments i assassinats) quedessin, fins avui i sense perspectives de millora, 
en la total impunitat. 

El 19 de març de 1989 es van fer noves eleccions presidencials en les quals van 
participar alguns grups d’esquerres dins de la coalició Convergència Democràtica 
(CD). Arran dels problemes entre el govern i l’FMLN sobre aquestes eleccions, en 
què havia de participar la guerrilla i que ja hem exposat, la victòria va ser d’ARENA i 
va donar la presidència a Alfredo Cristiani, amb una gran derrota de la CD. 

Les negociacions de pau entre el govern i l’FMLN van continuar tot i el canvi 
d’interlocutor del govern. Això va fer que la guerrilla tornés a tancar-se recelosa del 
govern d’ARENA en menys concessions i més demandes. L’Església, per la seva 
banda, continuava la tasca mediadora amb monsenyor Rivera i monsenyor Rosa 
Chávez (bisbe auxiliar de Rivera). El 31 d’octubre es van trencar les negociacions 
a causa d’un atemptat perpetrat per l’extrema dreta contra la Federació Nacional 
Sindical de Treballadors Salvadorencs (FENASTRAS). L’FMLN ho va interpretar 
com una manca de voluntat negociadora del govern d’ARENA123. Com hem descrit 
abans, al mes de novembre l’FMLN llença la gran ofensiva contra la capital per 
demostrar el seu poder i els militars assassinen els jesuïtes de la UCA, fet que 
provoca una forta reacció internacional contra la guerra. D’aquesta manera, el 
1990 es reprenen les negociacions, sota la mediació de les Nacions Unides, i 
s’aconsegueixen els primers acords que estableixen un calendari de reunions amb 
els Acords de Ginebra. Aquest calendari durà finalment a la signatura dels acords 
de pau de Chapultepec, a Mèxic, al gener de 1992. Dels acords de pau, cal desta-
car-ne la reducció i depuració de l’exèrcit, la dissolució dels antics cossos de segu-
retat (Guàrdia Nacional, Policia d’Hisenda) així com dels Batallons de Reacció 
Immediata (Atlacalt, Belloso i Bracamonte), la creació de la Policia Nacional Civil 
(PNC) —que englobaria civils d’ambdós bàndols—, la reforma del sistema electo-
ral, la transferència de terres als excombatents, la creació d’un pla de reconstruc-
ció nacional, la conversió de l’FMLN en partit polític democràtic, la fi de 
l’enfrontament armat, la creació de la Procuradoria dels Drets Humans, etc. Clàu-
sules bàsiques per a la reconstrucció del país i per sortir de la crisi que havia pro-
vocat la guerra. Tanmateix, tot i les bones intencions, avui, dotze anys després 
dels acords, molts no s’han acomplert i la situació social del país és, a nivells de 
pobresa i atur, força pitjor que la d’abans de la guerra. 

2.3.4. La dona combatent de l’FMLN, trencament del mite 

En la primera fornada de moviments revolucionaris a l’Amèrica Llatina, en què 
Cuba pren el paper protagonista i capdavanter, la presència de la dona en els 
grups guerrillers és més aviat reduïda. Tot i això, ja trobem grans líders dins la 
                                                      

123 HARNEKER, M.: Con la mirada en alto. op. cit. 
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guerrilla cubana com Celia Sánchez, Vilma Espín o Haydée Santamaría. El mateix 
Che Guevara, dins la seva obra La guerra de guerrillas, ens parla de l’important 
paper de la dona dins dels moviments politicomilitars: “La mujer es capaz de reali-
zar los trabajos más difíciles, de combatir al lado de los hombres (...). En la rígida 
vida combatiente, la mujer es una compañera que aporta las cualidades propias 
de su sexo y que puede trabajar lo mismo que un hombre.”124 Tot i això, cal es-
mentar que el mateix Che Guevara compartia els prejudicis masclistes sobre la 
dona del seu temps i considerava que les dones a la guerrilla havien de desenvo-
lupar tasques civils (alimentació, salut, avituallament, missatgeria...), i no pas tas-
ques purament militars. Aquest estereotip perdurarà en la segona fornada 
revolucionària dels anys 70. Cal repetir que durant la primera onada revolucionà-
ria, la incorporació de les dones als moviments guerrillers va ser molt minsa. A 
partir de la segona fornada, amb els moviments dels anys 70, és quan la dona 
pren un paper protagonista dins els processos revolucionaris, un paper que, so-
vint, no li ha estat reconegut encara. 

Als anys 80, les dones significaven el 30% dels combatents de l’FMLN i el 40% 
del total de membres actius (entre combatents, suports logístics i diplomàtics, 
membres de l’FDR, etc.), segons les xifres de l’FMLN. Quan revisem les dades de 
la desmobilització dels combatents durant el 1992, l’ONUSAL (Organització de les 
Nacions Unides per al Salvador) ens dóna altres xifres. D’un total de 8.552 comba-
tents registrats, el 55,3% són dones, i en els càrrecs polítics ens trobem amb un 
32,5% de dones125. Les xifres parlen per si soles. S’ha reconegut aquesta impor-
tant presència femenina a la guerrilla? La resposta és més aviat negativa. 

D’altra banda, hem de fer caure, igualment, el mite de la igualtat de gènere dins 
dels campaments guerrillers. Tot i la suposada utopia revolucionària que hi regna-
va, la situació de la dona no era d’igualtat total, sinó que existia discriminació per 
part dels mateixos combatents i dels dirigents. Malgrat que s’intentava i es busca-
va de debò un clima d’igualtat i respecte mutu, la situació de la dona era principal-
ment de subordinació i, en molts casos, pel sol fet de ser dona, la combatent es 
veia obligada a realitzar tasques logístiques i de suport dins del campament en lloc 
d’estar a primera línia de combat. Del 53% de dones combatents que hem esmen-
tat anteriorment, el 30% estaven destinades a intendència (és a dir, a cuinar per 
als combatents); el 15%, a infermeria i salut; l’11%, a suport logístic i missatgeria, i 
només un 15% eren plenament combatents126. Per tant, tot i la mitificació de la 
participació femenina a la guerrilla i de la suposada igualtat de gènere dins els 
grups combatents, hem de concloure que la realitat era ben diferent de la pintura 
que se n’havia fet i que es mantenia la subordinació de la dona, tot i honroses 
excepcions i mínimes millores en la relació de gènere.  

                                                      

124 GUEVARA, E. (1999): La guerra de guerrillas; Ed. Txalaparta; Tafalla. 
125 LUCIAK, I. A. (2001): Después de la revolución: igualdad de género y democracia en El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala; UCA Ed.; San Salvador. 
126 LUCIAK, I. A.; op. cit. 
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L’entrada de la dona a la guerrilla de l’FMLN es donava normalment per les ma-
teixes raons que l’home, amb la significativa diferència que la dona del Salvador 
tradicionalment és la que més ha sofert el pes de la pobresa, l’explotació i la injus-
tícia. Així doncs, les raons per a ella encara eren més fortes: la pobresa, l’afany de 
justícia social, la fugida de la crua repressió de les forces armades i de seguretat, 
etc. Un cop a la guerrilla, les dones combatents havien de lluitar contra la discrimi-
nació de gènere de la qual eren víctimes. Un dels testimonis recopilats per Lu-
ciak127, Jackeline Noemí Rivera, recorda: “Las mujeres durante la guerra siempre 
fuimos concebidas como una fuerza de apoyo. Aunque asumiéramos jefaturas 
militares, difícilmente se nos da la primera jefatura (...). Yo hacía las cosas y otros 
se llevaban las flores. Lo veía en mi, pero también en el caso de otras mujeres.” 
En els casos de les dones amb comandament militar, la discriminació era molt 
superior. D’una banda, ja hem vist que era ben difícil que una dona arribés a l’alt 
comandament i, un cop assumit el càrrec, una dona havia de demostrar que valia 
d’una forma força més exigent que no pas un home. On es complicaven les coses 
era amb la maternitat, ja que en la societat patriarcal i masclista salvadorenca la 
maternitat és molt diferent a la paternitat. La dona combatent, i sobretot dirigent, 
havia d’abandonar totalment la seva maternitat i els fills/es havien de ser encarre-
gats a terceres persones per seguretat. Quan una dona demanava permís per 
traslladar-se de la muntanya a veure els seus fills/es, normalment se li denegava. 
Cosa que no passava amb un home quan demanava permís per traslladar-se per 
altres motius més banals. És en aquests moments quan les dones combatents 
mostren un cop més el seu valor com a agents revolucionaris reals i renuncien 
voluntàriament a la maternitat per servir la revolució.  

En la seva configuració, l’FMLN no va establir un reglament específic per a les 
dones combatents, com sí va fer la revolució sandinista. Aquesta manca d’un re-
glament específic era fruit de la visió que tenia el propi FMLN sobre la dona, una 
visió que emergia de la religiositat tradicional i el ruralisme de les bases, però so-
bretot s’explica pel fort masclisme de la societat salvadorenca. Val a dir que la 
Teologia de l’Alliberament pel que fa a aquest tema i a les relacions de gènere va 
ser igualment conservadora i va contribuir a reforçar per omissió aquesta desigual-
tat tan accentuada. A finals dels 70 comencem a trobar agrupacions de dones dins 
la guerrilla i aquesta organització enceta un procés de millora de les condicions de 
la dona dins l’FMLN. Segons Nidia Díaz128, comandant de la facció militar del Partit 
Comunista integrada a l’FMLN, cada facció tenia, entre 1983 i 1987, la seva co-
rresponent organització de dones i eren coordinades conjuntament. Cal veure, 
però, que les alts càrrecs, tot i ser dones, no participaven de les organitzacions de 
dones, com és el cas de la mítica comandant Ana María de les FPL, que conside-
rava les reivindicacions de les dones quelcom secundari i poc important en la lluita 
revolucionària que s’estava desenvolupant. Tot i això, trobem dirigents que sí que 
hi donen importància, però cal veure que aquestes són les dones que han treballat 
durant un llarg temps fora del país i que han estat en contacte amb els moviments 
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128 Conferència de la comandant Nídia Díaz, San Salvador, 1 de juliol de 2004. 
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feministes internacionals129. Podríem dir que l’esperit de sacrifici revolucionari su-
mat al masclisme tradicional de la societat feia que les pròpies dones infravalores-
sin la seva condició de dones combatents? Seria quelcom a estudiar. No ens 
aventurarem a donar conclusions sense fer-ne un estudi més exhaustiu. Però sí 
que cal veure que, inicialment, el moviment feminista o de gènere dins l’FMLN va 
ser vist com un enemic, ja que es pensava (també per part de les pròpies comba-
tents) que això podia dividir la revolució. 

El que queda ben palès, a partir dels testimonis de les combatents, és la dis-
criminació que existia dins l’FMLN. Un exemple clar es donava a nivell sexual. Els 
guerrillers (homes), i sobretot els dirigents, podien tenir totes les relacions sexuals 
que volguessin, fins i tot abusant del seu poder i de l’assetjament (que existia dins 
la guerrilla), i era ben vist. En canvi, en les dones combatents això era molt mal 
considerat. Veiem, doncs, com les actituds de la societat respecte al rol de gènere 
es traslladen de ple a la guerrilla i trenquen el mite de la utopia revolucionària 
d’igualtat de dones i homes entre els combatents. 

Amb els acords de pau i la desmobilització, la situació de la dona no va millorar. 
Les reivindicacions de gènere no es produeixen en els acords, tot i que hi van 
participar tres comandants, entre elles Nidia Díaz (fervent defensora de la dona 
combatent), i van formar part de la comissió negociadora per part de l’FMLN al 
costat de Schafik Handal o Joaquín Villalobos. Les qüestions de gènere es consi-
deraven quelcom a part, de menor importància en les converses i els acords finals. 
Això produeix que els acords s’estableixin i se signin dins del més clàssic mas-
clisme salvadorenc i deixant de banda les dones combatents. El fet es veu amb 
claredat en la desmobilització dels combatents, i sobretot en la repartició de terres, 
a la qual les dones no tenen dret en un inici, malgrat haver-hi lluitat, igual que els 
homes. La marginació a la qual són condemnades les combatents no respon a un 
pla premeditat, sinó a les mateixes concepcions socioculturals del moment. “La 
reintegración de la mujer combatiente a la vida civil ha tenido lugar bajo los con-
ceptos machistas clásicos, que han predominado en todas las fuerzas políticas del 
país incluyendo el FMLN.”130. No obstant això, si fem cas dels informes del pro-
grama, més del 30% dels seus beneficiaris en el repartiment de terres eren dones. 
A la pràctica, tanmateix, les dones van ser discriminades a l’hora del repartiment 
per part de funcionaris locals o líders comunals. En definitiva, oficialment les dones 
combatents havien estat beneficiades pel programa de transferència de terres, 
però a la pràctica eren discriminades quan havien de validar els títols de propietat 
o rebre les terres, com era el cas, per exemple, dels matrimonis de combatents, on 
es donaven les terres al marit però no a la dona131. Així doncs, cal veure que en 
general els plans de reintegració dels i les combatents no van tenir en compte 
l’especificitat de les dones i, per tant, el benefici per a les excombatents va ser 
mínim. Així, un estudi fet entre 1.100 dones combatents mostrava que totes prove-
                                                      

129 LUCIAK, I. A.: Después de la revolución: igualdad de género y democracia en El Salvador, Nicaragua 
y Guatemala; op. cit. 
130 LUCIAK, I. A.; op. cit. 
131 LUCIAK, I. A.; op. cit. 



 

62 
 

nien del treball domèstic abans de la guerra i que després de la guerra el 95% es 
trobaven en la mateixa situació. Una guerra de dotze anys debades per a elles. 
Una frase pot resumir el que acabem de dir: “Las mujeres combatientes fueron las 
únicas a las que, después de entregar el fusil, les devolvieron la escoba.” Es tracta 
d’una frase molt comuna quan es parla col·loquialment del paper de la dona a la 
guerrilla. Això ens deixa veure la crua realitat de la dona combatent i la seva rein-
serció a la societat civil, i els efectes psicològics i ferides emocionals que provoca. 
La situació de discriminació, marginació i opressió que patia la dona salvadorenca 
el 1980 es manté igual o pitjor el 1995. D’aquí neix un important sentiment d’unitat 
i de necessitat lluita de gènere dins del país i també dins de l’esquerra, és a dir, 
dins del propi FMLN. És el naixement de dos dels principals moviments feministes 
del Salvador, Les Dignes i el Moviment Salvadorenc de Dones (MSM).  

La feina d’aquests dos organismes en el treball de gènere és tan important com 
impressionant. Treballen a nivell de base, des de capacitacions (cursets), tallers i 
seminaris a les dones del camp i de la ciutat. Podem distingir, així, una dona que 
ha passat per un taller de Les Dignes o de l’MSM pel nivell de consciència de 
gènere que té. També busquen incidir en la societat i els partits polítics des del 
diàleg. No obstant això, la lluita per la igualtat o, si més no pel respecte, és força 
difícil en un país on pesa tant, com hem assenyalat diversos cops, la mentalitat i la 
desigualtat tradicional en aquesta qüestió a causa d’una ignorància fomentada des 
del propi govern. Tot i el treball d’aquestes dues organitzacions, la discriminació es 
produeix en tots els àmbits de la vida pública i privada, a la feina (sobretot a les 
maquiles132), a les institucions, als partits polítics, als mitjans de comunicació, i 
també dins de la pròpia família (no es tenen dades sobre casos de violència 
domèstica perquè ningú ho ha estudiat, però diàriament surten notícies 
d’assassinats als mitjans de comunicació i el maltractament és quasi un fet cultu-
ral). Encara hi queda molta feina a fer, així com augmentar la que ja s’hi està fent. 

Resumint, cal esmentar la doble discriminació que pateix la dona comba-
tent. D’una banda, pateix discriminació dins de la seva esquadra, dins del grup 
guerriller, quan la destinen a feines civils pel sol fet de ser dona i quan ha de 
ser l’encarregada de la intendència tenint en compte que ella havia entrat a la 
guerrilla per agafar el fusell. D’altra banda, la dona combatent és discriminada 
no solament com a combatent, sinó com a dona, ja que ha de renunciar a la 
seva feminitat i a tota vida familiar i maternal. La combatent, per ser respecta-
da, no havia d’actuar com a dona, sinó com a home, i és aquí on creiem que la 
discriminació és major. En la societat, la dona ja era discriminada tradicional-
ment, però aquesta discriminació creix quan ella s’integra a un grup armat. 
Segons la concepció patriarcal, la dona ha abandonat la seva posició natural 
dins la societat, la casa i la família. En canvi, l’home que s’integra a la guerrilla, 
quan torna a casa és un heroi, no un traïdor a la família. És aquesta la doble 

                                                      

132 Maquiles: zones franques on les empreses estrangeres i multinacionals instal·len fàbriques, sense 
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discriminació que pateix la dona combatent, tant a l’FMLN com també la dona 
sandinista a Nicaragua, com veurem en el seu moment. 

Avui la situació de la dona continua sent totalment de discriminació. El mas-
clisme continua sent la cultura predominant. La dona salvadorenca és, en la seva 
majoria, la que més pateix la pobresa del país i la que suporta el pes absolut de la 
família. Sobretot en el món rural (majoritari), la dona és l’encarregada de mantenir 
la família mentre l’home treballa al camp, passa el dia fora de casa, o, la situació 
més comuna, està emigrat als Estats Units. Actualment, doncs, no es pot negar 
que la dona manté totalment l’economia familiar al camp, i no només la vida fami-
liar, sinó la comunal. Avui les dones són les úniques actives dins les comunitats, 
les que treballen per tirar endavant i les que lluiten contra l’alcoholisme, la violèn-
cia, la pobresa, l’emigració, la promiscuïtat masculina (vista com quelcom cultural), 
etc. I encara, a sobre, està marginada pel fet de ser dona. Al món urbà i entre les 
classes mitjanes i altes, la cosa no varia gaire, tot el contrari. Tot i que la dona 
estudia i té carrera universitària, està discriminada en el món laboral, ja que no 
trobem directives a les empreses ni alts càrrecs públics o privats en mans de do-
nes. Fins i tot en la política, les dones tenen ministeris menors o càrrecs de faça-
na. Només cal veure quines són les tasques de la primera dama o la 
vicepresidenta. Quelcom normal si entenem el conservadorisme i tradicionalisme 
del partit del govern. Un exemple ens pot mostrar clarament la discriminació que 
pateix la dona de classe mitjana i alta. Com en tot el món, la dona del Salvador 
s’ha d’encarregar de la pròpia jornada laboral i de la inacabable jornada laboral a 
casa, ja que l’home del Salvador, en la immensa majoria, no fa cap feina de la llar. 
Està mal vist a la societat salvadorenca que un home renti roba o netegi la casa. I 
quan una dona professional es casa, normalment abandona la seva carrera, i més 
si l’home té un càrrec polític. 

Les reivindicacions de gènere no es van dur a terme durant la guerra perquè es 
consideraven menors o inferiors a la gran reivindicació revolucionària i política. Ara 
se’n paga el preu, ja que la lluita per la igualtat de gènere ha de començar de zero. 
Així mateix, els dotze anys de guerra no van servir per millorar les condicions de 
vida de 6 milions de salvadorencs, i menys de les dones133. 

2.4. Democratització: neoliberalisme i desigualtat social (1992-2004) 

Amb la signatura dels acords de pau, la guerra oberta desapareix. S’aturen els 
combats i la guerrilla de l’FMLN passa a ser un personatge més dins l’auca política 
del Salvador. Una auca que camina cap a un neoliberalisme a ultrança, dirigit per 
les classes dominants del partit ARENA. 

                                                      

133 Sobre la combatent de l’FMLN, veure també ALEGRÍA, C.; FLAKOLL, D. J. (1996): No me agarrarán 
viva, la mujer salvadoreña en lucha; UCA Ed., San Salvador (novel·la històrica basada en fets reals). A 
més, el testimoni de la comandant Nidia Díaz sobre el temps que passa empresonada i torturada per 
l’exèrcit: DÍAZ, N. (1997): Nunca estuve sola; UCA Ed., San Salvador. 
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La situació política i social del Salvador no varia gaire als anys 90 respecte a la 
de principis dels 80, tot el contrari. És cert que durant tota la dècada anterior 
s’estableixen les bases per al sistema democràtic i que amb la signatura dels 
acords s’endeguen noves mesures electorals, en particular la creació d’un nou 
tribunal electoral, però ens trobem davant de 6 milions de persones que acaben de 
patir una sagnant guerra civil, amb un balanç de víctimes esfereïdor: 75 mil morts, 
8 mil desapareguts i més d’un milió i mig de desplaçats. Centrem-nos en aquestes 
xifres. Després de la signatura dels acords, les Nacions Unides van crear una de-
legació per al Salvador (ONUSAL) per garantir l’acompliment d’aquests acords, 
així com el desarmament de la guerrilla i la reducció a la meitat de l’exèrcit regular. 
D’ONUSAL en va sorgir l’anomenada Comissió de la Veritat, encarregada 
d’investigar els crims de guerra i les violacions als drets humans comeses durant 
la guerra. Val a dir que aquesta comissió va actuar i treballar al país massa poc 
temps per encarregar-se de tot el que hi havia succeït, però sí que en bona part va 
deixar un informe ben clar sobre la guerra del Salvador. Entre les conclusions, va 
destacar la responsabilitat intel·lectual de Roberto D’Aubuisson en l’assassinat de 
monsenyor Romero, la participació de la cúpula de govern en l’assassinat dels 
jesuïtes de la UCA i va revelar que el 85% de les morts i de les violacions als drets 
humans van ser dutes a terme per les forces armades governamentals. Finalment, 
la Comissió mostrava una llista amb els alts comandaments de l’exèrcit que van 
participar més activament “en crims de guerra i de lesa humanitat”134. Aquest grup 
d’alts militars són coneguts popularment com la Tandona (en ser, la majoria, 
membres de la mateixa tanda, o quinta, de l’Escola Militar). Dos dies després de la 
publicació de l’informe, ARENA, amb majoria parlamentària, decreta la llei 
d’amnistia total (reforça la llei d’amnistia que havia decretat el president Duarte 
després de la reunió d’Esquípulas II) “oblit i perdó”, amb la qual queden sense 
jutjar tots els crims i tots els criminals d’una cruenta guerra civil. 

Veiem, doncs, com ARENA mou les seves fitxes per sortir-ne airosa i protegir el 
seu principal aliat, el poder militar. Malgrat els seus moviments poc clars i la seva 
manipulació dels ressorts del poder, ARENA segueix actualment (2004) governant 
el país. El 1994 es duen a terme les primeres eleccions després de la guerra. En 
aquests comicis, l’FMLN hi participa integrat en la comissió d’esquerres Con-
vergència Democràtica, que obté un 25,5% dels vots, davant el 49,2% del candidat 
d’ARENA, Armando Calderón Sol135. Tot i les sospites de frau electoral, Calderón 
Sol es converteix en el president del Salvador de postguerra. Calderón i el seu 
predecessor, Alfredo Cristiani, formen part del sector més moderat del partit, un 
sector que va passar per damunt de l’anticomunisme militant en benefici dels inte-
ressos empresarials i que va iniciar el diàleg amb l’FMLN per aturar la guerra.  

Pel que fa a la política econòmica, el president Francisco Flores (1999-2004), 
de la mateixa formació, ha continuat la política de Calderón i Cristiani de reforma 
cimentada en el neoliberalisme, la privatització dels actius de l’Estat i la reducció 

                                                      

134 Informe de la Comissió de la Veritat; op. cit. 
135 DDAA: Guía del Mundo, op. cit. 
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del sector públic. Els tres governs d’ARENA durant els anys 90 han deixat com a 
herència una economia terceritzada, depenent enterament de les remeses (diners 
enviats pels salvadorencs emigrants), un sector agrícola en plena crisi i una indús-
tria indissolublement vinculada a la maquila estrangera136. 

A l’altra cara de la moneda hi trobem amb l’FMLN convertit en partit polític. No 
obstant això, cal recordar que l’FMLN neix de la unió de cinc grups politicomilitars, 
els quals, d’una banda, comparteixen una ideologia marxista-leninista, però alhora 
eren força diferents entre ells, i a vegades fins i tot enemics (és el cas de les FPL i 
l’ERP, enemics irreconciliables). En finalitzar la guerra, l’FMLN entra en una crisi 
interna en desaparèixer l’enemic comú que aglutinava les faccions i s’accentuen 
les seves diferències. Dins d’aquestes crisis internes destaquen la sortida del partit 
del líder de l’ERP, Joaquín Villalobos, i l’expulsió de Facundo Guardado de les 
FPL. Ambdós crearan partits propis sense gaire èxit. D’altra banda, l’FMLN, en 
entrar a l’esfera política i sobretot electoral, no revisa o reorienta el seu ideari per 
adaptar-lo a la nova situació, com fa ARENA amb l’anticomunisme i el militarisme, 
sinó que l’ideari efemelenista continua sent teòricament marxista-leninista i revolu-
cionari. Ara bé, l’actuació del partit no es correspon amb el seguiment d’aquesta 
ideologia, ben al contrari. El partit d’esquerres entra al joc electoral i hi entra a 
fons, deixant de banda el seu vell i romàntic ideari revolucionari, que passa a con-
vertir-se en un element retòric per a la militància veterana. A l’hora de mantenir-se 
dins l’esfera política, l’FMLN pacta amb forces polítiques contradictòries amb els 
seus postulats (trobem pactes amb el PCN i amb el mateix ARENA)137. És possi-
blement la causa, juntament amb la manca d’un lideratge concret, que l’FMLN 
esdevingui l’etern candidat, a l’oposició permanentment. Tot i que manté una im-
portant i sòlida militància (sobretot a Chalatenango i a la zona metropolitana de 
San Salvador), l’FMLN no aconsegueix anar més enllà de victòries a les eleccions 
municipals i sempre ha sortit derrotat dels comicis presidencials a causa de la gran 
quantitat de desenganyats amb la nova via política i amb el rumb que porta el par-
tit.  

A les eleccions presidencials del març de 2004 les enquestes donaven una im-
portant avantatge al candidat d’ARENA, Antonio Saca, davant del vell comandant 
guerriller Schafik Handal (del PCS). Val a dir, a favor de l’esquerra, que ARENA és 
un dur competidor electoral, ja que juguen a favor seu, d’una banda, els empresa-
ris, la majoria dels mitjans de comunicació de masses i els fons governamentals 
per al finançament de les campanyes electorals i del partit i, de l’altra, el baix nivell 
educatiu i l’analfabetisme que pateix el Salvador. Com ja hem dit al principi 
d’aquest treball, el nivell d’analfabetisme és d’un 21%, i el nivell educatiu és precari 
per la manca de recursos i d’interès dels governs de torn a invertir-hi fons de 
l’Estat. Aquesta mancança educativa provoca una població dòcil i ingènua que no 
qüestiona les decisions i que és molt fàcil de comprar durant les campanyes elec-
torals (somriures, promeses, samarretes, gorres i entrepans). Tot plegat acompan-

                                                      

136 “La trayectoria de ARENA”, Proceso, núm. 1.068, octubre de 2003. 
137 “Trayectoria del FMLN”, Proceso, núm. 1.070, octubre 2003. 
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yat de la baixa participació electoral (al voltant d’un 40%) fins a les darreres elec-
cions, en què la participació augmenta considerablement, així com pel poc o nul 
interès per la política en força sectors del país.  

Cal destacar també que durant la darrera campanya electoral, ARENA rescata 
una dura campanya anticomunista i la por de la població amb la qual juga. En les 
darreres eleccions presidencials, guanyades pel candidat d’ARENA, Antonio Saca, 
es produeix una veritable campanya de terror. La propaganda política d’aquest 
partit va encarada a posar la por al cos de l’electorat amb una dura campanya 
anticomunista, però sobretot tocant el punt feble de la població: les remeses. 
ARENA deia en els seus espais publicitaris (molt més nombrosos que els de 
l’FMLN, ja que no són gratuïts) que si guanyava el comunisme els Estats Units 
retornarien tots els immigrants salvadorencs i que aquests no podrien enviar les 
remeses als familiars. Cal recordar que, actualment, el Salvador viu gràcies als 
diners que hi envien els emigrants. Juntament amb l’amenaça de la pèrdua de les 
remeses, ARENA jugava amb la violència de carrer, protagonitzada per joves de 
les anomenades maras, grups juvenils dels barris pobres de les ciutats on la deso-
cupació i la pobresa els porten a la drogoaddicció, l’alcoholisme i, sobretot, a la 
delinqüència i la violència. Sis mesos abans de les eleccions es decreta la llei an-
timaras, que suposava una mesura policial de repressió contra aquests grups de 
joves, però sense cap mesura social de reinserció. La llei va anar acompanyada 
d’una gran campanya mediàtica i les presons es van omplir de joves pobres (els 
jutges es neguen a aplicar la llei per ser inconstitucional i les Nacions Unides en 
demanen la nul·litat). Durant la campanya electoral, ARENA utilitzava la llei, nas-
cuda amb aquest únic fi, per mostrar el seu populisme i servei a la societat. Amb 
aquesta campanya de terror, ens trobem amb una participació del 60% i amb una 
victòria aclaparadora d’ARENA per majoria absoluta. 

Després de la crisi de l’agricultura amb la guerra civil, l’economia del Salvador, 
dirigida cap al neoliberalisme per ARENA, es terceritza138, és a dir, el sector ser-
veis esdevé el conductor de l’economia nacional amb el reforçament del sector 
financer i comercial (traduït al país en forma de grans centres comercials i grups 
bancaris). Aquesta tercerització, val a dir, beneficia únicament els grans empresa-
ris i financers del país, ja que la majoria de la població no pot accedir a l’alt movi-
ment de capital, sinó que solament pot gastar el poc que té en els serveis (útils o 
inútils) que li ofereixen els grups financers. L’Estat, per la seva banda, entra, des 
del govern de Cristiani, en un procés ferotge de privatització dels béns estatals, 
com l’energia elèctrica, la telefonia o les pensions de jubilació. L’Estat, doncs, 
reorganitza l’economia cap al neoliberalisme, mesura que afavoreix aquella terce-
rització econòmica i, com a resultat, el sector financer del país, dominat pels ma-
teixos membres del partit ARENA i del seu suport econòmic. 

Durant la dècada dels 90, el Salvador no només pateix la política neoliberal 
d’ARENA, sinó dissorts tràgiques com l’huracà Mitch (1999), que va provocar des-

                                                      

138 GONZÁLEZ, L. A.: “El Salvador de 1970 a 1990”; op. cit. 
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trosses en bona part del país, i el terratrèmol de 2001, amb un balanç de víctimes 
de 1.159 morts, més de 8 mil ferits i un milió i mig de damnificats (en un país de 6 
milions i mig). Aquests desastres naturals han agreujat la situació de crisi i pobresa 
que viu la població, pobresa i desesperació que afavoreixen un clima de violència 
que arriba avui a nivells extrems (és actualment un dels països més violents i in-
segurs de l’Amèrica Central). Una altra conseqüència d’aquesta pobresa és la 
constant emigració, una emigració que permet, d’altra banda, que el país pugui 
viure, o, si més no, sobreviure. Actualment es comptabilitza una població de 2 
milions i mig de salvadorencs immigrants als Estats Units i aquest nombre creix dia 
a dia. Aquests emigrants permeten que la superpoblació que pateix el Salvador no 
arribi a nivells extrems i alhora mantenen la malmesa economia del país mitjançant 
les remeses. Anualment entren 2 mil milions de dòlars (dades de l’any 2003) al 
Salvador en concepte de remeses. Això permet que l’economia continuï funcio-
nant. Val a dir, però, que bona part d’aquestes remeses no es gasten en productes 
nacionals, sinó en productes nord-americans (en les grans empreses nord-
americanes instal·lades al país, com McDonalds, Pizza Hut, Burger King, Tommy, 
Nike, etc.). Les remeses no es reinverteixen, o ben poca quantitat, sinó que per-
meten a moltes famílies gaudir de tant en tant de capacitat adquisitiva als grans i 
luxosos centres comercials de San Salvador. Una situació econòmica que tendeix 
clarament a la crisi.  

A nivell estadístic, avui el Salvador té una superpoblació de 6 milions i mig 
d’habitants, una superpoblació que es veu agreujada per un creixement anual de 
l’1,8%. Amb dades de l’any 2002, en l’àmbit sanitari trobem una esperança de vida 
de 70 anys (68 els homes i 74 les dones), amb una mortalitat infantil del 34 per mil, 
una mortalitat de nens menors de 5 anys del 40 per mil i amb un 33% de la pobla-
ció sense accés a aigua potable. A nivell educatiu, la taxa d’analfabetisme és su-
perior al 20% de la població (un 24% de les dones), i hi ha un 18% de població 
amb estudis universitaris. Pel que fa a la distribució, ens trobem amb un 46,6% de 
població urbana en fase creixent. 

En termes econòmics, el PIB del Salvador se situa en els 4.497 dòlars, amb un 
creixement 0 i una inflació del 2,3%. És un país bàsicament importador, com ens 
mostren les dades de l’exportació (3.646 milions de dòlars l’any 2000) i les impor-
tacions (5.642 milions de dòlars el mateix any) que quasi són el doble de les ex-
portacions. Aquest excés d’importacions respon a diferents causes, com ara la 
manca de terra, el monocultiu centenari, etc., i és el causant que el 16% de 
l’alimentació estigui lligat a productes que s’han d’importar, normalment dels Estats 
Units. El deute extern ascendeix a 4.023 milions de dòlars, uns 641 dòlars per 
habitant. Val a dir que les xifres de l’ajuda militar dels Estats Units al govern del 
Salvador durant la guerra civil van ser la mateixa quantitat en dotze anys de gue-
rra... Actualment, les ajudes econòmiques internacionals són de 183 milions de 
dòlars, xifra corresponent a un 1,5% del PIB139. 

                                                      

139 DDAA: Guía del mundo, el mundo visto desde el sur; 2003-2004. 
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3. Nicaragua: somocisme,  
sandinisme i liberalisme (1960-2004) 

3.1. L’agonia d’un règim i el naixement d’una revolució (1956-1973) 

Com ja hem vist anteriorment, a Nicaragua, el cap de la Guàrdia Nacional, 
Anastasio Somoza Gacía, s’estableix al poder amb el suport dels Estats Units, ja el 
1936, i instaura una dinastia familiar de dictadors que durarà fins al triomf de la 
revolució sandinista al juliol de 1979. Iniciem aquest apartat al punt on el vam 
deixar amb l’assassinat del primer Somoza, el 1956, a mans d’un poeta revolucio-
nari, Rigoberto López Pérez140. El poeta formava part d’un petit grup de joves que 
van recuperar la memòria de Sandino (condemnada a l’oblit pel mateix Somoza) i 
que van iniciar moviments de lluita antisomocista i antiimperialista (cal recordar 
que amb Somoza, els Estats Units tenien via oberta a Nicaragua). 

Amb la mort del primer Somoza, el seu fill Luis Somoza Debayle (al govern 
de 1956 a 1964, quan mor d’un atac de cor) manté la dinastia i els pilars del 
govern que havia iniciat el seu pare. La família, situada en tots els llocs clau 
del poder polític i en el cada dia més important poder econòmic, mentre el Par-
tit Liberal Nacionalista (PLN) exerceix la funció de la façana democràtica del 
règim. Compta amb la Guàrdia Nacional, dirigida, controlada i fidel del tot als 
Somoza i gaudeix, finalment, del suport incondicional dels Estats Units, que 
veien en els Somoza una forma segura de garantir els seus propis interessos a 
Centreamèrica141. A mesura que avança el govern de Luis Somoza Debayle, el 
somocisme es torna cada vegada més un poder unipersonal, fins a arribar a 
marginar les antigues elits tradicionals de la burgesia de la direcció política. La 
corrupció i l’exercici sistemàtic de la repressió per controlar la dissidència es-
devenen una pràctica institucional i constant142. La tensió amb la vella burgesia 
tradicional s’anava agreujant a mesura que la família Somoza anava adquirint i 
controlant cada cop més sectors de l’economia del país, fins a fer de l’Estat 
una plataforma d’enriquiment personal. Finalment, amb el govern del darrer 
Somoza, Tachito Somoza Debayle, la confrontació entre el govern i la burgesia 

                                                      

140 Veure ESCOBAR, J. B. (1980): Rigoberto López Pérez: el principio del fin; Ed. Secretaria Nacional de 
Propaganda y Educación Política del FSLN; Managua. 
141 DDAA: Nicaragua: la hora de los desafíos; Ed. CEP, Lima, 1981. 
142 MARTÍ PUIG, S.: Rebel·lions, bananes i volcans, op. cit. 
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tradicional es fa evident, cosa que el periodista Pedro Joaquín Chamorro ja 
havia anunciat el 1956 en un dels seus articles al diari nacional La Prensa143. 

A partir de 1967, el govern accentua la violència repressiva contra qualsevol 
dissidència o qualsevol moviment subversiu. Amb aquest augment de la repressió, 
Somoza continua acumulant enemics, i aquest cop l’Església, tradicional legitima-
dor dels governs dictatorials, inicia una tímida denúncia contra els atemptats als 
drets humans (com el cas del caputxins de la costa atlàntica, que denuncien els 
abusos a la població indígena miskita del nord-oest del país). 

Segons la teoria leninista, exposada en els estudis cubans sobre la revolució 
sandinista, Nicaragua es trobava en una situació clarament revolucionària i només 
li calia una petita espurna per encendre la flama de la insurrecció i la revolució. 
Lenin, d’acord amb la lectura que en feien aquests teòrics, remarcava que per 
produir-se un estat propici per a la revolució, o senzillament una situació revolu-
cionària, calia la impossibilitat de les classes dominants de mantenir el seu domini 
de forma immutable; una crisi dins les classes dominants obria una escletxa per on 
penetrar la indignació i el descontent de les classes oprimides. “Cal que els de dalt 
no puguin continuar vivint com ho han fet fins aleshores.” D’altra banda, Lenin 
destacava l’augment de la misèria i les dificultats de les classes oprimides com 
una condició per fer més fàcil l’alçament insurreccional. Finalment, subratllava que 
la intensificació de l’activitat de masses impulsaria la situació revolucionària cap a 
la insurrecció144. El cas de Nicaragua responia a aquest esquema amb la crisi dins 
les classes dominants i el descontent contra Somoza, la misèria i l’increment de la 
repressió envers el poble pobre, l’augment de l’activitat de les masses i l’inici del 
moviment guerriller.  

Com hem vist amb l’assassinat del primer Somoza, a mans de Rigoberto López 
Pérez, ens trobem amb grups d’oposició al règim. Grups que recuperen la memò-
ria de Sandino i que inicien moviments per derrocar el règim somocista. Un 
d’aquests moviments va ser la creació de la Unió Nacional d’Acció Popular 
(UNAP), el 1949, per part de joves universitaris influenciats per Sandino, entre els 
quals trobem Pedro Joaquín Chamorro i Ernesto Cardenal145. Ells mateixos, sota 
la direcció d’Adolfo Báez Bone, exmilitar antisomocista, van encapçalar el cop 
d’abril de 1956146, uns mesos abans que López Pérez ajusticiés el dictador. El cop 
pretenia assaltar la casa presidencial i capturar Somoza durant una recepció di-
plomàtica, però van ser traïts i l’acció va fracassar abans de començar. Els seus 
dirigents van ser detinguts, empresonats, torturats i molts assassinats a les pre-
sons somocistes, entre aquests Báez Bone. Chamorro va ser empresonat i Ernes-
to Cardenal va haver de fugir i amagar-se durant un bon període de temps. 
                                                      

143 CHAMORRO, P. J. (1978): Estirpe sangrienta: los Somoza; Ed. El pez y La Serpiente; Managua. 
144 DDAA: Nicaragua y la Revolución Sandinista; Ed. Ciencias Sociales, l’Havana, 1984. 
145 CARDENAL, E. (2003): La revolución perdida (Memorias, vol. III), Ed. Anama, Managua. 
146 Trobem diverses dates sobre la revolta de l’abril. Ernesto Cardenal a les seves memòries la situa 
abans de l’assassinat de Somoza García; en canvi, Rodolfo Cardenal, al Manual de historia de 
centroamérica, la data el 1959, quatre anys més tard. 
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A part de la UNAP, a finals dels 50 apareixen diferents organitzacions políti-
ques contràries a Somoza, com ara la Joventut Patriòtica o el Moviment Nova 
Nicaragua, precursor de l’FSLN. El 23 de juliol, a Tegucigalpa (Hondures), es crea 
el Front d’Alliberament Nacional, sorgit de joves dissidents del Partit Socialista de 
Nicaragua i del Partit Conservador, entre els quals destaquen Carlos Fonseca, 
Rodolfo Romero, Tomás Borge, Silvio Mayorga i Germán Pomares. Poc després, 
el 1962, Carlos Fonseca introdueix l’epítet sandinista al grup guerriller i s’enceta 
així la trajectòria de l’FSLN (Front Sandinista d’Alliberament Nacional)147. 

L’FSLN d’aquests primers anys (fins al 1974) és bàsicament un petit focus gue-
rriller situat a les muntanyes del nord i centre del país. A exemple del foquisme 
cubà, el moviment guerriller centra l’activitat en el medi rural i deixa de banda 
l’organització i educació política de masses i de les zones urbanes. Es nodreix 
bàsicament de joves universitaris aventurers. El foquisme, basat en la creació de 
focus de resistència guerrillera centrats en zones muntanyoses concretes i única-
ment amb el suport del camperolat per tal de sobreviure, va ser la base del primer 
pla d’acció guerrillera de l’FSLN, la guerra popular prolongada, seguint la teoria 
revolucionària clàssica del Moviment 26 de Juliol cubà i les tesis sobre els dife-
rents vietnams de la teoria guevarista. Val a dir que la influencia de la revolució 
cubana no es donava únicament en el sandinisme, sinó en tots els moviments 
d’alliberament revolucionari de l’Amèrica Llatina. En aquest sentit, Carlos Fonseca 
estava clarament influenciat per la revolució cubana, la qual admirava, ja que hi 
veia la possibilitat d’aconseguir victòria148. Cuba suposa la viabilitat de la revolució; 
demostra que és possible derrocar la tirania des d’una insurrecció guerrillera. Però 
el paper de Cuba no es tanca amb la inspiració, sinó que inclou també ajuda dire-
cta a l’FSLN i a la revolució, abans i durant el procés. Cuba es convertirà en camp 
d’entrenament, com explica Gioconda Belli en les seves memòries sobre la revolu-
ció149, en refugi per als dirigents perseguits (Carlos Fonseca s’exilia un temps a 
Cuba) i presos polítics alliberats (com els alliberats després de l’assalt a la casa de 
Chema Castillo). El règim cubà seguia les directrius marcades pel Che Guevara 
quan deia: “Nosotros no somos espectadores de la lucha, sino que somos parte de 
la lucha, y parte importante. El destino de las revoluciones populares en América 
está íntimamente ligado al desarrollo de nuestra revolución.”150 Finalment, cal des-
tacar la importància de Radio La Habana, que va ser la sintonia de ràdio més es-
coltada a Nicaragua durant el procés insurreccional. A través d’ella entraven al 
país les idees marxistes i revolucionàries cubanes que tant van influir en la joven-
tut del país a l’hora d’unir-se a la insurrecció151. 

Amb la creació de l’FSLN, segons el seu fundador, Carlos Fonseca, el movi-
ment revolucionari se centralitza i es concentra al voltat d’un únic grup per tal 
                                                      

147 ZIMMERMANN, M. (2003): Carlos Fonseca Amador y la revolución nicaragüense; Ed. URACCAN; 
Managua. 
148 ZIMMERMANN, M.; op. cit. 
149 BELLI, G. (2002): Un país bajo la piel; Ed. Anama, Managua. 
150 DDAA: Nicaragua y la Revolución Sandinista; op. cit. 
151 Veure CARDENAL, E. (2002): Las Ínsulas Extrañas; Ed. Anama, Managua. 
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d’evitar la dispersió i la inefectivitat que l’havien caracteritzat fins llavors. L’FSLN 
busca ser la avantguarda del procés insurreccional i revolucionari. No és fins al 
1963 que l’FSLN s’enfronta directament amb la Guàrdia Nacional en un operatiu 
conegut amb el nom de Río Bocay. És llavors quan Fonseca es consolida com a 
comandant en cap152. 

Un dels operatius d’aquesta primera època de la lluita armada és el de l’agost 
de 1967, a la regió camperola de Pancasán, on es repleguen les forces de l’FSLN 
juntament amb suport tàctic i logístic de guerrillers provinents de Guatemala. 
L’FSLN és envoltat per la Guàrdia Nacional i obligat a entrar en combat quan en-
cara no estava en condicions de fer-ho. Va ser la primera derrota important de 
l’FSLN, si bé no exempta de valuosos aprenentatges per a la futura lluita. La derro-
ta, a banda de quedar molt interioritzada en l’imaginari revolucionari, suposa la 
constatació que l’FSLN no estava suficientment fort per a grans operatius i que no 
existien les condicions favorables per a la lluita armada i pel foquisme, ja que no 
s’havia treballat prou amb les bases camperoles, sobretot en educació revolu-
cionària. Tot i això, s’insisteix en el desenvolupament de la lluita al camp i en el 
foquisme. Pel que fa a la lluita urbana, havia de garantir el suport logístic i humà 
per a l’acció al camp153. A poc a poc van apareixent diferents visions sobre la ma-
teixa lluita. 

A finals dels 60, el foquisme ja era una tàctica inútil, per les millores tècniques i 
estratègiques que les forces governamentals havien introduït per a l’entrenament 
de la Guàrdia Nacional. No obstant això, la vella guàrdia dirigent de l’FSLN seguia 
ferma amb la lluita al camp de tipus foquista. L’FSLN pateix derrotes importants, 
una part dels principals líders són capturats (entre ells el comandant Daniel Orte-
ga, futur president de la República), i la cúpula sandinista es veu obligada a exiliar-
se a Cuba i Costa Rica. És en aquest exili quan l’FSLN reordena i crea un nou cos 
doctrinari i organitzatiu (1969) en què s’estableixen els nous objectius i idees. Així 
es remarca el seu paper d’avantguarda revolucionària i la resolució d’usar la lluita 
frontal armada per tal d’aconseguir la presa del poder polític i l’establiment d’un 
govern revolucionari d’aliança obrera i camperola154. A partir de 1970 s’inicien les 
mobilitzacions de masses a les ciutats per tal de buscar el suport de la població 
antisomocista a la lluita sandinista; és quan comença a integrar-se a l’FSLN molta 
població urbana contrària a Somoza155. Val a dir que això es veu afavorit pel te-
rratrèmol de 1972 i la política de Somoza amb l’ajuda internacional. Com veurem 
més endavant, la realitat i la història canvien totalment aquesta idea inicial 
d’avantguarda quan es desenvolupa la insurrecció que acaba amb el govern de 
Somoza el 1979; serà el poble, bàsicament el poble urbà dirigit per les classes 
mitjanes i altes, el que pren el paper predominant, mentre l’FSLN queda darrere 
d’aquesta “avantguarda popular”, sense treure-li la importància que mereix la seva 
direcció i sobretot com a pal de paller de la insurrecció. 
                                                      

152 DDAA: Nicaragua y la Revolución Sandinista; op. cit. 
153 DDAA: Nicaragua y la Revolución Sandinista; op. cit. 
154 “Programa histórico del FSLN”, a MARTÍ PUIG, S.: Rebel·lions, bananes i volcans; op. cit. 
155 DDAA: Nicaragua y la revolución sandinista; op. cit. 
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L’acumulació dels Somoza va ser també la seva ruïna final. El 1972, amb el te-
rratrèmol que va assolar Managua la vigília de Nadal, el país es va inundar 
d’ajudes internacionals provinents dels Estats Units i d’Europa. Somoza Debayle 
es va autonomenar president del Comitè Nacional d’Emergència i va passar a 
controlar, d’aquesta manera, totes les ajudes internacionals que van anar a parar a 
les seves butxaques i empreses particulars. Amb aquests nous recursos econò-
mics, Somoza va posar els peus en territori vedat fins llavors, el controlat per les 
elits tradicionals, cosa que va agreujar el descontentament de la burgesia empre-
sarial. La competència deslleial de Somoza va aconseguir finalment que la burge-
sia, i fins i tot el Consell Superior de l’Empresa Privada (COSEP), es posés en 
contra seva156. Aquests grups inicien un procés de creació d’entitats de pressió 
política que s’aglutinen a mitjans dels 70 en la Unió Democràtica d’Alliberament 
(UDEL), encapçalada per Pedro Joaquín Chamorro. 

És també en aquesta primera època quan apareixen les primeres divisions dins 
l’FSLN. Divisions que principalment responen a la manca d’una estructura unitària 
ben organitzada i a la manca de comunicació entre els focus, obligats a 
l’hermetisme clandestí. Durant els primers anys setanta, van sorgint les diferències 
que faran néixer el 1975 les tres faccions tradicionals del sandinisme: la tendència 
proletària, la tendència insurreccional o tercerista (com l’anomenaven els seus 
detractors) i la tendència de la guerra popular prolongada. Sintetitzant, la tendèn-
cia proletària, com el seu nom indica, donava preeminència al sector assalariat 
obrer, fruit d’una estratègia obrerista marcadament classista en la seva concepció 
de la nova Nicaragua. Pel que fa a la tendència insurreccional o tercerista, dóna 
un paper important a la participació i la incorporació al procés revolucionari de 
grups polítics opositors, reformistes i col·lectius urbans populars. Aquesta línia és 
la que finalment desemboca en la insurrecció de 1979. La tercera tendència veia 
en la població un baix nivell de consciència revolucionària i, per tant, era partidària 
d’un conflicte lent i prolongat acompanyat d’un treball pedagògic per tal de cons-
cienciar les masses populars sobre els postulats revolucionaris. 

Un fet cabdal en el procés revolucionari de Nicaragua tanca aquesta primera 
part i desemboca ràpidament en la següent. Ens referim al segrest del diputat so-
mocista José María Chema Castillo per part de l’FSLN el 27 de desembre de 1974. 
Aquest fet, a part de suposar l’alliberament de presos polítics, va comportar un 
important cop al règim de Somoza. Va mostrar al món la seva ineficàcia i va donar 
una gran propaganda i bona imatge al Front Sandinista. Igualment, l’FSLN acon-
segueix que es passi per tots els mitjans de comunicació el seu programa, la pro-
clama a la revolució i una anàlisi de la situació del país escrita per Tomás Borge, 
però copiada del poema d’Ernesto Cardenal Hora O157.  

Fins llavors, l’FSLN, tancat en el foquisme de les muntanyes, no havia estat 
mai considerat un actor polític rellevant per l’opinió nacional i internacional. És a 
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partir d’aquí que les simpaties per l’FSLN creixen, igual que les seves accions i 
sobretot el seu suport popular i polític158. Cal destacar en aquest operatiu la parti-
cipació d’Eduardo Contreras (el comandant Marcos), comandant zero de l’operatiu 
i un dels més destacats membres de la direcció nacional de l’FSLN. Contreras va 
ser el pare de la tendència insurreccional i el comandant amb més carisma des-
prés de Carlos Fonseca.  

També cal destacar la presència de tres dones (Mónica Baltodano, Doris Tijeri-
no i Leticia Herrera), totes tres de gran importància en la història de la revolució. 
Entre aquestes, la número dos dins l’escala de l’operatiu, Leticia Herrera, va for-
mar part del primer grup de nou membres de l’FSLN entrenats militarment al Líban 
per les forces palestines d’Al-Fatah159. L’acció a la casa de Chema Castillo signifi-
ca un canvi radical en el modus operandi de l’FSLN en passar del replegament i 
reforçament en silenci de la derrota del Pancasán a la insurrecció oberta i a la lluita 
revolucionària d’avantguarda. 

3.2. La insurgència sandinista (1974-1979) 

Com hem vist anteriorment, a partir del cop d’efecte del segrest i assalt a la ca-
sa del diputat Chema Castillo, l’FSLN és conegut internacionalment, i sobretot obté 
un ressò i suport cada cop més grans de la població de Nicaragua. Així doncs, a 
partir d’aquest moment, els grups cristians, els col·lectius socials i els mateixos 
grups polítics opositors a Somoza iniciaran una suau i constant aproximació a 
l’FSLN, fins a la victòria insurreccional. Tot i això, com ja hem anunciat, durant 
aquest període, l’FSLN es va quedant en un segon terme, malgrat les campanyes 
espectaculars, com la presa del Palau Nacional per part del comando Rigoberto 
López Pérez, format bàsicament per indígenes molt joves (d’entre 15 i 20 anys) de 
Monimbó160 (Masaya), el 22 d’agost de 1978. Un segon terme a causa del creixent 
moviment de masses, social i polític que pren cos a partir de 1975, bàsicament dut 
a terme per grups cristians de les CEB, intel·lectuals, estudiants i plataformes opo-
sitores reformistes. 

Dins l’FSLN, a partir de 1975 les tensions internes s’accentuen i registra una 
divisió interna molt important, sorgida en l’exili cubà i costa-riqueny dels dirigents. 
Una divisió no únicament de visions, sinó també d’incompatibilitats o desavinences 
personals entre els dirigents (Borge-Wheelock o Fonseca-Turcios)161. Com ja hem 
vist anteriorment, en surten primerament dues tendències, l’obrerista, partidària de 
la lluita proletària, i la de la guerra popular prolongada, que seguirà amb el foquis-

                                                      

158 MARTÍ PUIG, S.: Rebel·lions, bananes i volcans; op. cit. 
159 Entrevista amb la comandant Leticia Herrera, Managua, 18 d’abril de 2004. 
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me al camp. Aquesta darrera era la més dogmàtica i tancada, i en què treballen 
Tomás Borge i Henry Ruiz. Val a dir que molts testimonis destaquen la intran-
sigència, dogmatisme i egocentrisme de Tomás Borge. Això va influenciar molt la 
divisió162. Carlos Fonseca, per la seva banda, estava en desacord amb les tres 
faccions i era contrari a qualsevol divisió, tot i que no va poder evitar la divisió i 
finalment el trobem lluitant dins la facció de la guerra popular prolongada, on cau 
assassinat el 1976163. La tercera i més tardana divisió va venir de mans d’Eduardo 
Contreras, que buscava una tercera via per tal d’evitar la divisió inicial. Finalment, 
aquest intent d’unificació va esdevenir la tercera facció, la tendència insurreccio-
nal, anomenada despectivament per Tomás Borge “tercerista”164. Les desavinen-
ces, més que no pas divisions ideològiques inicials entre les tres faccions, 
s’accentuen, però és la tendència insurreccional la que finalment s’imposa per la 
situació concreta de Nicaragua i és la que durà a la insurrecció final. Des de 1975, 
els membres d’aquesta tendència inicien contactes i busquen aliats entre tots els 
àmbits socials del país. Cerquen suport econòmic entre intel·lectuals i empresaris 
afins (ja sigui políticament o consanguíniament), així com d’un gran ventall de la 
població, establint vincles amb la burgesia. Amb ells, la revolució canvia 
d’escenari: de la muntanya —on es mantenen els de les tendències proletàries i 
de la guerra popular prolongada— a les ciutats de la zona del Pacífic —on es con-
centra la major part de la població. Els terceristes elaboren un pla de govern, 
conjuntament amb la burgesia, anomenat Pla Mínim de Govern, centrat en el 
pluralisme polític, l’economia mixta i la no-alineació internacional165. Amb aquest 
programa, l’FSLN busca el suport de les elits econòmiques i de la burgesia de 
classe mitjana. Com ja hem vist, després del terratrèmol de Managua de 1972 
Somoza arriba a uns límits de manipulació econòmica i d’intrusisme dins dels 
àmbits econòmics de la burgesia tradicional, i aquesta s’uneix als opositors. En 
altres paraules, la burgesia, que a poc a poc veia amenaçada la seva parcel·la de 
poder a causa de la set insaciable del dictador, canvia el seu suport o silenci da-
vant la dictadura i s’hi oposa frontalment, ja sigui dins l’FSLN o en altres grups 
opositors. Dins d’aquesta oposició burgesa i intel·lectual destaca el programa de 
democratització del país, fet i publicat per la UDEL (Unió Democràtica Liberal) de 
Pedro Joaquín Chamorro el 1977. 

En aquests moments, durant el mateix 1977, a Costa Rica es reuneix un grup 
de notables, empresaris, polítics, sacerdots i membres de la burgesia de Nicara-
gua els quals, conjuntament amb l’FSLN, organitzen un govern provisional a l’exili. 
Val a dir que Costa Rica, llavors, era el refugi de tots els moviments revolucionaris 
gràcies a la implicació del seu president en el suport incondicional a aquests mo-
viments (l’FMLN del Salvador també tindrà importants bases polítiques i diplomàti-
ques a Costa Rica). Aquest grup estava esperant l’enderrocament de Somoza per 
prendre el poder i instaurar-hi un nou govern provisional. Aquesta presa de poder 
venia acompanyada d’una sèrie d’accions militars simultànies i d’alçaments a les 
                                                      

162 CARDENAL, E.: Las Ínsulas Extrañas; op. cit., entre altres fonts. 
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principals ciutats del país166. Mentrestant, Ernesto Cardenal, membre del grup de 
Costa Rica, es desplaça a Veneçuela per presentar el futur govern al president 
veneçolà, per tal que aquest fos el primer país a reconèixer el nou govern i dispo-
sar de suport internacional. Les operacions militars de l’FSLN no van tenir l’èxit 
esperat i l’alçament no es va produir (tret de combats als comandaments militars 
de San Carlos i de Masaya). Finalment, la cúpula de l’FSLN va avortar la proclama 
del nou govern. Tot i això, el grup que esperava a Costa Rica no es va disgregar, 
sinó que es va refermar en el seu suport als sandinistes i va crear l’anomenat Grup 
dels Dotze167. Aquest grup es caracteritzarà per l’aportació d’un suport intel·lectual 
i polític força important per a la revolució sandinista168. Molts dels seus membres 
formaran el govern després de la caiguda de Somoza. El jesuïta Fernando Carde-
nal, un dels seus membres, deia que era un grup insòlit. Cap dels membres era 
polític, ni havia estat mai en política. “A ninguno le interesa el poder. Son personas 
desinteresadas movidas por amor verdadero al pueblo y con una motivación cris-
tiana que nos lleva a exponer la vida.”169 

D’altra banda, cal destacar que al mateix 1977 l’Administració nord-americana, 
encapçalada pel president Carter, retira el suport econòmic i militar al règim de 
Somoza després de la denúncia que fa el jesuïta Fernando Cardenal davant la 
comissió de drets humans del Congrés dels Estats Units170. L’Administració Carter 
es va caracteritzar per una voluntat de respecte vers els drets humans i, per tant, 
la seva política exterior amb l’Amèrica Llatina volia centrar-se en aquest respecte. 
El Congrés va decretar que l’ajuda militar i econòmica que rebien els països llati-
noamericans depenia de les seves polítiques en aquesta matèria i dels correspo-
nents informes exteriors que demostressin que no hi havia violacions dels drets 
humans. En el cas de Nicaragua, es va presentar un informe, preparat per l’FSLN, 
sobre els abusos i els maltractaments que la Guàrdia Nacional de Somoza feia 
amb tota impunitat dins del país. Aquesta retallada d’ajudes i aquest parèntesi dins 
l’intervencionisme dels Estats Units a Nicaragua, va permetre a l’FSLN perpetrar 
les més importants accions militars, reagrupaments i organització. 

Així doncs, el 1977 les condicions en el seu conjunt eren propícies perquè 
la revolució tirés endavant la insurrecció popular. La consciència revolucionària 
començava a estar fortament arrelada a les masses populars i aquestes esta-
ven disposades a la lluita, mentre la seva organització i l’activitat en aquest 

                                                      

166 Veure “La ofensiva político-militar del FSLN en octubre de 1977”, a DDAA: Nicaragua y la 
Revolución Sandinista; op. cit. 
167 CARDENAL, E.: La Revolución perdida; op. cit. 
168 El Grup dels Dotze estava format inicialment per Sergio Ramírez (escriptor), Fernando Cardenal 
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Maryknoll), Carlos Tünemann (exrector de la Universitat Nacional), Casimiro Sotelo Rodríguez 
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Revel·lions, bananes i volcans; op. cit. 
169 “Entrevista al padre Fernando Cardenal (1978)”, a DDAA: Nicaragua: combate de un pueblo; Ed. 
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sentit del FSLN (sobretot la tendència insurreccional) permetien concentrar 
esforços i actuar de manera sòlida171. 

El 1978, la crisi del règim somocista arriba al punt màxim. El dia 10 de gener va 
ser assassinat Pedro Joaquín Chamorro, un crim que ràpidament va ser atribuït a 
la Guàrdia Nacional i, per tant, a Somoza (val a dir que l’assassinat va ser preparat 
i dissenyat per l’entorn del dictador, però no pas per ell mateix, ja que Somoza 
sabia que assassinar Chamorro era encendre més el foc de la revolta172). Amb 
l’assassinat del principal dirigent de la burgesia i de l’oposició democràtica al 
règim, Somoza firma la seva pròpia condemna de mort; dóna un màrtir a les clas-
ses mitjanes i altes i es queda totalment sol, en un procés revolucionari cada cop 
més imparable. Després de la mort de Pedro Joaquín Chamorro, totes les forces 
opositores a Somoza s’aglutinen al voltant de l’FSLN i sobretot de la tendència 
insurreccional. És també clarament el detonant de la incorporació massiva de la 
població a la insurrecció. 

Aquesta tendència, a partir de 1975 esdevé l’avantguarda de l’FSLN i és la que 
dur al triomf revolucionari. Les altres dues faccions es disgreguen i s’aparten cap a 
les seves pròpies lluites. La tendència proletària i la de la guerra popular prolonga-
da es van quedar reduïdes a les muntanyes del nord-est del país. Pel que fa als 
combats, aliances i victòries, es produïen a les ciutats, promogudes per la tendèn-
cia insurreccional, dirigida pels germans Ortega (Humberto i Daniel)173. Tot i les 
diferències que durant anys havien separat les tres tendències, a finals de 1978 
tornen a unificar-se sota una direcció politicomilitar única. Aquesta unificació va 
donar molta més força al moviment insurreccional durant els darrers mesos del 
procés revolucionari. 

A partir del més de maig de 1979, els fets revolucionaris es van succeint, des 
de les victòries militars de l’FSLN fins a l’alçament popular a tot el país. És el mo-
ment que el poble pren els carrers i les places fins aconseguir el derrocament de 
Somoza el 19 de juliol de 1979. 

El moviment cristià de base desplega el seu compromís polític a partir de finals 
de 1972, després del terratrèmol, basat en el desenvolupament d’una consciència 
crítica i d’un desbloqueig religiós a les CEB i grups cristians que permet la integra-
ció del moviment cristià al procés revolucionari. Els cristians despleguen formes 
pròpies de mobilització popular contra la dictadura: vigílies, marxes, preses de 
temples, viacrucis, etc. Aquesta trobada entre cristianisme i sandinisme fa que els 
líders dels moviments cristians s’incorporin a la militància activa de l’FSLN, fins a 
assumir-hi llocs directius. Tot i això, la incorporació al moviment sandinista no va 
anar acompanyada d’un bon treball pastoral. Aquest fet va debilitar els moviments 
cristians amb gran quantitat de baixes en assumir aquestes tasques dins la revolu-
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173 CARDENAL, E.: op. cit. 
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ció i oblidar, o deixar en un segon terme, el treball pastoral i comunitari. Amb la 
insurrecció, doncs, la manca d’un projecte pastoral que acompanyés la participació 
política i la lluita revolucionària desarticula, en bona part, el moviment cristià. La 
situació es veu agreujada per la repressió somocista a l’Església progressista (ex-
pulsió de sacerdots i religiosos). La dificultat s’accentuarà amb l’acompanyament i 
compromís, els primers anys del govern revolucionari, que toparà frontalment amb 
la jerarquia catòlica, encapçalada per l’arquebisbe Obando. 

Al camp, el moviment cristià es radicalitza. L’Església dels Pobres, tot i que és 
minoritària, s’organitza en un important moviment social amb una forta militància 
política, des de la mateixa tasca pastoral. L’FSLN troba en els grups cristians or-
ganitzats una base molt ben preparada i predisposada per a un treball de masses. 
Entre les organitzacions creades cal destacar la més important, l’Associació de 
Treballadors del Camp (ATC), sustentada pel treball del CEPA (Centre d’Educació 
i Promoció Agrària). Malgrat el treball pastoral al camp, al camperolat de Nicara-
gua li va ser massa complicat connectar la forta fe catòlica amb el marxisme de 
l’FSLN. Per aquest motiu, la revolució, així com les dues tendències de l’FSLN de 
la guerra popular prolongada i l’obrerista, no van tenir el suport suficient del cam-
perolat per desenvolupar-se. Cal afegir que la Guàrdia Nacional estava molt ben 
preparada per actuar a les zones rurals i amb el camperolat. Però és en la dificultat 
del camperol per unificar marxisme i cristianisme o, senzillament, revolució i cris-
tianisme, on rau el poc paper en la revolució. En contrapartida, veurem com és en 
el camperolat on la Contra recull les seves bases contrarevolucionàries.  

La jerarquia protagonitza un paper ambigu durant el període insurreccional. Si 
mirem les cartes pastorals dels anys 1977 i 1978, ens trobem amb una jerarquia 
profètica que denuncia els abusos de la Guàrdia Nacional (detencions arbitràries, 
mètodes inhumans de investigació, etc.). També denuncien els abusos i la perse-
cució que pateixen els membres de l’Església popular per part de la guàrdia174. 
Uns mesos més tard ens trobem amb la demanda de la pau davant dels combats 
generalitzats a tot el país. En aquesta carta, anomenada A los hombres de buena 
voluntad, de 1978, els bisbes reclamen un nou ordre social i polític per fer possible 
una millora en les condicions de vida de les majories populars. Hi demanen plura-
lisme polític real, justícia independent, reformes socials profundes, sanejament de 
l’Administració pública i control prudent de l’economia nacional, etc. Fins i tot arriba 
a l’extrem de dir: “Llamamos a todos los hombres de buena voluntad para que 
colaboren en la verdad, la justicia, el amor y la libertad en esta tarea transformado-
ra de nuestro pueblo, al alba de una nueva era.”175 En aquell text es podia llegir 
una clara incitació a la insurrecció popular. Però, tot i això, la jerarquia continua 
bàsicament sent molt conservadora. Tanmateix, no tota l’Església catòlica 
d’aquells moments seguia els postulats i el modus operandi de l’Església dels Po-
bres, ben al contrari. En moltes parròquies, els sacerdots donen suport als movi-
                                                      

174 Conferència Episcopal de Nicaragua; “Missatge al poble de Déu en iniciar-se l’any 1978” (1 de gener 
de 1978), a DDAA: Nicaragua: combate de un pueblo; Ed. CEP.; op. cit. 
175 Conferència Episcopal de Nicaragua; “Als homes de bona voluntat” (2 d’agost de 1978); a DDAA: 
Nicaragua: combate de un pueblo; op. cit. 
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ments pastorals més espiritualistes (carismàtics). La manca d’una pastoral conjun-
ta coherent i de la reflexió teològica adequada propicia l’augment de la influència 
carismàtica, que es veu impulsada i afavorida per la jerarquia més conservadora. 
De tota manera, si fem cas de les cartes pastorals, com hem vist amb la carta de 
l’agost de 1978, la jerarquia, malgrat el seu conservadorisme, se situa, cada cop 
més, en l’oposició al règim somocista, fins al punt d’afavorir la participació de la 
població en la insurrecció popular a la carta pastoral del juny de 1979176, en què la 
crida és molt més directa que en l’anterior, però sense dialogar amb l’FSLN, acu-
sat de servent del comunisme internacional. La jerarquia, si més no la seva figura 
principal, l’arquebisbe monsenyor Obando, tenia la seva pròpia estratègia. 
L’arquebisbe negociaria amb l’empresa privada i amb el cos diplomàtic dels Estats 
Units una solució pactada a la imminent revolució. Justament el 19 de juliol de 
1979, quan triomfa la revolució a Managua, monsenyor Obando era a Veneçuela 
negociant aquesta possible sortida pactada, treure Somoza, però mantenir la ma-
teixa política de submissió als interessos nord-americans i de les grans transna-
cionals i grups financers. Tot, menys el comunisme, era la consigna d’Obando177. 

Amb el fracàs relatiu de la insurrecció de 1978, l’OEA posa la seva atenció a 
Nicaragua. Demana a la Comissió Interamericana de Drets Humans una investiga-
ció sobre les atrocitats perpetrades per la Guàrdia Nacional contra la població civil. 
Les conclusions plantegen la necessitat urgent d’un canvi radical al país, és a dir, 
un canvi de govern. És aquí on entra el president Carter, qui intenta un canvi de 
genet, però no de carruatge, un somocisme sense Somoza, una democràcia fictí-
cia que permetés mantenir els interessos nord-americans al país. D’aquesta mane-
ra, es proposa realitzar un plebiscit a Nicaragua, supervisat pels Estats Units, 
sobre el futur del règim, per tal de mantenir el sistema, però el mateix Somoza ho 
rebutja. Carter llavors restringeix les relacions amb Somoza i prohibeix 
l’assistència militar a la Guàrdia Nacional. Tot i això, Israel és qui substitueix els 
Estats Units com a subministrador d’armament a la guàrdia178. Finalment, Somoza 
es veu obligat a seguir les ordres de Washington i abandona el país secretament.  

El 17 de juliol, Somoza deixa el govern i el país, després de pactar un traspàs 
de poder als sandinistes de forma pacífica, a través d’un titella que ell mateix havia 
situat a la presidència abans de sortir del país, Francisco Urcuyo. Però el mateix 
Urcuyo es nega finalment a lliurar el poder a la Junta de Govern de Reconstrucció 
Nacional (JGRN), que ja estava formada a Costa Rica i que estava a punt d’entrar 
al país. Així, la junta es veu obligada a mantenir els combats i a prendre el poder 
per les armes. Les principals ciutats del país estaven en mans sandinistes i la junta 
entra al país i es refugia a la ciutat alliberada de León, comandada per Dora María 
Téllez i Leticia Herrera179. En aquesta ciutat s’inicia el nou govern, tot i que falta-
ven dos dies, encara, perquè Urcuyo abandonés el país i la Guàrdia Nacional es  
 
                                                      

176 ARAGÓN, R.; LÖSCHCKE, E.: La Iglesia de los Pobres en Nicaragua; op. cit. 
177 ARAGÓN, R.; LÖSCHCKE, E.; op. cit. 
178 ZAMORA, A.: El Conflicto Estados Unidos-Nicaragua 1979-1990; op. cit. 
179 Entrevista amb Leticia Herrera, Managua, 18 d’abril de 2004. 
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rendís. La guàrdia va claudicar el dia 18, quan tots els seus alts comandaments ja 
eren fora del país. El president interí Urcuyo va abandonar Nicaragua el dia 19, 
quan la junta es va desplaçar cap a Managua i va prendre el poder. 

Així doncs, la insurrecció a Nicaragua va ser clarament la unió de la guerrilla 
amb el treball i la lluita revolucionària del poble, de les seves bases amb els esta-
ments intermedis i benestants del país: obrers, camperols, burgesos, professio-
nals, empresaris, cristians, etc. Humberto Ortega diria: “Nuestra experiencia 
demostró que es posible la conjugación de la lucha en el campo y en la ciudad. 
Nosotros tuvimos lucha en las ciudades, en las vías de comunicación, como tam-
bién columnas guerrilleras en los centros rurales y montañosos. Pero estas colum-
nas no eran el eje del triunfo, simplemente eran parte de un eje superior que era la 
lucha armada de las masas. Este es el principal aporte.”180 

3.2.1. La combatent sandinista 

Sobre el percentatge de dones combatents de l’FSLN no tenim dades concre-
tes ni completament fiables com en el cas del Salvador (que tot i ser de les Na-
cions Unides tampoc no són totalment fiables), però sí que es parla d’un 25 a un 
30% de tots els combatents181. El que és un percentatge molt alt i considerable, 
però inferior a la revolució veïna del Salvador. Tot i aquest percentatge, no trobem 
dones en la creació de l’FSLN i, durant els primers temps de lluita sandinista, el 
nombre de dones és realment reduït. Unes de les primeres i més destacades van 
ser Leticia Herrera (l’única dona que va participar en els entrenaments al Líban 
dins les tropes d’Al-Fatah de l’OAP182), Dora María Tellez i Doris Tijerino. Però la 
primera a incorporar-se a temps complert a la lluita armada al camp va ser Gladys 
Báez, el 1967, quan la direcció general de l’FSLN va permetre la incorporació de 
dones a la lluita armada. Fins aquells moments havien estat encarregades de la 
vida clandestina i el suport logístic. 

Les relacions de gènere dins l’FSLN van ser molt tenses i difícils. Certament 
existia una normativa d’igualtat en els deures i drets dels guerrillers, tant dones 
com homes, però a la pràctica les dones combatents tenien una doble lluita, com 
destaca Leticia Herrera. La combatent, fins al 1967 únicament estava encarregada 
de fer el menjar i la neteja a les cases de seguretat dels clandestins, de dur a ter-
me encàrrecs i del manteniment logístic. Mai es va contemplar, en aquells mo-
ments, que una dona pogués ser un quadre responsable de l’estructura 
clandestina183. Tot i això, la lluita de gènere no es va produir mai explícitament, 
malgrat que les combatents defensessin la seva postura. No veiem en l’FSLN 
l’organització femenina, a causa, sens dubte, de la motivació principal per entrar  

                                                      

180 DDAA: Nicaragua y la Revolución Sandinista; op. cit. 
181 LUCIAK, I. A.: Después de la Revolución: Igualdad de género y democracia en El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala; op. cit. 
182 Entrevista a Leticia Herrera, Managua, 18 d’abril de 2004. 
183 Entrevista a Leticia Herrera; op. cit. 
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en el moviment militar: la lluita contra una situació d’injustícia social. Un altre cop 
veiem com afecta el masclisme de la societat centreamericana els moviments 
revolucionaris. 

Al programa històric de l’FSLN, publicat el 1969, ja hi trobem importants con-
ceptes d’igualtat de gènere, però a la pràctica les combatents segueixen denun-
ciant desigualtat. Tot i això, la combatent sandinista demostra la seva capacitat 
combativa en moltes ocasions. Una és en la participació de tres dones que forma-
ven part del comando que assalta la casa de Chema Castillo el 1974, Mónica Bal-
todano, Doris Tijerino i Leticia Herrera184. A partir d’aquí ens trobem que el paper 
de les dones en la lluita insurreccional va ser d’una importància incalculable. D’una 
banda, eren excel·lents correus aprofitant a favor seu la discriminació sexual impe-
rant en la societat i el masclisme (les dones no eren sospitoses ni registrades en 
els controls de la guàrdia, que no concebia les dones com a combatents). De 
l’altra, van demostrar més efectivitat en les seves missions. Cal recordar que Dora 
María Tellez comanda l’alliberament de la ciutat de León, juntament amb Leticia 
Herrera. Aquesta també havia tingut grans èxits en els destacaments de Managua 
i Masaya. Ella mateixa recordava la discriminació viscuda durant els primers anys. 
Explicava que una combatent havia de demostrar la seva vàlua força més que un 
home i, sobretot, destacava orgullosa la resistència de les combatents, les quals, 
tot i les dificultats, els combats i les presons, la majoria seguien en vida, a diferèn-
cia dels dirigents homes de l’FSLN. No podem oblidar, però, el preu que van haver 
de pagar moltes combatents: la renúncia a la maternitat. La mateixa comandant 
Herrera parlava dels dos fills que va haver de deixar (amb un sol mes de vida) a 
mans de familiars per continuar la seva tasca en la lluita revolucionària185. 

La incorporació de dones a les files de l’FSLN va ser gradual. Inicialment, són 
ben escasses, com hem indicat. Més endavant, entre 1973 i 1977, es produeix un 
important augment de les files guerrilleres amb una notable incorporació femenina. 
Finalment, a partir de 1977, la incorporació massiva del poble en la insurrecció 
trobem gran nombre de dones en papers importants de mobilització i aglutinació 
de les organitzacions de masses186. No obstant això, la seva aportació no ha estat 
reconeguda ni estudiada encara fins avui. 

A partir de 1979 i arran del triomf de la revolució surten a la llum una sèrie de 
discriminacions de gènere que enfosqueixen la imatge de “la més bella revolució 
del món”, com algú va anomenar-la. Inicialment, les militants sandinistes assu-
meixen importants llocs de poder (no a la direcció nacional) a nivell regional i de-
partamental. Ocupen càrrecs de secretàries polítiques de l’FSLN. Tot i això, la 
situació ben aviat canvia. Dorotea Wilson, membre de la direcció nacional als anys 
90, parla de com durant la insurrecció les divisions de gènere eren mínimes (no hi 
estaríem d’acord), però que, un cop al poder, reneix dins l’FSLN el masclisme 
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tradicional nicaragüenc i els homes s’asseguren els millors i principals llocs en el 
poder187. Val a dir que moltes militants sandinistes abandonen la vida política un 
cop finalitzada la guerra i tornen a casa a encarregar-se de tasques purament 
domèstiques. La disminució de la militància femenina el 1979 és d’un 30% de do-
nes que abandonen la vida activa dins del partit i el 1984 la disminució és encara 
d’un 22%. La manca de consciència de gènere afecta també la dona sandinista188. 
Així doncs, durant el període revolucionari, els llocs de poder estan vedats a les 
dones, no pas, però, a l’assemblea sandinista, subordinada a la direcció nacional i 
totalment inoperant. En aquest organisme, les dones representaven un 15% del 
total de 66 membres. 

Amb el triomf es crea l’Associació de Dones Nicaragüenques Luisa Amanda 
Espinoza (AMNLAE) amb la finalitat de treballar per als interessos de la dona san-
dinista en la nova Nicaragua. Aquesta organització va esdevenir una de les orga-
nitzacions de masses més importants del període revolucionari. Va arribar a 
assolir, el 1984, més de 85 mil afiliades. De tota manera, tenia un greu problema, i 
és que havia estat creada per la direcció nacional de l’FSLN (DN) i, com a conse-
qüència, estava enterament vinculada als interessos del partit. Aquest lligam va 
impedir que realment fos un eficaç moviment de defensa dels interessos de la 
dona sandinista. AMNLAE desapareix després de la derrota electoral de 1990. Els 
grups que naixeran posteriorment, en canvi, seran creats per dones sandinistes, 
no pas liberals, i menys conservadores. 

No és fins al 1994 quan finalment les dones accedeixen a la DN amb Dorotea 
Wilson i, a partir d’aquest punt, s’inicien tota una sèrie de moviments des de la 
base per tal d’aconseguir una major igualtat de gènere dins l’estructura del partit. 
Però tot i aconseguir arribar a quotes del 30% dels membres directius, les dones 
sempre segueixen discriminades de la direcció real del partit polític i electoraler 
que l’FSLN esdevé després de 1990. 

Així doncs, veiem com el que indicàvem de la dona a l’FMLN és exactament el 
mateix que viu la dona sandinista. És discriminada pel fet de ser dona i també pel 
fet de ser combatent i no mantenir-se en el seu rol de mare, esposa i mestressa de 
casa. Quan la dona entra en la clandestinitat, ha de conjugar les dues tasques, la 
conspirativa i la familiar, i quan entra a temps complert en la guerrilla, ha de de-
mostrar la seva vàlua (cosa que no calia que fes un home combatent). Acabada la 
guerra insurreccional, la dona, majoritàriament, torna a la vida familiar i torna a ser 
l’esposa, la mare i la mestressa de casa, però amb l’estigma d’haver traït el seu rol 
tradicional i familiar. En la vida pública, la situació és si fa no fa la mateixa. Hem 
vist com en l’FSLN és marginada per ser dona i no pot accedir al poder polític a 
causa del caciquisme masculí. 
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Actualment, sobretot en el món associatiu, la dona és la més activa, tot i la dis-
criminació que pateix socialment. La dona del camp, com en tot Centreamèrica, és 
la que porta el pes de la casa i l’economia familiar; igualment, és l’única que parti-
cipa massivament en les organitzacions comunals o comunitats de base. A nivell 
urbà, la discriminació es troba en l’àmbit laboral, com ja hem esmentat quan parlà-
vem del Salvador. Cal reconèixer que si la majoria de la població va sobrevivint 
malgrat l’extrema pobresa del país és, sense cap mena de dubte, gràcies al treball 
femení189. 

3.3. El govern revolucionari (1979-1989) 

3.3.1. L’hegemonia sandinista i la polarització de la societat 

Les revolucions socials en societats subdesenvolupades són al mateix temps revo-
lucions d’alliberament nacional i antidictatorials, i impliquen una transformació social, 
econòmica i un qüestionament de les formes anteriors de dominació política. Així, el 
procés a Nicaragua després del triomf de la revolució gira al voltant de tres qüestions 
bàsiques: la democratització del país, la sobirania nacional i el desenvolupament. 
D’entrada, es dóna una unitat entre les forces polítiques i socials a causa de l’objectiu 
comú de l’enderrocament de Somoza, però ben aviat la divisió s’apodera dels grups 
polítics a l’hora de concretar la materialització del projecte. La qüestió és definir com i 
fins on es transformen les bases materials, institucionals i simbòliques de la nova so-
cietat i és aquí on les diferències es van incrementant i les aliances es deterioren. Però 
el que és clar és que la revolució a Nicaragua va ser una revolució popular. Una revo-
lució en què el poble massivament es llença a la lluita per enderrocar la dictadura. Cal 
destacar la presència dels joves, fins al punt que es pot dir que la revolució de Nicara-
gua va ser fonamentalment una revolució dels joves, els anomenats carinyosament 
pel poble “nuestros muchachos”. 

El mateix 19 de juliol s’inicien les tasques del nou Estat a cura de la Junta de 
Govern de Reconstrucció Nacional. La formen l’FSLN, que ostenta la majoria, i 
altres grups i tendències polítiques. Durant els primers dies, el govern es duia a 
terme des d’un hotel de la capital que havia sigut propietat de Somoza, l’Hotel 
Camino Real, on la junta i el consell d’Estat vivien i treballaven. A la junta hi figura-
ven Daniel Ortega, Sergio Ramirez (escriptor) i Moisés Hassán (catedràtic de física 
de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua UNAN) de tendència sandinis-
ta, i Violeta Barrios i Alfonso Robelo (de tendència liberal). En un principi, i també 
era la idea dels Estats Units, es creia que la junta era bàsicament moderada, ja 
que només hi havia un sandinista clar, Daniel Ortega, car Sergio Ramirez i Moisés 
Hassán eren sandinistes, però no declarats. Així, ja ens trobem amb un avantatge 
de tres a dos a favor del sandinisme en el poder executiu190. Si la Junta de Govern 
de Reconstrucció Nacional (JGRN) tenia el poder executiu, el consell d’Estat gau-
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dia del poder legislatiu i era format per 18 membres, la majoria revolucionaris. Hi 
trobem representades les organitzacions i grups polítics contraris a Somoza. Fi-
nalment, existia el Consell Superior de Justícia com a organisme últim del poder 
judicial. La JGRN proclama l’Estatut Fonamental de Drets i Garanties amb 
l’objectiu de traçar la natura i organització institucional del nou Estat. Aquest esta-
tut garanteix el respecte als drets humans fonamentals, assumits com a propis pel 
govern, la participació política, el sufragi universal, la creació de partits polítics i 
deroga les lleis i institucions repressives del règim somocista. A nivell local, el po-
der s’estructura a través de les juntes municipals de reconstrucció formades per 
ciutadans afins a l’FSLN191. 

Paral·lelament a l’estructuració del nou Estat, l’FSLN també s’anava reorganit-
zant per tal d’assumir-ne el paper dirigent. Per sota de la direcció nacional, de la 
qual ja hem parlat, jeràrquicament trobem l’assemblea sandinista, un organisme 
sense cap mena de poder que estava format per membres de la militància assig-
nats a dit per la DN, totalment subjugada a ella. Per la seva banda, Daniel Ortega, 
des de la presidència, anava prenent cada cop més poder i lideratge dins de la 
DN, fins al punt d’esdevenir un clàssic primus inter pares192. Aquest fet s’agreujarà 
després de la derrota electoral de 1990, quan l’FSLN es converteix en partit polític 
i Ortega n’esdevé secretari general. En parlarem més endavant. Durant el període 
revolucionari, l’FSLN es reorganitza, però les preocupacions polítiques i la pròpia 
direcció de la nova Nicaragua no permeten que es burocratitzi o es partiditzi, en el 
mal sentit de la paraula. Aquest fet es produirà després de les eleccions. 

Pel que fa a les organitzacions de masses, nascudes com a rereguarda de 
l’FSLN, s’organitzen per canalitzar la vida postrevolucionària. Igual que les 
organitzacions de masses sandinistes, el Front Sandinista va ocupant els llocs 
de poder dins la nova estructura i dins les mateixes organitzacions de mas-
ses193. Entre aquestes organitzacions, cal destacar la Central Sandinista de 
Treballadors, l’Associació de Treballadors del Camp, el Comitè de Defensa 
Sandinista, l’Associació de Dones Nicaragüenques Luisa Amanda Espinoza, la 
Joventut Sandinista i l’Associació de Nens Sandinistes. Un clar exemple de la 
recerca d’hegemonia de l’FSLN és la manipulació de la composició del Consell 
de Ministres i sobretot l’ampliació del consell d’Estat l’abril de 1980, per tal 
d’ampliar la majoria parlamentària. Aquest fet va provocar la dimissió de dos 
membres no sandinistes de la JGRN com a denúncia de la manipulació. Eren 
Alfonso Robelo i la futura presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Aquests fets 
aguditzen la ja incipient polarització de la societat nicaragüenca. Per la seva 
banda, la patronal de l’empresa privada COSEP pressiona el govern amena-
çant-lo de retirar-li el suport en el projecte revolucionari. Demanen el final de 

                                                      

191 MARTÍ PUIG, S.: Rebel·lions, bananes i volcans; op. cit. 
192 LUCIAK, I. A.; Después de la Revolución: Igualdad de género y democracia en El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala; op. cit. 
193 Veure “Análisis de la coyuntura y tareas de la Revolución Popular Sandinista (Document de les 72 
hores)”, on s’estableixen les directrius i orientacions per a l’actuació dels sandinistes i es plasma la 
voluntat hegemònica de l’FSLN en l’àmbit simbòlic i institucional. 
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les confiscacions, l’anul·lació de l’estat d’excepció, garantir la propietat privada, 
substituir els dos membres que havien abandonat la JGRN per dos polítics de 
la mateixa línia i, sobretot, exigien la convocatòria d’eleccions194. 

La polarització accentua les divisions que ja van sorgir amb el naixement de la 
JGRN. Així, d’una banda, es desplegava l’hegemonia de l’FSLN a tots nivells i, de 
l’altra, s’exercia la pressió de la burgesia i dels empresaris liberals descontents 
amb la política que estava duent a terme el govern sandinista, sobretot amb la 
centralització de l’economia. El govern buscava que la burgesia fos senzillament 
una classe productora allunyada del poder polític. En canvi, la burgesia cercava 
tant el poder polític com el manteniment del sistema capitalista de producció con-
trolat per ells mateixos, idea totalment contrària del sistema que volia impulsar 
l’FSLN des del poder de l’Estat. 

Un darrer punt de discussió i alhora de polarització era el tema electoral. Els 
grups no sandinistes posaven l’èmfasi en una convocatòria d’eleccions, la qual, 
segons ells, consolidaria la veritable democràcia. Ben al contrari de la idea sandi-
nista. De fet, l’esquerra llatinoamericana associava les eleccions amb la falsa de-
mocràcia burgesa i dictatorial que imperava a l’Amèrica Llatina i a Nicaragua a 
l’època de Somoza, en què les eleccions eren un pur teatre on es legitimava el 
govern i el sistema davant l’opinió internacional, i eren totalment manipulades. Així, 
eleccions era sinònim de somocisme i no pas de democràcia. L’FSLN defensava 
que la democràcia era més que eleccions, era la participació del poble en afers 
polítics, econòmics i culturals. Democràcia, doncs, era la intervenció de les mas-
ses populars en tots els aspectes de la vida social195. Sota aquests arguments, 
l’FSLN defensava la necessitat d’educació de la població per tal de preparar i sen-
sibilitza el poble amb l’objectiu d’aconseguir aquesta veritable democràcia.  

En aquests primers anys de govern revolucionari, l’FSLN estava organitzat a 
partir de tres pilars. D’una banda, la cúpula dirigent, formada per nou comandants 
destacats en la lluita antisomocista (només Tomás Borge quedava dels fundadors 
inicials), anomenada Direcció Nacional, i que interpretava i resolia les directrius 
polítiques. D’altra banda, ens trobem amb un reduït nombre de militants en tas-
ques administratives i polítiques. Finalment, el tercer pilar i principal suport eren les 
organitzacions de masses de les quals ja hem parlat, bàsiques per a l’estructuració 
de la població civil i la seva vinculació orgànica al partit. Dins d’aquestes organit-
zacions, cal destacar el paper dels Comitès de Defensa Sandinista (CDS), 
d’organització veïnal eminentment urbana. Amb aquests comitès, grans col·lectius 
s’uneixen per un projecte comú, la revolució. El poble recupera la veu i l’acció 
col·lectiva que havia tingut durant la insurrecció i les grans fites de la revolució 
(alfabetització, salut, educació...) seran possibles gràcies a la intervenció 
d’aquestes masses organitzades al voltant de l’FSLN. Els CDS eren organitzacions 
de cada cuadra (illa de cases) a les ciutats o d’agrupaments de cases al camp per 
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tal d’atendre les necessitats individuals i col·lectives de la població. S’encarre-
gaven dels casos de malaltia i mort, dels conflictes veïnals, dels actes de delin-
qüència o de qualsevol abús. També eren els encarregats de controlar els preus i 
la distribució dels aliments bàsics. Així mateix, promovien la neteja i la recollida 
d’escombreries del barri, l’embelliment dels carrers amb plantades d’arbres i flors, 
la construcció de parcs infantils i el manteniment dels carrers. Alhora, els CDS 
construïen clíniques i farmàcies populars, cooperatives de consum, activitats cultu-
rals i esportives, escoles obreres d’adults, vigilància nocturna, etc. Eren la base de 
la nova democràcia i el vehicle entre el poble i l’Estat196.  

Pel que fa a l’hegemonia, en l’àmbit simbòlic és on més clarament veiem el 
monopoli de l’FSLN. El desplegament d’aquest monopoli es va produir en tots els 
àmbits de la vida, en tots els espais i també en l’Estat, les organitzacions partidà-
ries, els cossos armats (exèrcit popular sandinista i policia sandinista), l’educació, 
els mitjans de comunicació (la televisió i els diaris: destacant el diari oficial Barri-
cada), etc., tot es converteix en sandinista, i Sandino i Carlos Fonseca, en els nous 
pares de la pàtria, en els nous símbols, de la mateixa manera que la bandera roja i 
negra sandinista esdevé més la bandera nacional que no pas la blava i blanca 
tradicional. Val a dir que el diari oficial Barricada estava sota la direcció del jesuïta 
Fernando Cardenal i sota la responsabilitat del Ministeri de Cultura, dirigit per Er-
nesto Cardenal. Aquest diari va aprofitar les instal·lacions confiscades del diari 
oficial de la dictadura, Novedades. 

El simbolisme sandinista també arriba a l’Església popular, on les imatges de 
Sandino, Fonseca, Gaspar García Laviana, el Che Guevara, Camilo Torres i altres 
revolucionaris llatinoamericans es barregen amb les de monsenyor Romero o les 
mateixes imatges de Crist crucificat (o la comuna imatge del camperol crucificat, 
com a símbol de la situació anterior, contra la qual lluitava l’Església popular). La 
identificació de l’Església popular amb el sandinisme es veu també en la participa-
ció d’aquesta en tots els actes convocats per l’FSLN, en el treball voluntari, en 
l’alfabetització, etc. Igualment, entre les celebracions de les Comunitats Eclesials 
de Base trobem “el saludo cristiano a la revolución” com a celebració cristiana de 
l’aniversari del triomf, el 19 de juliol. 

Tot el contrari que l’Església jeràrquica. Des de bon principi, el govern sandinis-
ta busca estrènyer relacions a nivell diplomàtic amb la jerarquia catòlica i amb la 
cúpula de l’Església evangèlica a través d’una política que tingués cura de neutra-
litzar les posicions conservadores i procurés reforçar els llaços amb els sectors 
més progressistes. Però la Conferència Episcopal, ja el mateix juliol de 1979, pu-
blica una carta pastoral, anterior a la famosa carta del novembre del mateix any, 
en què podem veure els recels de la jerarquia al procés revolucionari197. 
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Cal fer esment de l’oposició burgesa al règim sandinista. Després del triomf, 
ens trobem amb una crisi interior dins la classe burgesa a causa de la participació 
o no en la insurrecció, però sobretot la crisi es desenvolupa en perdre l’hegemonia 
del poder civil i social, que ara estava en mans de l’FSLN. La burgesia, doncs, 
busca recuperar l’espai perdut i cerca la unitat política opositora per tal d’enfrontar-
se al sandinisme. Tot i això, trobem una forta divisió entre la burgesia nostàlgica 
del somocisme i la burgesia reformista que havia col·laborat amb la insurrecció.  

La burgesia somocista s’aglutinava al voltant de la Força Democràtica Nicara-
güenca (FDN), braç polític de la Contra. Segons aquest sector, el sandinisme era 
un govern autoritari, militaritzant i il·legítim que atemptava contra els drets humans, 
etc. La FDN instrumentalitza la religió a favor seu partint del més ranci tradiciona-
lisme i es proclama defensora de la democràcia i el pluralisme polític. D’altra ban-
da, els reformistes es troben aglutinats al voltant d’ARDE (Aliança Revolucionària 
Democràtica), com també al voltant del Partit Social Cristià (PSC), del Front Revo-
lucionari Sandinista (FRS) o del Moviment Democràtic Nicaragüenc (MDN)198. 
Aquesta facció reformista és la que té el suport de l’empresa privada i de la patro-
nal COSEP. Els seus arguments són semblants, per no dir iguals, als de la facció 
somocista, ja que acusen el sandinisme de comunista i prosoviètic. Busquen una 
revolta interna que derroqui el sandinisme i compten amb el suport d’un bon sector 
de l’Església jeràrquica, dirigida per monsenyor Obando, amb l’objectiu d’usar la 
religió per oposar el poble al sandinisme. 

3.3.2. La Cruzada Nacional de Alfabetización 

Els informes de la UNESCO de 1979 mostraven que Nicaragua tenia aquell any 
una taxa d’escolarització del 44,8% i un analfabetisme del 52%. Per això mateix, el 
primer gran projecte del nou govern va ser la campanya d’alfabetització anomena-
da Croada Nacional d’Alfabetització, iniciada el dia 23 de març de 1980. Un pro-
grama dirigit pel jesuïta Fernando Cardenal que va durar cinc mesos, en què 
milers de joves (100 mil) van recórrer tot el país, cada racó, amb la tasca 
d’ensenyar a llegir i escriure. “Miles de jóvenes se regaron por todo el país, aun en 
los lugares más remotos, en las selvas más espesas, en las montañas más inac-
cesibles, conviviendo con los campesinos, comiendo como ellos, durmiendo como 
ellos, trabajando con ellos, hasta que triunfaron dejando declaradas libres de anal-
fabetismo todas esas zonas que antes estaban sumidas en la ignorancia.”199 Era 
realment el compliment de la promesa que havia fet l’FSLN als camperols durant la 
insurrecció i els anys de guerrilla, quelcom que ja Carlos Fonseca havia afirmat en 
remarcar la importància de l’alfabetització en el procés d’alliberament, no solament 
per poder llegir i escriure, sinó per alliberar-los de l’explotació de la qual eren víc-
times200. 
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La CNA seguia el mètode pedagògic de Paulo Freire (educació alliberadora que 
parteix de la realitat social, política i econòmica en què es viu) i buscava la eradica-
ció de l’analfabetisme, la promoció d’un procés de conscienciació i contribució a la 
unitat nacional mitjançant l’enfortiment de les organitzacions de masses i el com-
promís dels joves. En el treball organitzatiu trobem l’Associació d’Educadors de Ni-
caragua (ANDEN), molt influenciada pel mètode de Freire. Durant els cinc mesos 
que va durar la CNA, els voluntaris joves es reparteixen per tot el país amb el Cua-
derno de educación sandinista com a manual. Els alfabetitzadors estaven organit-
zats com un exèrcit, eren l’Exèrcit Popular d’Alfabetització, Milícies Obreres 
Alfabetitzadores, Guerrillers Urbans de l’Alfabetització o les Milícies Alfabetitzadores 
Camperoles. També trobem les Brigades Roig-i-negres de mestres adults que as-
sessoraven en tot el procés i que anaven a les zones més inhòspites i inaccessi-
bles201. En total, estem parlant de 95.582 alfabetitzadors. La seva tasca no era 
únicament ensenyar a llegir i escriure, sinó mostrar per tots els racons del país la 
realitat que vivia Nicaragua i la revolució. D’aquesta manera, era també un treball de 
propaganda dels valors revolucionaris, tant per a la població que aprenia com pels 
joves educadors que convivien durant els cinc mesos amb la població rural, amb la 
població més empobrida, vivint el que la revolució cercava eradicar. Va aconseguir 
que els individus fossin conscients de la realitat social i els va ensenyar que la po-
dien transformar. Com deia Fernando Cardenal: “La alfabetización era esencial 
para la democracia. Sólo así el pueblo puede participar en las decisiones naciona-
les. Se aprende a leer y escribir pera poder interpretar la realidad en la que se 
vive.”202 

Al Cuaderno de educación sandinista hi trobem tots els temes que treballaven els 
alfabetitzadors amb la població i eren extrets de la realitat de Nicaragua: la revolució, 
Sandino, Carlos Fonseca, l’FSLN, l’organització de les masses populars, la insurrec-
ció, la reforma agrària, la salut, l’educació, la religió, la democràcia i la solidaritat inter-
nacional. Així doncs, la CNA va suposar no únicament reduir l’analfabetisme del 52% 
al 13% de la població (406.056 persones alfabetitzades), sinó que va servir per ex-
pandir la revolució a les zones més aïllades del país. El poeta José Coronel Urtecho 
deia: “Fue el despertar del pueblo nicaragüense, de la masa popular campesina y 
aldeana condenada al oscurantismo, a la ceguera mental, a la ignorancia irredimible 
por el analfabetismo.”203 Igualment va servir per descobrir i tractar la diversitat del país, 
concretament la costa atlàntica i les dues ètnies indígenes que hi viuen (miskitos, su-
mos i ramas), ja que aquestes eren les bases de la Contra (els pagesos analfabets 
que tenien por que el comunisme els robés el poc que tenien i els indígenes amb les 
seves reivindicacions autonomistes). No obstant això, aquests grups continuaran sent 
la base de la Contra. També la CNA va influenciar la joventut de Nicaragua per tal que 
visquessin en primera persona la pobresa i la misèria d’una gran part del poble. 
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Aquests joves alfabetitzadors seran la base més sòlida de l’FSLN, tot i provenir molts 
de les classes mitjanes i altes de la societat204. 

És significatiu destacar que la CNA va ser considerada pels Estats Units una 
prova que Nicaragua seguia el camí del comunisme cubà. Així, va ser objecte de 
sistemàtics atacs de la dreta nord-americana i nicaragüenca, que l’acusaven 
d’encobrir una campanya d’adoctrinament polític marxista, sobretot per la presèn-
cia a la croada de mil mestres cubans205. Cuba havia signat un conveni de coope-
ració amb Nicaragua a nivell educatiu i a nivell mèdic. Però Cuba no era l’únic país 
que ajudava Nicaragua amb brigadistes, sinó que trobem totes les nacionalitats 
imaginables entre els milers de brigadistes internacionals que van anar a donar el 
seu suport i ajuda voluntària a Nicaragua durant els primers anys de la revolució. 
Entre aquests brigadistes trobem molts catalans i bascos. 

3.3.3. El projecte econòmic sandinista 

En un principi, l’estratègia va mirar de reactivar una malmesa economia nacio-
nal, a causa dels anys del somocisme i del procés insurreccional. Cal destacar 
com a element clau per facilitar aquest assaig, durant els primers anys de la revo-
lució, l’ajuda exterior internacional que van oferir molts països després del triomf 
sandinista. Aquesta estratègia s’implementava a partir de tres eixos principals: la 
forta regulació pública de l’economia, l’aplicació de polítiques socials i la transfor-
mació de l’estructura econòmica a partir de grans inversions, de la reforma agrària, 
de les nacionalitzacions dels béns de Somoza (propietats i negocis), de la naciona-
lització del sistema financer i el control de rendes i del monopoli estatal del comerç 
exterior i part de l’interior. 

Per tal de millorar el nivell de vida d’amplis sectors empobrits de la població, 
s’estableixen un gran ventall de serveis públics entre els quals figuren educació, 
salut, subsidis per abaratir la cistella bàsica i el transport públic. D’aquí en sorgeix 
un important augment del consum que afavoreix l’economia interna del país, ja 
millorada gràcies a un seguit de crèdits tous procedents de l’exterior. Alhora, cal 
remarcar la importància del treball voluntari que es desenvolupa durant els primers 
anys de la revolució, com les campanyes de vacunació infantil, l’alfabetització, la 
reparació d’infraestructures, etc. Un exemple clar de la millora de la qualitat de 
vida a Nicaragua després del triomf i abans de l’inici dels atacs de la Contra el 
veiem amb l’increment de l’assistència escolar, que augmenta en un 44%, i sobre-
tot en el descens de la mortalitat infantil, que passa de 120 de cada mil a 64 na-
dons de cada mil, afavorit per un augment del 43% de població coberta per un 
sistema de seguretat social206. 
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Dins d’aquest apartat econòmic, no podem deixar de parlar de la més gran i 
complicada operació del govern sandinista, la reforma agrària. Tenia com a objectiu 
potenciar la productivitat del país a través del sector agroindustrial per tal d’entrar al 
mercat internacional amb la venda de productes primaris processats, en lloc de la 
venda de matèries primeres sense processar, com s’havia fet fins llavors. El director 
de la reforma va ser el ministre de Desenvolupament Agropecuari i de Reforma 
Agrària, el comandant Jaime Wheelock. Comenta: “Nicaragua tiene que procesar 
sus propios recursos naturales, superar la dependencia i avanzar en la lucha co-
ntra el retraso y el subdesarrollo.”207 A part d’això, la reforma nacionalitza les pro-
pietats més grans de 500 manzanas208 i lliura títols de propietat als camperols que 
fins llavors havien treballat les terres dels grans propietaris, ara fora del país. 

Es buscava una economia mixta, en què l’Estat tenia el paper principal, garan-
tia el crèdit, fixava els preus, abastava de matèries primeres i tecnologia i, per la 
seva banda, l’empresa privada era l’encarregada de la producció i la inversió de 
capitals. En aquest sentit, l’FSLN declarava: “Si la burguesía está dispuesta a res-
petar la estructura popular de poder, si está de acuerdo con ser un factor de pro-
ducción y de progreso y a compartir con la Revolución todas las limitaciones que 
supone ser productor en un país subdesarrollado, entonces la Revolución no tiene 
ninguna objeción en que posean los medios de producción.”209 

L’economia sandinista va experimentar un important augment durant els pri-
mers anys del govern revolucionari, però a partir de la guerra, del bloqueig econò-
mic de l’Administració Reagan i de les dificultats en la reforma agrària, l’economia 
entra en una forta crisi. 

3.3.4. L’agressió nord-americana 

Com ja hem vist, la intervenció nord-americana a Centreamèrica, i sobretot a 
Nicaragua, ve de molts anys enrere. Només cal recordar que el mateix Somoza va 
ser posat al poder i mantingut pels Estats Units, per tal de garantir un aliat a la 
regió centreamericana. De fet, tot Centreamèrica estava en mans nord-americanes 
mitjançant la política posterior a l’Aliança per al Progrés. Aquesta política, 
anomenada estat de seguretat nacional o estat de contrainsurgència, es basava 
en l’aplicació massiva i sistemàtica del terrorisme d’Estat contra la població civil 
per tal de destruir dissidents. A Nicaragua va ser portada a terme, com ja hem 
escrit, per part de la Guàrdia Nacional de Somoza a fi de destruir qualsevol veu 
que s’alcés en contra i per defensar els interessos nord-americans. Per la nova 
potència colonial i imperialista, la independència era totalment impensable pel que 
feia l’Amèrica Llatina. Els Estats Units, des d’una política de “destí manifest”, es 
consideraven els dipositaris de la veritable democràcia i llibertat. D’aquesta 
manera, eren els encarregats d’escampar-la per les pobres excolònies espanyoles. 
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Cercaven el ple control de tot el continent mitjançant la força militar i econòmica. El 
mateix Kissinger (paradoxalment premi Nobel de la Pau), el 1970 parlava de la 
impossibilitat dels països llatinoamericans de governar-se sols, ja que podien 
caure en el comunisme per pròpia irresponsabilitat. Per això la potència del nord 
es veia en la necessitat imperiosa de vetllar perquè el continent no esdevingués 
comunista, ni es tornés independent per “irresponsabilitat dels seus ciutadans”. 
Kissinger deia: “No veo por qué debemos permanecer quietos y observar a un país 
tornarse comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo.”210 
Kissinger, en aquest cas, es referia al Xile d’Allende, però la idea de fons és la que 
utilitzarà l’Administració Reagan amb Nicaragua.  

D’aquesta manera, quan un país llatinoamericà fugia de l’òrbita de Washington 
buscant la independència real, la resposta inicial era una política de coacció, suma 
de pressions polítiques (advertències i crítiques al govern) i econòmiques (suspen-
sió de l’ajuda militar i/o econòmica, bloqueig dels préstecs internacionals i limitació 
o congelació de les importacions). Aquestes mesures anaven precedides i segui-
des d’una forta campanya propagandística per debilitar internacionalment el país 
en qüestió. El següent pas ja és la provocació de disturbis interns, la desestabilit-
zació econòmica i la formació d’un bloc intern d’oposició. Si això no funcionava, 
anaven directament a optar pel cop d’Estat211. Aquesta va ser la política que es va 
seguir després de l’enderrocament del president progressista i nacionalista Arbenz 
a Guatemala i del paradigmàtic exemple de Xile; com veurem serà també la políti-
ca presa contra la Nicaragua sandinista.  

Els Estats Units, darrere de la façana de la llibertat i la democràcia, amagaven 
interessos econòmics i polítics, tema que compta amb bibliografia i testimonis 
històrics prou fefaents i abundants212. Només cal apuntar que ens trobem davant 
d’un anticomunisme fanàtic, dels interessos econòmics de control total del conti-
nent i de la reafirmació del seu poder en el món. Quan parlava de Nicaragua, Rea-
gan deia: “Si no podemos defendernos allí, no podemos esperar predominar en 
otras partes. Nuestra credibilidad se derrumbaría, nuestra alianza se desmoronaría 
y se pondría en peligro la seguridad de nuestra patria.”213 Tot moviment era consi-
derat comunista i tots els contestataris a la doctrina nord-americana eren agents 
soviètics de Moscou. Reclamar terres, salut, educació o millores de la qualitat de 
vida i el fi de la repressió era una agressió indirecta als Estats Units com a 
estratègia soviètica de dominació mundial. Caldria tot un estudi psicosocial per 
entendre aquesta fanàtica idea imperialista, destructora i paternalista alhora dels 
governs dels Estats Units. Val a dir que la guerra freda juga un paper principal en 
aquest conflicte, ja que tot intent d’independència llatinoamericà era considerat 
pels Estats Units com a part del conflicte est-oest, en lloc de veure que realment 
eren conflictes nascuts de les relacions nord-sud. 
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Centrem-nos en Nicaragua. La revolució sandinista triomfa durant el període del 
president demòcrata Carter. La política de Carter, després de l’era Nixon i de Viet-
nam, l’etapa més dura de les dictadures llatinoamericanes, canvia rotundament. 
Carter basava la seva política exterior en el respecte als drets humans i, d’acord 
amb la mesura d’aquest respecte per part dels governs, l’ajuda militar i econòmica 
dels Estats Units era més generosa o menys. Carter va intentar mantenir el règim 
somocista però traient Somoza del poder i mantenint la Guàrdia Nacional (que era la 
millor aliada per garantir els interessos nord-americans a Nicaragua). Tot i això, els 
seus plans fallen i la revolució triomfa. Inicialment, Carter manté relacions cordials 
amb Nicaragua, tot i que la CIA, dos dies després que Somoza abandoni el poder, 
transporta a Miami un centenar d’oficials de la Guàrdia Nacional per tal d’iniciar la 
preparació de la recuperació del control governamental. El mateix Carter autoritza 
una ajuda milionària al diari nicaragüenc La Prensa, que era el principal organisme 
públic d’oposició al sandinisme214. La política de Carter era de deixar fer, però sem-
pre controlant el mínim moviment de Nicaragua. Però el 1980 Reagan guanya les 
eleccions amb la línia imperialista i anticomunista més dura. 

Ja abans que Reagan accedís a la presidència dels Estats Units, els republi-
cans posaven com a prioritat en política exterior el restabliment de l’ordre a l’istme 
centreamericà i l’enderrocament del règim sandinista. Amb l’inici de l’era Reagan, 
ens trobem amb un reescalfament de la guerra freda, ja que el bloc de la URSS 
augmenta la presència a Indoxina i l’Afganistan, així com a diferents països afri-
cans com Angola, Somàlia, Moçambic, el Zaire, etc. A Centreamèrica, la guerra 
freda es va traduir en un camp de batalla contra tot moviment d’alliberament que 
pogués tenir un tret nacionalista, social o socialista. Tot i això, els Estats Units no 
volien repetir l’experiència del Vietnam i dissenyen una “guerra de baixa intensitat” 
consistent a assessorar militarment i ajudar logísticament l’oposició, en el cas de 
Nicaragua en operacions paramilitars encobertes, la desestabilització econòmica, 
ofensiva psicològica i propagandística215. L’Administració Reagan inicia una políti-
ca d’amic-enemic, una polarització extrema que converteix qualsevol intent 
d’independència, qualsevol relació o simpatia per països socialistes, qualsevol 
mesura i política social en una amenaça per a la “democràcia liberal occidental”, la 
qual exigia una resposta directa del “guardià de la democràcia”, els Estats Units. 
Nicaragua va ser titllat de país comunista i, sobretot, de país dins l’òrbita soviètica, 
quan ni de bon tros era una cosa ni l’altra. Avui encara, la dreta centreamericana i 
nord-americana no recorda Nicaragua com a sandinista, sinó com a comunista i 
totalitària. La guerra contra Nicaragua era presentada com una guerra 
d’alliberament nacional. Per evitar els atacs dels Estats Units, Nicaragua ràpida-
ment se situa entre els països no alineats, però no li serveix de res, ja que 
l’Administració Reagan estava tan interessada com entestada a divulgar la imatge 
d’una Nicaragua com un agent del comunisme soviètic al qual calia destruir. 
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Reagan seguia la teoria del dominó, segons la qual calia destruir qualsevol re-
volta popular perquè podia desembocar en un alçament en cadena de la resta de 
països. L’exemple de Nicaragua podia expandir-se i calia evitar-ho. Nicaragua era 
un mal exemple per a l’Amèrica Central. El 1980 s’havia iniciat la guerra al Salva-
dor i, per tant, aquell petit país al nord de Nicaragua va esdevenir un objectiu pri-
mordial en la política de contenció del comunisme que esgrimia l’Administració 
Reagan. Els objectius es van centrar a ajudar decisivament l’exèrcit del Salvador 
per tal d’evitar una nova victòria revolucionària a l’istme i teixir un entramat de 
forces militars al voltant de la Nicaragua sandinista. D’aquest entramat en sorgiria 
l’organització de la Contra. Ja s’havia iniciat amb Carter, però amb Reagan, la 
Contra adquireix forma, fons i objectius concrets. 

Entre 1981 i 1984, l’Administració Reagan planteja a Nicaragua una sèrie 
d’exigències fonamentals per tal de no intervenir en el país i respectar el govern 
sandinista. D’una banda, i primordialment, demanava l’eliminació de les relacions 
amb la URSS, Cuba i altres països de l’òrbita soviètica, així com també amb els 
països àrabs (sobretot Líbia). Volia controlar la política exterior de Nicaragua. 
D’altra banda, a nivell polític reclamava eufemísticament una “democratització 
interna”, és a dir, unes reformes polítiques controlades pels Estats Units que torna-
rien al somocisme. Finalment, exigia la desmilitarització de Nicaragua, és a dir, la 
renúncia a posseir la capacitat defensiva suficient davant l’amenaça d’invasió exte-
rior (la Contra) i la supervisió de les forces armades i les instal·lacions militars per 
part dels Estats Units216. On queda llavors la independència de Nicaragua era una 
qüestió que no obtenia resposta. Tot i que Reagan planteja aquestes exigències, 
de sotamà, l’agressió ja havia començat. És a partir de 1982 quan s’inicien les 
accions militars de la Contra amb atacs sistemàtics a les cooperatives, escoles, 
centres de salut, locals de l’FSLN i qualsevol cosa que representés la revolució, 
però evitant enfrontar-se a l’Exèrcit Popular Sandinista (EPS). El mateix 1982 la 
junta de govern de Nicaragua decreta la llei d’emergència nacional i organitza una 
mobilització general de la població i de les forces armades davant la possibilitat 
d’una invasió per part dels Estats Units217. 

Val a dir que Nicaragua no estava sola. El 1981, el socialista François Miterrand 
accedeix al govern de França, el qual iniciarà una important política de presència a 
Centreamèrica. Aquesta política es pot resumir en tres accions rellevants: la decla-
ració francomexicana, que reconeixia la legitimitat de l’FMLN al Salvador; la invitació 
a Daniel Ortega com a cap d’Estat a la celebració de la festa nacional francesa, a la 
qual assisteix, i, finalment, la concessió de 15 milions de dòlars al govern de Nicara-
gua per comprar armament francès, i 15 milions més d’ajuda econòmica218. Les 
accions franceses toquen els punts principals de la política d’aïllament de Nicaragua, 
ja que reconeixen la legitimitat del govern sandinista i, sobretot, el recolzen i armen. 
Al costat de França trobem tot un ventall de països europeus (Noruega, Iugoslàvia, 
Holanda o Bèlgica, per exemple), americans (Equador, Panamà o Costa Rica, entre 
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altres), africans (Líbia principalment), que donen suport a la Nicaragua sandinista, 
així com institucions internacionals (entre les quals hi havia la Internacional Socialis-
ta, el Moviment de Països No Alineats o la Conferència Permanent de Partits Polítics 
de l’Amèrica Llatina). Líbia, per exemple, concedeix un préstec de 100 milions de 
dòlars a Nicaragua el 1981. També podem esmentar els més de 180 centres i agru-
paments de solidaritat amb Nicaragua d’Alemanya, que neixen durant el període 
insurreccional i d’on surten una gran quantitat d’ingressos per a l’armament de 
l’FSLN219. El mateix any, Reagan recull el vassallatge de les dictadures llatinoameri-
canes amb l’anomenada Connexió Argentina, per la qual els militars argentins, prou 
coneguts per la seva ideologia feixista i per l’extrema crueltat en la lluita contrainsur-
gent, entrenen els militars de la Contra. La Connexió Argentina acabarà amb la gue-
rra de les Malvines220. 

Tot i els primers combats, que eren més aviat actes de terrorisme, fins al 1984 
es va reforçant la infraestructura militar a la frontera entre Hondures i Nicaragua. 
Es crea un cinturó de bases militars hondurenyes amb una alta presència de mili-
tars nord-americans (més de 1.500 el 1984). D’altra banda, la política agressora 
consistia en operacions de sabotatge de la CIA amb un elevat suport logístic, fi-
nancer i organitzatiu dels grups contrarevolucionaris a les dues fronteres del país. 
També hem de destacar tot el treball d’injúries, calúmnies i mentides que els Es-
tats Units escampaven pel món a través dels mitjans de comunicació sobre Nica-
ragua, ja que els mateixos republicans als Estats Units creien en l’eficàcia de les 
comunicacions internacionals controlades pel país com a mesura contrarevolu-
cionària molt efectiva. L’estratègia emprada per la Contra, sota la direcció dels 
Estats Units, és la mateixa que utilitzaven les forces armades del Salvador per 
lluitar contra l’FMLN: la guerra de baixa intensitat. Aquest tipus de guerra “involu-
cra relativamente poco número de participantes de todos lados, en relación a la 
importancia de los objetivos políticos en riesgo (...). Puede incluir diplomacia coer-
citiva, funciones policíacas, operaciones psicológicas, insurgencia, guerra de gue-
rrillas, actividades contraterroristas y despliegues militares o paramilitares. En 
tanto que la intensidad puede ser baja, la duración puede ser muy larga”.221 

Cal remarcar l’heterogeneïtat de la Contra, ja que aglutinava tant la vella Guàrdia 
Nacional de Somoza com exguerrillers sandinistes (com Edén Pastora, excoman-
dant zero de l’assalt al Palau Nacional del comando Rigoberto López Pérez) i també 
grups i organitzacions autonomistes de la costa atlàntica. Igualment, els grups polí-
tics opositors al sandinisme ràpidament es van identificar amb la Contra (organitzats 
a través de militars de la Guàrdia Nacional dirigits per la CIA). Els grups que dona-
ven suport a la Contra veien en la revolució i en el sandinisme una força sociopolíti-
ca a la qual acusaven d’hegemònica institucional i confiscadora, així com 
d’encarnació de la subversió dels fonaments de l’ordre anterior. També la veien com 
un agent a les ordres de la URSS i de Cuba. La Contra buscava en el nacionalisme, 
la democràcia i la religió el seu suport ideològic i es presentava com una alternativa 
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democràtica i alliberadora del règim sandinista. Val a dir que va trobar recolzament 
en el tradicionalisme catòlic i en la jerarquia (amb el seu silenci davant dels atacs 
militars), així com en l’Església evangèlica que propagava l’anticomunisme, igual 
que la Contra. És amb l’argument de l’anticomunisme amb el que la Contra troba el 
suport de bona part de les seves bases entre el camperolat més tradicional, aquell al 
qual no havia arribat el missatge de l’Església popular o que no podia conciliar el 
comunisme amb el seu catolicisme providencialista i fatalista.  

El govern de Nicaragua intenta negociar amb els Estats Units per acabar amb 
l’agressió que estava patint, però eren negociacions completament impossibles, ja 
que els Estats Units només volien la claudicació absoluta del govern sandinista. En 
una entrevista entre el ministre d’Exteriors nicaragüenc, Miguel D’Escoto, i el re-
presentant especial del Congrés dels Estats Units per a Centreamèrica, Richard 
Stone, aquest darrer, a la pregunta de “què volen” feta per Miguel D’Escoto, res-
pon: “Muy fácil. Lo único que tienen que hacer es lo que les decimos. Hagan lo 
que les decimos y ya verán como esos problemas —la guerra, les pressions políti-
ques, el terrorisme, la contra...— desaparecen de la noche a la mañana, como por 
arte de magia.”222 No és estrany, doncs, que les negociacions fossin inútils. 

A partir de 1985, els combats entre la Contra i l’EPS augmenten, igual que els 
potencials militars d’ambdós bàndols. És quan el govern sandinista instaura el 
Servei Militar Patriòtic (SMP), que serà una de les causes de la derrota electoral 
de 1990. Si bé la Contra no va triomfar en la pretensió d’enderrocar militarment el 
sandinisme, sí que va tenir capacitat d’articular diversos col·lectius i configurar una 
heterogènia “coalició contrarevolucionària”. 

L’economia, tot i la bonança dels primers anys, depenia exclusivament de les 
importacions i, per tant, el bloqueig dels Estats Units i els atacs a objectius econò-
mics van destruir l’economia del país i l’ambiciós projecte econòmic sandinista, no 
solament per les pèrdues sinó per la suspensió de la majoria dels projectes de 
desenvolupament econòmic i social. El 1987, les pèrdues econòmiques del govern 
superaven els 4.000 milions de dòlars. Amb la guerra, doncs, el pressupost del 
govern es va anar destinant a poc a poc cap a la defensa. El 1985, era el 34% del 
PIB; el 1987, el 46,3%, i el 1988 assoleix el 62% del PIB223. César Jerez, rector de 
la UCA de Managua i exprovincial dels jesuïtes, deia que la guerra va ser de baixa 
intensitat per als ciutadans dels Estats Units, però a Nicaragua va suposar una 
guerra total a tots els nivells224.  

L’FSLN davant la guerra va haver de canviar la seva política, adequar les for-
ces armades, redefinir internament el partit, les organitzacions de masses i 
l’Administració de l’Estat. Així, el 1984 se celebren eleccions amb una clara victòria 
sandinista, i s’inicia un projecte constituent que culminarà amb la promulgació de 
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la Constitució el 1987. En l’àmbit diplomàtic, el 1984 el govern de Nicaragua pre-
senta una demanda davant la Cort Internacional de Justícia de l’Haia contra els 
Estats Units per intervencionisme i finançament de grups militars d’oposició. El 
1987, l’Haia falla a favor de Nicaragua. Tot i la importància d’aquest fet, no té cap 
traducció pràctica en no reconèixer els Estats Units el tribunal internacional es-
mentat. Però el desgast del govern, provocat per la guerra, va ser massa elevat. 
L’economia de guerra, la crisi econòmica, el bloqueig i el Servei Militar Patriòtic 
(SMP) van provocar un alt grau de descontent entre la població. Per aquest motiu, 
el 1987 el govern busca negociar amb la Contra per trobar una sortida dialogada al 
conflicte. I és durant el 6 i 7 d’agost del mateix 1987 quan la situació centreameri-
cana afavoreix aquest diàleg per la pau. 

La cimera de presidents centreamericans d’Esquipulas II a Guatemala és on els 
cinc presidents de la regió (Guatemala, Hondures, el Salvador, Nicaragua i Costa 
Rica) estableixen els criteris i les postures sòlides sobre les quals pacificar la regió 
sense la intervenció nord-americana. Durant la cimera es constata el deteriora-
ment accelerat i insostenible de les condicions materials, socials i polítiques, al-
hora que es pressiona la comunitat internacional per exigir negociacions en els 
conflictes armats interns i en els intervencionismes estrangers225. Ja anteriorment, 
trobem que el 1983 Panamà, Colòmbia, Veneçuela i Mèxic creen el Grup Contado-
ra, amb la intenció de contenir la inestabilitat política i la violència de l’Amèrica 
Central i protegir la jove Nicaragua de la intervenció directa dels Estats Units, al-
hora que urgeixen el govern sandinista a democratitzar el país i a convocar elec-
cions. El Grup Contadora realment no va tenir la transcendència d’Esquipulas II. 
Ignacio Ellacuría deia: “Estos acuerdos de paz no tienen precedente en la historia 
centroamericana. El Acuerdo de Esquipulas refleja una primera actitud de inde-
pendencia nacional y de oposición respecto a los intereses hegemónicos de Esta-
dos Unidos en Centroamérica.”226 Ellacuría continuava exposant els compromisos 
que s’assoleixen a Esquipulas II, que són de gran importància per la situació 
bèl·lica que patia Nicaragua. Els presidents centreamericans es comprometen a 
una amnistia simultània a tots els països, a l’alto el foc per part de tots els sectors 
enfrontats, l’obertura institucional i la democratització interior. Es comprometen a 
aturar l’ajuda externa a les forces irregulars (amb referència a l’ajuda militar i logís-
tica de Washington a la Contra, així com pel que fa a l’ajuda de l’FSLN a l’FMLN) i 
a prohibir utilitzar territori nacional per agredir altres estats (amb referència als 
camps d’entrenament i residència de la Contra a Hondures). Finalment, Ellacuría 
mostrava que els acords només tenien sentit si tots els països aplicaven els com-
promisos adquirits immediatament i simultàniament. 

Nicaragua és el primer país que inicia les mesures d’Esquipulas II, en cercar el 
diàleg amb la Contra per acabar amb el conflicte i buscar el diàleg també amb 
l’oposició política per encarrilar el procés electoral previst per al 1990. Es crea la 
Comissió de Reconciliació Nacional, presidida pel cardenal Obando. El primer 
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acord d’alto el foc s’aconsegueix amb els acords de Sapoá, però no és fins que 
Violeta Barrios de Chamorro guanya les eleccions el 1990 i amb el canvi de govern 
quan s’acaba realment els atacs de la Contra. Amb els acords de Sapoá (1988) es 
dóna per finalitzada oficialment la guerra, però s’inicia un llarg camí de pacificació i 
de desmobilització de les tropes, tant de la Contra com de l’EPS, si bé els combats 
continuen a les zones de frontera. Es crea un organisme amb representants de 
l’ONU i de l’OEA per a aquesta tasca anomenat Comissió Internacional de Suport i 
Verificació (CIAV). Tenia la funció de rebre i destruir armament, verificar el des-
mantellament dels camps militars i de refugiats, acomodar els repatriats, oferir 
serveis bàsics i d’assistència mèdica als desplaçats i garantir la seguretat del pro-
cés. Però la desmobilització no s’efectuarà degudament i provoca queixes i situa-
cions tenses. Apareixen llavors els grups de rearmats que reivindiquen el 
compliment dels acords i les garanties promeses. Seran els anomenats Recontras 
i Recompas (depenent del bàndol del qual formaven part). 

En xifres, ens trobem amb una guerra que ha afectat directament unes 600 mil 
persones, que necessitaran ajuda urgent a nivell sanitari i alimentari: 71.750 refu-
giats, 22.413 desmobilitzats de la Contra als quals s’han d’afegir els 58.721 fami-
liars dels Contras (fills, dones, familiars directes que depenen d’ells 
econòmicament), 72.000 desmobilitzats de l’EPS, 354.000 desplaçats civils i, fi-
nalment, 21.905 rearmats el 1992227. També és remarcable l’ajuda econòmica que 
rep la Contra durant el govern del president Reagan (1981-1988) i que el Congrés 
dels Estats Units autoritza (ja que es coneixen ajudes no concedides obertament 
com en el cas Iran-Contra, on des dels Estats Units es venien il·legalment armes a 
l’Iran per finançar la Contra). L’ajuda assoleix la xifra de 15.000 milions de 
dòlars228. Aquesta quantitat engloba l’ajuda militar, logística i d’entrenament de la 
Contra, així com els diners gastats en la lluita ideològica, en l’aïllament, en el blo-
queig econòmic, etc. A nivell de pèrdues per part de Nicaragua, cal veure, a mode 
d’exemple, que les exportacions disminueixen vertiginosament, de 700 milions de 
dòlars el 1981 es passa a 310 milions el 1989. El PIB de 2.125 milions de dòlars el 
1986 cau a 1.683 milions el 1994. Finalment, el deute extern augmenta dels 2.000 
milions el 1980 als 9.894 milions el 1992229. 

3.4. La Nicaragua liberal, la mort de la utopia (1989-2004) 

El 1989, les forces polítiques opositores s’uneixen en la Unió Nacional Oposito-
ra (UNO), que promou Violeta Barrios de Chamorro, viuda del periodista assassi-
nat per Somoza, Pedro Joaquín Chamorro, com a candidata a la presidència. 

La pobresa i la crisi econòmica en què es trobava Nicaragua a finals dels 80 
van obligar el govern a aplicar mesures draconianes que van retallar els serveis 
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socials i que van suposar la pèrdua de llocs de treball i empobriment de la població 
més desfavorida. El jesuïta Xavier Gorostiaga, assessor econòmic del govern san-
dinista, titlla de “cirurgia sense anestèsia” les mesures preses pels sandinistes 
abans de la derrota electoral. D’altra banda, la situació es complica amb l’expansió 
de la malària i la tuberculosi (pràcticament eradicades a començaments dels 80) i 
de l’analfabetisme, que augmenta en un 30% entre la població adulta. Tot plegat 
conseqüències directes de la guerra i de la crisi econòmica que vivia el país230. El 
deteriorament de les condicions de vida, la guerra i el Servei Militar Patriòtic van 
fer disminuir bruscament el suport a l’FSLN, que perd les eleccions del 25 de fe-
brer de 1990. El Consell Suprem Electoral, que va donar a conèixer les dades 
oficials de les eleccions, proclamaria una victòria de la UNO que ningú esperava i 
que sorprendria els mateixos guanyadors. La UNO aconsegueix el 54,7% dels vots 
i l’FSLN el 40,8% d’un total d’1.429.034 vots231. Cal remarcar que van ser les elec-
cions més netes i democràtiques que ha tingut mai Nicaragua i potser cap altre 
país de Centreamèrica, tot i els condicionaments de la situació del moment (la por, 
el bloqueig econòmic, la guerra, la misèria, etc.). Daniel Ortega, candidat sandinis-
ta i expresident de la República, és l’encarregat d’anunciar els resultats a la pobla-
ció i de lliurar el poder. 

Salvador Martí, politòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
exposa que l’erosió del vot sandinista s’engloba en la profunda crisi econòmica 
fruit de l’enfrontament militar i dels errors de la política econòmica de l’FSLN. 
En la permanència del conflicte, l’impacte de les polítiques d’ajust sobre amplis 
col·lectius de la població i el comportament de certs membres sandinistes (en-
tre ells el mateix Daniel Ortega), de clientalisme i caciquisme, que irritaven els 
ciutadans. El poeta Ernesto Cardenal diu en les seves memòries: “La Revolu-
ción fue derrotada, no por los gringos, sino por sus propios líderes.”232 D’altra ban-
da, veiem com la Contra havia quallat i la por al comunisme es mantenia a les 
zones rurals més perdudes (tot i la Croada Nacional d’Alfabetització), ja que el 
vot majoritari de la UNO és dóna a les zones rurals; en canvi, el vot urbà és 
clarament per a l’FSLN. Així doncs, les conseqüències immediates a les 
eleccions van ser l’enfortiment del pluralisme polític, la canalització constitu-
cionalista, la modificació en la correlació de forces en l’àmbit polític, social i 
econòmic i el canvi de gestors de l’Administració de l’Estat233.  

Amb la derrota electoral de l’FSLN, no tan sols canvia el partit del govern, sinó 
que cau totalment el projecte revolucionari i el somni de la creació d’una nova so-
cietat. Cau la utopia de la Nicaragua lliure, del nou socialisme sandinista i també 
l’esperança de milers de revolucionaris d’arreu del món. Però cal veure que el 
lliurament del poder després de les eleccions simbolitza l’autèntica democratització 
del país i és un dels fets que més valor i prestigi ha donat al món la revolució san-
dinista. El comandant sandinista Luis Carrión (membre de la direcció nacional i 
                                                      

230 ZAMORA, A.; op. cit. 
231 ZAMORA, A.; op. cit. 
232 CARDENAL, E.: La Revolución Perdida; op. cit. 
233 MARTÍ PUIG, S.: Rebel·lions, bananes i volcans; op. cit. 
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provinent del Moviment Cristià Revolucionari) deia anys més tard que els “los dos 
grandes logros de la Revolución han sido el derrocamiento de Somoza y el reco-
nocimiento de la derrota electoral”234. 

Posteriorment a les eleccions, la UNO es va disgregant, sobretot per aquells a qui 
no ha tocat una porció del pastís estatal. Per la seva banda, l’FSLN també pateix una 
forta crisi interna i de desvertebració de l’autoritat dins del partit i s’inicia un fort debat 
intern. Mentre es negociava el traspàs de poders és quan ens trobem amb 
l’anomenada pinyata sandinista, consistent en adjudicacions de propietats i recursos 
estatals a membres del partit. Ja feia temps que l’FSLN no era la noble avantguarda 
guerrillera, però és amb la pèrdua de les eleccions quan l’FSLN cau a l’abisme de la 
corrupció, amb molt poques i honroses excepcions, per desembocar en el caciquisme 
de Daniel Ortega, que encara avui (2004) perdura. Amb la derrota electoral, l’FSLN ha 
de reorganitzar-se i reconvertir-se en partit polític, però topa amb l’autoritarisme inter-
ior, la manca de sensibilitat respecte a les necessitats de les bases, la manca de dis-
cussió democràtica interna, l’abús de poder, etc. Unes eleccions interiors en les quals 
es pretenia canviar la direcció nacional, es van manipular de tal manera que va sorgir 
elegida la mateixa direcció anterior. A més, cal veure el cas de Dora María Téllez, 
candidata a aquesta nova direcció i que hauria representat l’entrada d’una dona per 
primer cop en la direcció real de l’FSLN i, alhora, la incorporació de les reivindicacions 
de gènere dins del partit. La seva candidatura va ser rebutjada per la DN directament, 
pel fet que gaudia d’un gran suport entre la militància, sobretot femenina de l’FSLN, i 
podia fer ombra al mateix Ortega235. A partir de llavors, Dora María desapareix del 
partit i el 1995 assaja la creació d’una tercera via democràtica amb dissidents del caci-
quisme danielista (Sergio Ramírez, Luís Carrión i altres intel·lectuals sandinistes), el 
partit Moviment de Renovació Sandinista, que no va tirar endavant. Un altre exemple 
destacable del poder caciquista d’Ortega i Tomás Borge va ser el de les eleccions 
internes per elegir candidat a les eleccions presidencials de 1996. S’hi va presentar 
Vilma Núñez, exvicepresidenta de la Cort Suprema de Justícia i presidenta del Centre 
Nicaragüenc de Drets Humans, que gaudia d’un gran prestigi entre les bases. Nova-
ment les eleccions van ser manipulades perquè sortís Ortega vencedor236. 

Entre el 1990 i el 2000 ens trobem amb el pas d’una economia planificada, so-
cialitzadora i intervencionista a una economia mercantilista i neoliberal, d’un règim 
de caràcter revolucionari d’inspiració marxista a un neoliberalisme que apel·la a 
l’Estat de dret, encara que sigui un Estat de dret que ara com ara afavoreix princi-
palment els sectors benestants. La Nicaragua postelectoral es caracteritza per la 
radicalització de la polarització política, el col·lapse econòmic, la violència, el blo-
queig institucional entre el poder legislatiu i l’executiu, la reforma constitucional de 
1995, els conflictes sobre la propietat de la terra, la corrupció generalitzada i el 
caciquisme. Val a dir que l’oposició presentada per l’FSLN va ser quasi nul·la, fins 
al punt que es parlava d’un cogovern entre Violeta Barrios i Daniel Ortega. 
                                                      

234 CARDENAL, E.: La Revolución Perdida; op. cit. 
235 LUCIAK, I. A.: Después de la Revolución: Igualdad de género y democracia en El Salvador, 
Nicaragua y Guatemala; op. cit. 
236 LUCIAK, I. A.; op. cit. 
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El 1996, Arnoldo Alemán arriba a la presidència amb l’Aliança Liberal, el posterior 
Partit Liberal Constitucionalista. Alemán serà el polític més corrupte i més lladre que 
ha tingut Nicaragua des de Somoza, i actualment és a la presó Modelo de Managua. 
Aquestes eleccions representen una segona i fulminant derrota de l’FSLN, però també 
signifiquen l’augment del caciquisme, ja que Daniel Ortega acapara més el poder de la 
direcció nacional, la qual esdevé un organisme únicament de suport a les seves 
pròpies decisions. Aquesta direcció unipersonal del partit produeix la caiguda definitiva 
d’aquest. Ortega pacta amb Alemán per tal de mantenir les seves pròpies quotes de 
poder polític al país. L’FSLN oblida totalment les seves bases, i dirigents de la revolu-
ció abandonen el partit. Alemán i Ortega dirigiran el país a la seva voluntat, però so-
bretot a nivell polític, ja que amb els seus pactes (i els popularment anomenats 
repactes) impediran tota oposició política i el naixement de grups que poguessin fer-
los ombra. Creiem que actualment no podem parlar de l’FSLN com d’un partit sandi-
nista, sinó com un partit danielista. El sandinisme ha quedat com un vell i bell record 
per als polítics actuals de l’FSLN. Però no per al poble, que pateix el danielisme, tot i 
tenir encara bona part del cor roig i negre. 

A nivell estadístic, Nicaragua té, segons dades de l’any 2003, una esperança de vi-
da mitjana de 69 anys (67 els homes i 72 les dones), una mortalitat infantil del 37 per 
mil i una mortalitat de nens menors de 5 anys del 45 per mil. Igual que al Salvador, 
Nicaragua té un 33% de la seva població sense accés a aigua potable. A nivell educa-
tiu, Nicaragua avui posseeix una taxa d’analfabetisme del 36% (la mateixa taxa tant 
pel que fa a homes com a dones). Cal recordar que durant els primers anys de la revo-
lució sandinista, amb la Creuada Nacional d’Alfabetització, la taxa se situava en el 
13% a principis dels anys 80. A nivell econòmic, el PIB de Nicaragua és de 2.366 
dòlars per càpita, amb un creixement anual de l’1,6% i una inflació anual de l’11,2%. 
La seva economia és bàsicament importadora, amb una diferència de 1.000 milions de 
dòlars (962 milions de dòlars en exportacions i 1.945 milions de dòlars en importa-
cions). El deute extern ascendeix a 7.019 milions de dòlars, 1.384 dòlars per cada 
habitant, cosa que fa que es destini el 16% de les exportacions al pagament d’aquest 
deute. Actualment, Nicaragua rep, d’ajudes internacionals, un 29,8% del seu PIB, és a 
dir, 675 milions de dòlars anuals237. 

                                                      

237 DDAA: Guía del Mundo, el mundo visto desde el Sur 2003-2004, IEPALA Ed., Montevideo, 2003. 
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4. Església i revolució 

4.1. L’Església dels Pobres i la Teologia de l’Alliberament 

Després d’exposar la realitat històrica en què es desenvolupa el nostre objecte 
d’estudi, és hora de centrar-nos-hi més particularment. Durant aquest període, 
l’Església experimenta una important conversió en termes cristians, o senzillament 
una transformació no únicament formal, sinó molt més profunda. Un canvi que fa 
trontollar els propis pilars d’una de les organitzacions socials, polítiques i econòmi-
ques més importants del món, l’Església catòlica. De la mateixa manera que pateix 
unes importants transformacions i adaptacions als nous corrents mundials, veiem 
també com els canvis han estat efímers o, si més no, s’han quedat a mig camí. 
L’Església, durant el Vaticà II, obre els ulls a la realitat mundial que l’envolta. Roma 
i el món sencer obre portes i finestres per ventilar la institució; s’obren nous camins 
dins el catolicisme, noves pràctiques democratitzadores, laiques, etc. L’Església 
s’adapta als nous temps. Però també veurem com la mateixa Església que revolu-
ciona la societat llatinoamericana, i el món, pateix la marginació, el descrèdit, la 
calúmnia i sobretot sucumbeix a les pressions, prohibicions i excomunions de la 
cúria general del Vaticà. ¿Què va passar durant els anys 60 i sobretot els 70 per-
què l’Església fes un gir insospitat vers el món i s’impliqués directament en els 
moviments d’alliberament, així com en els processos revolucionaris que van sac-
sejar el subcontinent americà? ¿Què va fer que l’Església, tan tancada en ella 
mateixa, obrís els ulls a la realitat de pobresa que l’envoltava i s’hi impliqués fins a 
la mort en modificar les causes estructurals que la generaven? ¿Per què l’Església 
d’avui a Centreamèrica ha tornat a ser la vella institució eclesiàstica subjugada al 
silenci, l’Església del silenci de la qual parlava Lluís Espinal, i absent a tot el que 
l’envolta? ¿Què en queda, de l’Església dels Pobres? 

En aquest capítol intentarem respondre algunes d’aquestes preguntes, ja que 
d’altres possiblement no tinguin més resposta que la constatació d’uns fets con-
crets i evidents. Cal, tanmateix, que comencem per aclarir alguns termes quan ens 
referim al Concili Vaticà II, a l’Església dels Pobres, al CELAM (Conferència Epis-
copal Llatinoamericana), a la jerarquia eclesiàstica o a la Teologia de l’Allibe-
rament. 

4.1.1. El Concili Vaticà II 

El Concili Vaticà II respon a la necessitat de l’Església de situar-se davant els 
nous temps i obrir els ulls a la realitat. El papa Joan XXIII inicia aquest projecte el 
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1962 i es finalitza amb el seu successor, Pau VI, el 1965. El mateix Pau VI decla-
rava que “el Concili vol ser un despertar primaveral d’immenses energies espiri-
tuals i morals latents en el si de l’Església”238. A grans trets, podríem dir que el 
Concili afavoreix la construcció de l’Església, no com un cos jeràrquic i institucio-
nal, sinó com a comunitat de creients, allò que els textos del Vaticà II anomenaven 
“poble de Déu”. D’aquesta manera, si l’Església és comunitat, tots els seus mem-
bres hi juguen algun paper. Els laics, en particular, són considerats pel Concili part 
d’aquesta Església i no sols receptors de sagraments239; el Concili posa la comuni-
tat de creients en el centre i la jerarquia en funció de la comunitat. Crist torna a ser 
centre de l’Església. Aquesta darrera, fins aleshores, s’havia preocupat massa de 
mirar cap endins i havia esdevingut el centre d’ella mateixa. Els dirigents i agents 
eclesiàstics pensaven més en la institució que en l’Evangeli que, teòricament, 
havia de ser la base i el missatge de bona notícia al món. Amb el Concili es busca 
el retorn a Crist i a l’Evangeli240. El paper dels ministeris eclesiàstics es corregeix 
per tornar al seu origen. Els bisbes i tots els estaments jeràrquics tenen la funció 
de servir la comunitat de fidels i no pas de dominar-la, com s’havia fet fins llavors. 
L’Església esdevé servidora i anunciadora del regne de Déu. Aquesta visió exigia 
escrutar a fons els signes dels temps i interpretar-los a la llum de l’Evangeli241.  

Resumint, el Concili va significar una voluntat de renovació, de canvi, de mo-
dernització, un aggiornamento. El Concili declara l’autonomia de la persona huma-
na, la llibertat d’investigació teològica i d’expressió, noves creacions litúrgiques, 
noves formulacions teològiques, pluralisme intraeclesial, diàleg, compromís i pro-
fecia com a exigències del seguiment de Crist, l’opció preferencial pels pobres com 
a marc i motor eclesial, etc. Una veritable revolució eclesial, si bé caldria dilucidar, 
quaranta anys després, la natura dels canvis produïts i la capacitat de resistència 
del poder de la cúria vaticana dins l’Església, així com les seves estructures tradi-
cionals de control242. Un dels principals problemes del Concili va ser que malgrat 
tot l’ambient de l’època de grups, revistes i plataformes de clergues i laics que va 
acompanyar, a l’exterior, la celebració d’aquella reunió, les veritables decisions es 
van moure en cercles reduïts d’intel·lectuals, teòlegs, bisbes, etc. Per la seva part, 
els laics, la base real de l’Església, objecte i subjecte de les renovacions conciliars, 
no hi participaven de manera efectiva, tret d’un petit grup de seglars qualificats que 
hi van ser convidats com a observadors. Els canvis van ser encarregats a una 
jerarquia que havia de ser també objecte de canvi. El Vaticà II va ser una caixa de 
ressonància d’un important debat teològic, pastoral i espiritual; es va esforçar a 
reconciliar-se amb els valors de la modernitat i va enunciar principis teòrics que 
implicaven un canvi eclesial rellevant, però la dificultat era que la posada en pràcti-

                                                      

238 Discurs de la segona sessió del Concili, 29 de setembre de 1963, a FORCANO, B. (2002): “¿Qué 
queda del Concilio Vaticano II?”; Alternativas, Revista de análisis y reflexión teológica; núm. 24, 
Managua. 
239 KÜNG, H. (1965): Estructuras de la Iglesia; Ed. Estela, Barcelona. 
240 FORCANO, B.: “¿Qué queda del Concilio Vaticano II?”; op. cit. 
241 Veure la Constitució pastoral de l’Església en el món contemporani (Gaudium et Spes), a DDAA: 
Concili Ecumènic Vaticà II, constitucions, decrets, declaracions; Ed. Claret, Barcelona, 1993. 
242 FORCANO, B.; op. cit. 
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ca es deixava en mans de la mateixa direcció central de l’Església243. Ara bé, i això 
va ser el més important, va sorgir del propi Concili un nova forma de ser Església i 
una nova manera d’entendre el catolicisme. 

A Europa, després de la Segona Guerra Mundial, l’Església havia esdevingut, a 
través de les democràcies cristianes, un aliat de la burgesia industrial. Leonard 
Boff parla d’una Església “liberal i capitalista”244. D’altra banda, l’Església preconci-
liar, de cara endins, es mantenia, segons Teófilo Cabestrero245, en una mena 
d’“autoservei” o “eclesiocentrisme”, tancada en ella mateixa i seguint els dictàmens 
que marcava l’statu quo europeu i nord-americà. Des dels anys 50, tanmateix, 
participava de la modernització dels estats en temes socials, amb la seva presèn-
cia en els grans debats en aquest àmbit al si de les noves societats sorgides de la 
crisi de la Segona Guerra Mundial. Una sèrie de nous teòlegs i pastoralistes (Lu-
bac, Congar, etc.) proposen una teologia de la humanització del món que ara es-
devé quelcom sagrat i tot cristià està cridat a encarnar-s’hi. L’Església es 
converteix en el “moment teològic” en què la salvació es fa efectiva i participativa, 
una Església connectada amb la societat i el món. A partir d’aquesta perspectiva, 
comença a aparèixer en diversos espais de la institució eclesial una denúncia, més 
tímida en uns casos, més exigent en d’altres (les aportacions de la revista Esprit 
de Mounier, l’experiència dels sacerdots obrers, etc.) de la injustícia i dels abusos 
vers el poble pobre i les classes treballadores. Amb tot, els grups predominants en 
la direcció de l’Església, especialment el corrent de la democràcia cristiana euro-
pea, no proposen alternatives, sinó reformes que les classes dominants puguin 
acceptar sense por de perdre la seva influència i poder. 

D’aquesta manera, la nova Església nascuda del Vaticà II té tants matisos 
com situacions socials de partida. A Europa esdevé una religiositat dirigida a 
una societat basada en la classe mitjana i en una reconciliació amb el missatge 
de la Il·lustració i el pluralisme polític. Pel que fa a la doctrina social de 
l’Església, es vol oferir com una mena de tercera via, entre capitalisme i comu-
nisme, i sense deixar de connectar amb el desarrollisme, com una proposta de 
promoció dels països de l’anomenat Tercer Món. Tot i que el Vaticà II formula 
la necessitat d’un compromís de transformació social que anima l’opció política 
dels cristians envers partits d’esquerra, com succeeix a Espanya, no és fàcil 
trencar amb l’assistencialisme tradicional o renovat. La lectura del Vaticà II, en 
canvi, serà força diferent a l’Amèrica Llatina, amb una situació d’injustícia so-
cial molt gran. La novetat eclesiològica aquí es troba en una realitat totalment 
diferent a l’europea, sense burgesia industrial, sense classes mitjanes, amb un 
percentatge molt petit de la població que domina l’economia i la societat, en 
detriment d’una àmplia majoria en l’absoluta pobresa. L’obertura d’ulls a la 

                                                      

243 COMBLIN, J. (2002): “El pueblo de Dios y la Institcuión”; Alternativas, Revista de análisis y reflexión 
teológica; núm. 24, Managua. 
244 BOFF, L.: Església, carisma i poder; op. cit. 
245 CABESTRERO, T. (2002): ¿Victoria de los vencidos? Latinoamérica en el siglo XXI; Ed. PPC, Madrid. 
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realitat que propicia el Concili fa que l’Església llatinoamericana descobreixi el 
que a Medellín s’anomenarà “pecat estructural”246. 

4.1.2. L’Església dels Pobres i Medellín 

La Segona Conferència de l’Episcopat Llatinoamericà, celebrada a Medellín 
(1968), mostrarà l’aplicació real del Concili a la realitat de l’Amèrica Llatina i formu-
larà el compromís de l’Església mitjançant la seva opció preferencial pels pobres i 
la lluita constant i real per l’alliberament. Així, els bisbes reunits a Medellín decla-
ren que “El Episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tre-
mendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la 
mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana, en muchísimos 
casos, a la inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de personas, 
pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte.”247 Me-
dellín és considerat l’esdeveniment més important de l’Església de l’Amèrica Llati-
na al segle XX; és l’expressió del poble de Déu situat a la perifèria, 
subdesenvolupat i oprimit248. D’aquí la gran ressonància que van tenir les seves 
conclusions per al poble llatinoamericà249. Medellín suposa, doncs, un canvi revo-
lucionari per a l’Església de l’Amèrica llatina, suposa una obertura dels ulls de 
l’Església a la realitat de pobresa, violència i marginació que l’envolta. El CELAM 
declara: “Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, 
cree también que la justicia es una condición ineludible para la paz. No deja de ver 
que en América Latina se encuentra, en muchas partes, en una situación de injus-
ticia que puede llamarse violencia institucionalizada (...). Tal situación exige trans-
formaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadas.”250 

La relectura de les Escriptures, a partir de la realitat concreta llatinoamericana, 
estudiada i analitzada científicament, fa néixer una nova teologia i una nova ecle-
siologia: la Teologia de l’Alliberament i l’Església dels Pobres, centrades totes 
dues en la lluita per la justícia en un món devastat per la fam, la misèria, la margi-
nació, l’opressió i el capitalisme. Són la resposta al problema fonamental del cris-
tianisme a l’Amèrica Llatina: anunciar i realitzar la “història de la salvació”, dins un 
món històric, real i tangible, que és, com diu Ellacuría, “objetivación del pecado y 
en el cual el pecado se ha objetivado en forma de injusticia y opresión”251. 

Aquesta Església, des de la seva opció preferencial pels pobres, cerca, per 
damunt de tot, l’alliberament integral de la persona humana, tant des de l’àmbit 

                                                      

246 DDAA: Los textos de Medellín; op. cit. 
247 DDAA: Los textos de Medellín; op. cit. 
248 DUSSEL, E. (1979): De Medellín a Puebla, una década de sangre y esperanza; Ed. Edicol, Mèxic DF. 
249 DUSSEL, E.; op. cit. 
250 DDAA: Los textos de Medellín, el proceso de cambio en América Latina; UCA Ed., San Salvador, 
1977. 
251 ELLACURÍA, I.: “La misión de la Iglesia latinoamericana”, a Escritos Teológicos, vol. II; op. cit. 
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polític i religiós com econòmic i social252. El subjecte històric de l’Església ja no és 
el creient, sinó el poble oprimit, un poble que s’organitza per arbitrar les lluites pel 
canvi social no depenent i just. L’Església s’encarna en la realitat social, política i 
econòmica de l’Amèrica Llatina, una encarnació des dels més pobres i oblidats. És 
una Església que neix en un període revolucionari a tot el subcontinent, en un 
procés revolucionari al qual s’uneixen grups i moviments socials cristians. En 
aquest context, l’Església dels Pobres dóna una importància cabdal a les bases de 
l’Església, que ja no són objecte de l’Església, sinó subjecte històric, ja no són 
receptors de la veritat, sinó constructors de realitat eclesial, social i política. Prime-
rament, amb els cercles bíblics, cursos de cristiandat i, posteriorment, amb les 
Comunitats Eclesials de Base (CEB), fins a desembocar en un projecte polític 
concret.  

Aquest projecte neix de la reflexió comunitària a la llum de la fe i l’Evangeli, 
dels problemes de les estructures socials. Es tracta d’un projecte d’alliberament 
total de la persona en l’àmbit econòmic, social, polític i cultural. De la reflexió de la 
fe en comunitat neix el compromís polític de canvi i d’alliberament d’estructures 
injustes. Ja Medellín declara les CEB com a cèl·lules inicials de l’estructuració 
eclesial, és a dir, com a base i fonament de la nova Església. El teòleg José Com-
blin va més enllà quan declara que l’opció preferencial dels pobres no és una 
qüestió més de l’evangelització, sinó que és el criteri bàsic que permet jutjar tota 
l’evangelització i és la qüestió fonamental de la qual totes depenen: “Dios juzga la 
autenticidad de la Iglesia por la manera de tratar a los pobres.”253 

Com ja hem esmentat, canvia el subjecte històric i canvia l’objectiu, l’opció pre-
ferencial dels pobres. La nova Església es constitueix com una església DELS 
pobres en contraposició a una església PER ALS pobres, una Església que es 
dirigeix a tothom des dels pobres, en defensa d’aquests i demanant la conversió 
social: convivència justa, drets humans, justícia col·lectiva, alliberament integral, 
reconeixement de les llibertats sociohistòriques254. “La pobreza de la Iglesia y de 
sus miembros en América Latina debe ser signo y compromiso. Signo del valor 
inestimable del pobre a ojos de Dios; compromiso de solidaridad con los que su-
fren (...). Evangelizadora de los pobres y solidaria con ellos; testigo del valor de los 
bienes del Reino y humilde servidora de todos los hombres de nuestros pue-
blos.”255 

La nova Església afronta una sèrie de desafiaments històrics. D’una banda, re-
defineix el paper dels bisbes i sacerdots, així com l’estil de vida religiosa. La jerar-
quia esdevé un òrgan de servei intern, no un estament diferenciat i independent de 
la resta de cristians. El regne de Déu només es realitza allà on hi ha veritable justí-
cia respecte als pobres com agents de la història, i són els homes i dones els veri-
                                                      

252 BOFF, L.: Església, carisma i poder; op. cit. 
253 COMBLIN, J. (2003): “Nuevo amanecer en la Iglesia”; a Alternativas, Revista de análisis y reflexión 
teológica; núm. 25, Managua. 
254 COMBLIN, J.; op. cit. 
255 DDAA: Los textos de Medellín; op. cit. 
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tables constructors d’aquest regne, guiats pel testimoni de Jesús. El treball pel 
regne és el treball per a la transformació del món. El regne no és quelcom eteri o 
sobrenatural, sinó que és la construcció d’una realitat de justícia a la terra, és la 
futura societat forjada pels pobres i per als pobres, amb elements evangèlics i 
cristians. L’Església es torna revolucionària. 

Amb l’Església dels Pobres desapareix completament l’allunyament que tenia la 
religió de la política. Aquesta és vista com una necessitat i una conseqüència im-
mediata de la fe cristiana i de la recerca de la justícia que propicia. Practicar la 
política és crear justícia per a tothom; crear justícia és donar culte a Déu, és una 
manera exigent de viure el compromís cristià del servei als altres. La política com a 
recerca del bé comú i en comú, promoció de la justícia, drets humans, denúncia de 
la corrupció i les violacions de la dignitat humana interessa a l’Església, que està 
obligada evangèlicament a tenir i fer política, car la neutralitat no existeix. 
L’apoliticisme comporta el desinterès del bé comú i de la justícia social, porta al 
pecat de l’omissió de responsabilitats i de la injustícia. L’Església critica aquells qui 
pretenen reduir la fe a la vida familiar o privada i excloure’n els àmbits professio-
nal, econòmic, social i polític; aquests són camps que l’Església dels Pobres dele-
ga a les bases, al laïcat. D’aquesta manera, veiem com l’actor polític de l’Església 
és el laïcat com a cos eclesial. L’Església ja no és el cos jeràrquic sacerdotal o 
religiós, sinó que el laïcat es converteix en la realitat eclesiològica256. 

4.1.3. La Teologia de l’Alliberament 

Però, ¿d’on neix aquest pensament tan radical de Medellín? ¿Quines són les 
bases teòriques i teològiques en les quals s’emmarca i sobre les quals se sustenta 
la nova Església dels Pobres? Ràpidament podem contestar a aquesta pregunta, 
la Teologia de l’Alliberament. No entrarem aquí en un estudi pròpiament teològic 
d’aquesta opció, ja que no és el terreny en què volem moure’ns, sinó que assenya-
larem històricament el naixement de la teologia més important en el món contem-
porani i en el món llatinoamericà. La Teologia de l’Alliberament es gesta durant el 
Concili Vaticà II (1962); és aquest l’encarregat d’obrir les portes al canvi, a la visió 
de la realitat de pobresa i injustícia del Tercer Món i d’Amèrica concretament. El 
Concili afavoreix un espai que fins llavors no s’havia aconseguit, reunir en un sol 
lloc, en un clima d’obertura, recerca i creativitat teològica, els teòlegs i bisbes de 
l’Amèrica llatina, tot i que en aquells moments, el paper dels bisbes llatinoameri-
cans va ser gairebé nul257. Posteriorment, entre els anys 1966 i 1968, es van suc-
ceir moltes reunions, declaracions, documents en què s’obrien els ulls a aquesta 
realitat llatinoamericana, i l’experiència de realitat i els estudis socials es difonien i 
sacsejaven la consciència cristiana. Una nova consciència eclesial anirà prenent 
forma a partir dels qui ja han iniciat aquest compromís amb l’alliberament del po-
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257 Entrevista a Helder Cámara, a DDAA: Iglesia y desarrollo; Ed. Búsqueda, Buenos Aires, 1973. 
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bre258. La Conferència de Medellín (1968) permet fer un pas més en la creació 
d’aquesta nova teologia. S’hi tracten tres temes nuclears: els pobres i la injustícia, 
l’amor al proïsme i la pau en la situació de violència institucionalitzada i, finalment, 
la unitat de la història i dimensió política de la fe. Medellín declara que no n’hi ha 
prou a conèixer i denunciar la injustícia, sinó que cal treballar per posar-hi remei. 
La realitat llatinoamericana, els desafiaments teològics i pastorals que hi neixen, la 
forma d’apropar-se a la reflexió de fe, es va dibuixant i perfilant durant els anys 
posteriors al Concili Vaticà II i pren forma a la Conferència Episcopal de Medellín. 
Posteriorment a aquesta conferència, el teòleg peruà Gustavo Gutiérrez posa 
aquesta elaboració per escrit el 1969, l’obra magna de la nova teologia, Teología 
de la Liberación. L’obra de Gutiérrez aborda el tema de quina relació hi ha entre la 
salvació i el procés històric d’alliberament de l’home. A través d’un mètode teològic 
nou, sorgit al Vaticà II, s’obren perspectives per repensar i resituar els grans temes 
de la teologia des de la realitat de pobresa llatinoamericana. Aquesta obra va obrir 
el camí per elaborar la Teologia de l’Alliberament tal com avui la coneixem. Són els 
fonaments d’aquesta teologia posats per escrit. Estableix les bases d’un mètode 
teològic, exposa els conceptes fonamentals de la Teologia de l’Alliberament, re-
orienta des de la praxi d’alliberament els grans temes de l’existència cristiana i 
emmarca l’espiritualitat i la teologia espiritual dins la Teologia de l’Alliberament259. 

El fervor profètic sorgit del Concili Vaticà II i Medellín va trobar un planter entre 
els sacerdots i laics que van posar en pràctica aquests “canvis radicals i eficaços” 
a què invitava Medellín. Es van obrir importants vies pastorals i experiències 
apostòliques. Això topa ràpidament amb el sistema dominant i forts sectors de la 
jerarquia eclesiàstica giren l’esquena a Medellín i a la nova teologia. A partir, 
doncs, de l’obra de Gutiérrez, durant els anys posteriors fins a la Conferència 
Episcopal de Puebla (1979), la jove teologia precisa i determina l’interlocutor 
teològic (el creient en situació de misèria i pobresa) per tal d’ajudar a situar correc-
tament els avenços i crítiques al pensament progressista llatinoamericà, que sorgi-
ran de tots els estaments civils i eclesiàstics260. Centra la relectura de la Bíblia 
aprofundida des dels pobres, de la mateixa manera que la història és rellegida des 
de la contraportada (és a dir, des dels vençuts, els oblidats, el poble pobre), reo-
rientant la lectura de la història eclesial des de la praxi de l’alliberament i la força 
històrica dels pobres i la justícia. Els pobres no són només el lloc privilegiat de la 
manifestació de Déu, sinó que són portadors fonamentals de la bona nova de 
l’alliberament. La cristologia ara s’estudia des de l’Amèrica Llatina. Crist és llegit, 
estudiat, escoltat, pregat i seguit com a “Jesucrist alliberador”261. Es crea una espi-
ritualitat i un mètode teològic amb clara dimensió conscienciadora i polititzadora. 
En aquest marc, les CEB representen el rejoveniment de l’Església, fruit de Mede-

                                                      

258 OLIVEROS, R.: “Historia de la Teología de la Liberación”; a ELLACURÍA, I.; SOBRINO, J. (coord.) (1991): 
Mysterium Liberationis; UCA Ed.; San Salvador. 
259 GUTIÉRREZ, G. (1984): Teología de la Liberación; Ed. CEP; Lima. 
260 Veure la condemna de la Congregació per a la Doctrina de la Fe sobre la Teologia de l’Alliberament. 
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llín, l’eclesiogènesi262, l’aplicació palpable de la Teologia de l’Alliberament. Un 
exemple clar de la importància de la Teologia de l’Alliberament per a la nova socie-
tat que s’estava creant a l’Amèrica Llatina és la frase del bisbe Pere Casaldàliga 
en una entrevista amb Fidel Castro a Cuba, en què diu: “Para la revolución en 
América Latina, la Teología de la Liberación es más importante que el marxis-
mo.”263 

La III Conferència Episcopal Llatinoamericana de Puebla, que es va celebrar el 
1979, es converteix en la graduació, en la consolidació de la Teologia de 
l’Alliberament. Tot i les crítiques que ja havien sorgit i el latent retrocés eclesial que 
es manifestava dins les conferències episcopals de l’Amèrica llatina, Puebla va 
reafirmar els postulats de la Teologia de l’Alliberament. De fet, la va consolidar i la 
va presentar com a guia eclesial i teològica per a tot el continent. El missatge de 
Puebla se centra en diferents punts que, resumidament, podríem concretar en els 
següents:  

- Anàlisi de la realitat, visió pastoral i discerniment. Les anàlisis socials, políti-
ques i econòmiques que s’havien realitzat fins aleshores eren considerades 
elaboracions intel·lectuals que anaven en contra de l’Església; Puebla, en can-
vi, aprova i utilitza aquesta anàlisi. L’instrumental metodològic de la Teologia de 
l’Alliberament és aprovat i aprofitat pels bisbes en aquesta trobada. 

- Missió de l’Església i evangelització alliberadora. Davant del pecat social dis-
cernit amb l’anàlisi anterior, cal una evangelització alliberadora. Puebla recull el 
nucli central de la Teologia de l’Alliberament, la crida de Déu a l’alliberament i la 
justícia. 

- Alliberament i reconfiguració de l’Església i la societat. Puebla anuncia que 
l’evangelització alliberadora s’estava duent a terme a les CEB (amb unió entre 
els membres, compromís i atenció als més pobres). Des de les CEB, l’Església 
es llença a l’alliberament dels pobres i a la construcció d’una societat pluralista. 

- Evangelització alliberadora i opció per als pobres. A Puebla es remarca l’opció 
per als pobres iniciada a Medellín, evangelització des de la pobresa i pel pobre, 
recerca i treball per la justícia264. 

4.1.4. Les Comunitats Eclesials de Base (CEB) 

L’expressió pràctica de la nova religiositat van ser les Comunitats Eclesials de 
Base, en les quals s’experimentava tot allò que el Vaticà II, Medellín i la Teologia 
de l’Alliberament havien exposat. El treball pastoral a les CEB, dut a terme, en un 
                                                      

262 BOFF, L. (1979): Eclesiogénesis, las Comunidades de Base reinventan la Iglesia; Ed. Sal Terrae, 
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inici, per sacerdots i religiosos i, posteriorment, per laics, va ser el detonant per al 
desbloqueig ideològic i la conversió religiosa que, com veurem, desemboquen en 
una conversió política i una aplicació pràctica de la religiositat en la vida social i 
política. Una bona definició del que són les CEB és la que ens dóna la III Con-
ferència del CELAM a Puebla (1979): “La Comunidad Eclesial de Base, como co-
munidad, integra familias, adultos, jóvenes, en íntima relación interpersonal con la 
fe. Como eclesial, es comunidad de fe, esperanza y caridad; celebra la Palabra de 
Dios y se nutre con la Eucaristía (...); realiza la Palabra de Dios en la vida, a través 
de la solidaridad y compromiso con el mandamiento nuevo del Señor y hace pre-
sente y actuante la misión eclesial y la comunión visible con los legítimos pastores, 
a través del servicio de coordinadores aprobados. Es de base, ya que está cons-
truida por pocos miembros, en forma permanente y a manera de célula de la gran 
Comunidad —l’Església catòlica.”265. Així doncs, les CEB són grups petits, formats 
per laics cristians que a través de la lectura compartida i la meditació en grup de la 
Bíblia, des de la pròpia realitat històrica, analitzen i actuen en el moment sociopolí-
tic en què viuen. És a dir, la lectura bíblica des de la realitat obre els ulls i el camí 
per tal d’actuar per millorar la vida i l’entorn social, responent als desafiaments 
històrics des de l’Evangeli i la construcció del regne de Déu en el món. 

Les Comunitats de Base inicialment es reuneixen al voltant del rector de la 
parròquia, però ben aviat, després d’un període de formació dels seus membres, 
van despuntant els líders naturals, interns, del propi grup. No existeix un dirigent 
extern o algú extern al grup i l’ambient que coordini266, sinó que sorgeixen per ini-
ciativa del rector de la parròquia, o sacerdots col·laboradors, que preparen el te-
rreny i capaciten els futurs líders de les comunitats, catequistes, delegats de la 
Paraula, etc. Cal destacar que les CEB no són organismes ni associacions cleri-
cals, o que girin al voltant de la figura del sacerdot, del rector de parròquia, com 
havien estat els moviments eclesials anteriors (congregacions, confraries, associa-
cions, Acció Catòlica, etc.), sinó totalment laics en organització i estructura, encara 
que neixin de les parròquies i per iniciativa pastoral de sacerdots o religiosos/es. 
Ràpidament esdevenen grups autònoms en què el sacerdot és un més de la co-
munitat. Recordem també els seus antecedents, ja que les CEB reben una gran 
influència dels grups laics d’Acció Catòlica, sobretot de la JOC (Joventut Obrera 
Catòlica) i de la JAC (Joventut Agrària Catòlica), com ja exposarem, més a fons, 
quan parlem de l’Església del Salvador267. 

Les CEB creen una nova forma de ser església des de la base, des del poble. 
És l’Església “que neix del poble”. Les CEB es caracteritzen per la seva força i 
dinamisme profètic (de denúncia social), consciència de la realitat, jutjada a la llum 

                                                      

265 DDAA: Puebla, la evangelización en el presente y el futuro de América Latina; Ed. CRT, UCA Ed., 
San Salvador, 1979. 
266 VEGA, J. R.: Las Comunidades Cristianas de Base en América Central; op. cit. 
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de l’Escriptura i del compromís social, un compromís que es tradueix en una estre-
ta relació amb les organitzacions socials, les quals es converteixen en la mediació 
històrica en la qual els membres de les CEB viuen la dimensió política de la fe. En 
aquesta vivència, sobretot al Salvador, cal destacar el testimoni martirial, és a dir, 
dels cristians que donen la vida per defensar i lluitar pel Regne. Aquest testimoni 
serà motor i ferment de les CEB268. Segons Leonard Boff, les CEB són un movi-
ment laic que representa una nova experiència d’església com a comunitat de 
creients, de comunitat fraternal, un renéixer de l’Església com a resposta a una 
conjuntura històrica determinada, la llatinoamericana dels anys 60 i 70. No prete-
nen ser una alternativa paral·lela a l’Església oficial, sinó un mobilitzador, una lla-
vor de renovació, un element desinstitucionalitzador. Són la crida a una major 
vivència del missatge cristià, són renovadors i evangelitzadors de la pròpia Esglé-
sia, no busquen substituir-la. Les CEB són, per Boff, “la verdadera Iglesia universal 
concentrada en pequeños grupos”, l’existència d’una relació primària, fraterna i 
personal expressada en el servei, en la missió de construcció del Regne de justí-
cia269. 

Finalment, no podem obviar el fet principal distintiu de les CEB: són comunitats 
que neixen del poble pobre. Són la materialització i la cèl·lula principal de 
l’Església dels Pobres. Les comunitats neixen als barris marginals de les grans 
ciutats (San Salvador i Managua) i, posteriorment, al camp entre la gent més po-
bra. Es tracta dels pobladors dels tuguris i dels barris de barraques, que busquen 
sortir de la seva realitat de misèria i, alhora, trobar la salvació expressada en la 
felicitat, l’amistat, l’amor, la justícia, la vida i la pau. A la recerca d’una sortida a 
aquesta realitat, s’uneixen els primers grups al voltant d’un sacerdot, religiós o 
religiosa, i s’inicien les reunions de lectura bíblica i reflexió sobre la realitat de po-
bresa en què viuen. D’aquests grups neixen les relacions de solidaritat interna i de 
solidaritat amb la gent del propi entorn (encara que no siguin membres de la pròpia 
comunitat). Neixen els serveis comunitaris d’ajuda mútua, de servei, les missions 
per tal d’alliberar la realitat de pobresa que havien analitzat a la llum de l’Evangeli. 
És de la fe que els membres de les comunitats obtenen la força i la guia per al seu 
treball social i, a poc a poc, amb el temps, aquesta anàlisi de la realitat durà les 
CEB a involucrar-se en la lluita política per canviar les estructures injustes respon-
sables d’aquesta pobresa. La fe i la realitat els portarà al compromís polític270. 

Cristianisme i marxisme 

Tant al Salvador com a Nicaragua, sobretot en aquest darrer país, ens tro-
bem amb una novetat històrica, una originalitat llatinoamericana, que és la par-
ticipació dels cristians als processos revolucionaris. En la revolució cubana, els 
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cristians no hi participen i, en el seu desenvolupament posterior, havien esde-
vingut un dels sectors més oposats a Castro i a la revolució. En canvi, en els 
processos que estudiem, la presència dels cristians és ja no innegable, sinó 
totalment inseparable. ¿Com és, doncs, que els cristians llatinoamericans es 
converteixen en part i motor de la revolució i d’unes revolucions amb forts com-
ponents marxistes com les del Salvador i Nicaragua? 

El primer contacte entre cristians i marxistes a Llatinoamèrica és a Xile, quan la 
Democràcia Cristiana va permetre l’accés a la presidència d’Allende. Força cris-
tians ultrapassen l’opció demòcrata cristiana i abracen i s’incorporen a la revolució 
d’Allende. Segons Giulio Girardi, aquest fet és conseqüència directa del Concili 
Vaticà II i de Medellín, i és d’aquí d’on neix un moviment amb molta influencia a 
l’Amèrica Llatina, Cristians pel Socialisme271, però és sobretot als moviments revo-
lucionaris centreamericans on la presència cristiana és molt més important. La 
teoria marxista, o més ben dit, el marxisme com a disciplina científica, estava con-
solidada. El Vaticà II i Medellín obren les portes del cristianisme vers el compromís 
amb els més pobres i aplanen el camí a l’Església revolucionària, que veu en el 
marxisme l’eina eficaç d’anàlisi social que necessitava. La unió entre el cristianis-
me i la teoria d’anàlisi marxista és el primer pas que pot dur a la unió amb el 
marxisme polític, com en el cas de Nicaragua. El marxisme com a eina científica 
és utilitzat per la Teologia de l’Alliberament per a l’anàlisi sociològica i econòmica 
de la societat (base de la nova teologia). Aquesta unió del cristianisme amb la 
ciència marxista comportaria dures crítiques per part dels sectors més reaccionaris 
de l’Església contra la Teologia de l’Alliberament i els seus teòlegs, als quals va 
acusar de marxistes. Girardi ens diu que, paradoxalment, el marxisme, considerat 
el pitjor enemic del cristianisme tradicional, és assumit pels creients per tal de re-
forçar la seva fe amb l’anàlisi materialista272. 

Ens trobem, doncs, que la conversió religiosa generada a partir del Vaticà II i 
Medellín, orquestrada per la Teologia de l’Alliberament, produeix en el creient un 
veritable sentit revolucionari emparat en l’opció preferencial pels pobres. No es pot 
negar ni ocultar com s’ha buscat des de Roma que aquesta opció preferencial duta 
a la pràctica és totalment revolucionària, en el sentit de cercar el bé comú i de 
lluitar contra la injustícia. La construcció del Regne de Déu, segons marca el propi 
Evangeli, és la construcció d’una societat totalment nova, una destrucció de les 
velles estructures de poder (polítiques, econòmiques i socials) que duen a la injus-
tícia, a l’explotació de l’home per l’home. És aquesta visió cristiana la que apropa 
clarament la teoria marxista del socialisme. Tot i això, cal destacar que per la ma-
joria dels teòlegs de l’alliberament cristianisme i marxisme no és el mateix i que ser 
cristià no implica ser comunista, sinó que el cristianisme busca assolir un món de 
justícia, com ho pretenien Marx i Engels a finals del segle XIX. Aquesta similitud 
d’objectius va permetre dotar els cristians d’una eina de valor incalculable com el 
marxisme i, alhora, va dotar els grups marxistes revolucionaris d’un valuós suport 
                                                      

271 Veure GIRARDI, G. (1977): Cristianos por el socialismo; Ed. Laia, Barcelona. 
272 GIRARDI, G. (1986): Sandinismo, marxismo, cristianismo en la Nueva Nicaragua; Ed. Nuevomar, 
Mèxic. 
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dels cristians en els processos revolucionaris. ¿Però, com es podia unir quelcom 
que s’havia presentat com ateu i antireligiós, el marxisme clàssic, amb el cristia-
nisme? De la mateixa manera que el cristianisme s’apropa al marxisme després 
d’una conversió absoluta de fons i de forma, el marxisme necessita quelcom que li 
permeti apropar-se a la religió. Girardi ens parla del marxisme sandinista com una 
evolució antidogmàtica de la teoria revolucionària, davant del sovietisme rus. Però 
podem aventurar-nos a manifestar que la religió cristiana catòlica tradicional, si bé 
havia estat “l’opi del poble”, tal i com deia Marx, la conversió experimentada la 
transformaria, no en opi, sinó en motor, en combustible per a la transformació de la 
societat o, si més no, per al procés de transformació, és a dir, per a la revolució. 

L’Església popular o l’Església dels Pobres actua de manera molt diferent en 
els processos revolucionaris que nosaltres estudiem. La trobem darrere la creació 
d’organitzacions de masses i en desbloqueigs ideològics, com a motor de la con-
versió religiosa i política. També podem trobar els cristians militants immersos dins 
dels grups politicomilitars o com a base de la insurrecció popular. Trobem cristians 
marxistes, cristians revolucionaris, que a partir de la seva fe opten per la revolució, 
en una o altra de les múltiples cares. I això es el que veurem a continuació a partir 
d’exemples concrets.  

4.2. L’Església i els moviments revolucionaris al Salvador 

¿Quin paper va tenir l’Església catòlica del Salvador en la creació, creixement i 
desenvolupament dels moviments populars revolucionaris al país? Aquest seria el 
principal interrogant que ens plantejaríem en aquest apartat. Intentarem respon-
dre’l a continuació. En aquest capítol examinarem la preparació del terreny per 
part de l’Església, que sembra la llavor de l’alliberament entre la població explota-
da i pobra del Salvador. D’una banda, veurem la participació activa i directa de 
sacerdots, religiosos i religioses en el treball de les organitzacions populars i el 
suport d’un membre qualificat de la jerarquia eclesiàstica, monsenyor Romero, un 
suport no mancat de crítica constructiva. Trobarem la incorporació massiva dels 
cristians de les CEB als moviments populars i, posteriorment, als moviments revo-
lucionaris politicomilitars. D’altra banda, examinarem l’oposició envers aquests 
plantejaments de la Conferència Episcopal i dels grups de sacerdots més vinculats 
a la línia episcopal. 

4.2.1. L’Església del Salvador i Medellín 

Ens trobem amb una sèrie de factors endògens que feien que l’Església del 
Salvador, amb el Concili Vaticà II i Medellín, s’hagués de replantejar la seva pròpia 
pastoral i el seu mode de funcionament. D’una banda, cal destacar l’exclusió políti-
ca, econòmica i social de bona part de la societat civil, incompatible amb el model 
desarrollista que intenta impulsar la burgesia. De l’altra, l’endarreriment i la margi-
nació que viu la pagesia al país i que anuncien un conflicte imminent si no s’hi 
posa remei (que es materialitza amb les organitzacions populars i la seva lluita als 
anys 70 i 80). I, finalment, l’escassa o nul·la atenció eclesiàstica a la majoria de la 
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població, centrada exclusivament en el sagramentalisme (matrimonis, batejos, 
primeres comunions, confirmacions, etc.) i les misses dominicals (on hi havia 
parròquia, ja que els rectors no es passejaven pas per comunitats i indrets disper-
sos per les muntanyes), però sense cap implicació dels sacerdots en la vida quoti-
diana dels seus feligresos273. Aquests factors seran els que impulsaran les 
mesures reformistes de monsenyor Chávez i tot el moviment eclesial posterior.  

Durant els anys 60, apareixen al Salvador moviments d’apostolat seglar i 
d’acció social: Acció Catòlica Universitària Salvadorenca (ACUS), Joventut Obrera 
Catòlica (JOC), Moviment Familiar Cristià (MFC), Joventut Agrària Catòlica (JAC), 
Cursos de Cristiandat, Joventut Estudiantil Catòlica (JEC), Cursos de Capacitació 
Social, Moviment de Cooperatives de l’Arquebisbat, Escoles Radiofòniques, etc., 
sorgits del si d’Acció Catòlica. Aquests moviments especialitzats seguien el mèto-
de esmentat de la revisió de vida de Joseph Cardijn. Aquest mètode porta els 
grups a descobrir els condicionants del subdesenvolupament i la situació de fam i 
misèria de les majories pobres del país. El compromís cristià que cultivaven 
aquestes noves organitzacions creaven uns nous cristians, ben diferents als que 
creaven les antigues associacions religioses, orientades a fer bons cristians a tra-
vés dels sagraments, les devocions i les obres de pietat, totalment absents de la 
realitat social. Aquests nous cristians buscaven una Església fonamentada en la fe 
en Crist i en l’Evangeli, una Església compromesa amb la realitat nacional i lliure 
de compromisos polítics i econòmics. Els grups laics especialitzats treballaven, 
principalment, a les zones urbanes; en canvi, al camp floreixen els grups de les 
Escoles Radiofòniques i el moviment de les cooperatives d’estalvi i crèdit, organit-
zades des del departament de cooperatives del secretariat social interdiocesà, que 
esdevindrà amb el temps la Fundació Promotora de Cooperatives 
(FUNPROCOOP). Entre 1960 i 1965, neixen una sèrie d’institucions d’inspiració 
cristiana: la Unió Nacional d’Obrers Catòlics (UNOC), la Federació Cristiana de 
Camperols Salvadorencs (FECCAS), el Moviment Social Cristià (MSC) entre els 
universitaris i el Partit Demòcrata Cristià (PDC). Es tracta d’institucions que basa-
ven el seu ideari en el pensament social de l’Església, el que era conegut amb el 
nom de la Doctrina Social de l’Església catòlica274. Malgrat tot, aquests grups no 
aniran més enllà de la doctrina social i l’assistencialisme i ajuda mútua. No serà 
fins a les Comunitats Eclesials de Base que el moviment laic pren total consciència 
de la realitat i compromís amb l’Església. 

Els moviments laics i les noves organitzacions catòliques pressionaran el cler-
gat perquè estigui a l’altura dels nous temps postconciliars. El clergat de 
l’arxidiòcesi rebia cursos especialitzats en la nova teologia i les ciències socials i 
rebia també el suport de sacerdots estrangers especialitzats en la naixent Teologia 
de l’Alliberament i en la pastoral popular. Els sacerdots n’inicien la posada en 
pràctica a través d’incipients experiències de Comunitats Eclesials de Base (se-
guin el mètode de Choluteca —Hondures— o el de San Miguelito —Panamà—), o 
                                                      

273 GONZÁLEZ, L. A.: “Iglesia, organizaciones populares y violencia sociopolítica”; op. cit. 
274 VEGA, J. R. (1994): Las Comunidades Cristianas de Base en América Central; Ed. Publicaciones del 
Arzobispado, San Salvador. 
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a través dels moviments laics com la JOC o la JAC, ampliats amb el model 
d’educació popular de Paulo Freire275. També des del Seminari, el jesuïta Rutilio 
Grande organitza les anomenades missions, consistents a dedicar el temps de 
vacances dels joves seminaristes a donar suport pastoral a les parròquies més 
pobres de l’arxidiòcesi276. Aquesta experiència va obrir els ulls de molts seminaris-
tes a la realitat del país. 

Cal destacar la figura de l’arquebisbe de San Salvador, monsenyor Luis Chá-
vez y González. Aquest va ser el primer arquebisbe que va iniciar el trencament de 
la concepció tradicional i tradicionalista de l’Església jeràrquica. Ell adopta a poc a 
poc les exigències del Concili Vaticà II, ja abans de Medellín. Impulsa la formació 
àmplia i exhaustiva del clergat, promociona els laics dins les instàncies de 
l’arquebisbat i endega l’elaboració d’una pastoral unificada a la llum del Concili 
amb la promoció de les setmanes de pastoral a nivell nacional. De Mons. Chávez, 
també cal destacar la seva anàlisi de la situació del país i el diagnòstic cristià que 
en fa a les seves cartes pastorals277. Amb monsenyor Chávez, l’Església del Sal-
vador inicia l’adopció i la interiorització de Medellín i, per tant, el canvi cap a la 
nova Església, que va culminar el 1970 amb la 1a Setmana de Pastoral de Con-
junt. Cal remarcar la trenta-setena carta pastoral de monsenyor Chávez, amb un 
alt contingut social. La carta es va intitular Responsabilidad del laico en el ordena-
miento de lo temporal i va ser publicada el 1966. En la carta pastoral es remarca el 
deure de l’Església de denunciar les injustícies, alhora que parla de les injustícies 
que pateix el poble salvadorenc i marca que les causes d’aquestes injustícies te-
nen origen en el desordre provocat per l’acumulació de riqueses en mans de po-
ques persones. Sustentava la tesi de l’humanisme cristià que sobrepassa l’ètica 
dels deures individuals i socials de l’home per plantejar una anàlisi global de la 
realitat: “Si las estructuras políticas o económicas de un país condicionan a una 
parte importante de la población a vivir en situaciones donde el hombre normal no 
puede alcanzar su pleno desarrollo humano, esas estructuras tienen que cam-
biar.”278 

Cal recordar que l’arquebisbat de monsenyor Chávez es remunta als anys del 
general Hernández Martínez, als anys 40. Per tant, des de la jerarquia no tenim, 
anteriorment a ell, cap veu de renovació eclesial. Tot el contrari. Ara bé, des del 
clergat sí que trobem veus de reforma i veus de canvi, sobretot per part dels jesuï-
tes, que experimenten una de les conversions internes més importants en la histò-
ria eclesiàstica, amb el punt àlgid de la 32a Assemblea General propiciada pel 
general de la Companyia de Jesús, Pedro Arrupe. Alhora, com que els jesuïtes 
eren els encarregats del seminari arxidiocesà de San José de la Montaña, i amb 
l’empenta de monsenyor Chávez, comencem a veure canvis en el jove clergat, 
sobretot propiciat per un dels professors del seminari, el jesuïta Rutilio Grande. 
                                                      

275 VEGA, J. R.; op. cit. 
276 CARDENAL, R. (1985): Historia de una esperanza, vida de Rutilio Grande; UCA Ed.; San Salvador. 
277 DUSSEL, E. (coord.): Historia general de la Iglesia en América Latina; op. cit.  
278 CHÁVEZ Y GONZÁLEZ, L. (1966): 37a Carta Pastoral: la responsabilidad del laico en el ordenamiento 
de lo temporal; San Salvador. 
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És a l’arxidiòcesi de San Salvador on sorgeix el moviment renovador de 
l’Església del Salvador. És on trobem un ambient socioreligiós apropiat, afavorit 
pel contingut social de les cartes pastorals de monsenyor Chávez, pels moviments 
laics i d’acció social que es desenvolupaven a la diòcesi, per la inquietud pastoral 
del clergat, educat al seminari dels jesuïtes, i amb fortes influències del Concili 
Vaticà II, i sobretot per l’ambient creat a partir de la 1a Setmana de Pastoral de 
Conjunt, que va tenir lloc el 1970.  

La creació de CEB és una de les tasques de la nova pastoral de les parròquies. 
Però les parròquies, sobretot les de l’arxidiòcesi, són les primeres que inicien un 
treball pastoral de formació i promoció del laïcat com a agents de pastoral i dele-
gats de la Paraula (fet que afavorirà la creació de les Comunitats de Base). Junta-
ment amb aquest treball a les parròquies, s’inicien dos programes molt lligats entre 
ells: el programa de religioses a les parròquies sense rector i el programa de la 
Comissió de Pastoral de l’Arquebisbat. Monsenyor Chávez, davant el baix nombre 
de sacerdots que hi havia, demana a les religioses que abandonin els convents i 
les escoles i es traslladin al camp i als barris marginals de les ciutats per assistir 
pastoralment a la població sense sacerdot. Un cop aquestes religioses són al 
camp i als barris, es coordinen amb la Comissió de Pastoral per al treball amb els 
laics. La Comissió era un grup itinerant, creat poc després del Concili Vaticà II per 
monsenyor Chávez i format per sacerdots, religiosos i laics que preparaven uns 
cursos intensius de pastoral. Aquests cursos consistien en adquirir el coneixement 
de la Bíblia, en formació humana i formació sobre realitat nacional279. 

4.2.2. L’Església, perseguida: “Haga patria, mate a un cura” 

Durant aquests anys, les Comunitats Eclesials de Base i els grups parroquials 
augmenten i es desenvolupen fins al seu punt màxim. Per la seva banda, les or-
ganitzacions populars i els grups politicomilitars també reben la influència 
d’aquesta nova pastoral i del nou cristianisme llatinoamericà i es nodreixen dels 
membres de les Comunitats Eclesials, que ampliaran les files de les organitzacions 
populars i posteriorment de les politicomilitars. No tan sols les bases de l’Església 
es veuen convulsionades i convertides per la Teologia de l’Alliberament, sinó que 
la jerarquia del Salvador es veu afectada pels nous vents de Medellín.  

Com hem vist, amb l’arquebisbe monsenyor Chávez, es produeixen les prime-
res reformes i s’impulsen noves formes pastorals d’alliberament, però és amb 
monsenyor Romero que l’Església del Salvador arriba al seu punt més àlgid. Els 
70 són anys de creixement eclesial i teològic, però alhora, de mort i destrucció. La 
nova pastoral, la nova teologia, el nou cristianisme era massa perillós i combatiu 
per a les classes dominants. El poble pensava per ell mateix, es qüestionava la 
realitat i cercava alternatives, vies per sortir de la pobresa i la dictadura. 
L’Església, per primer cop a la història, aixeca el cap i mira el seu entorn, trenca 
amb les servituds ancestrals i obre els ulls a la realitat. L’Església del Salvador es 
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va posicionar amb els més pobres, amb els oprimits, amb els marginats, amb els 
torturats i els desapareguts. L’Església es va encarnar amb les víctimes després 
de segles de legitimació de la barbàrie. L’Església, d’aquesta manera, passa a ser 
enemiga directa de l’oligarquia, del govern i de la burgesia industrial, en definitiva, 
de tots aquells als quals es responsabilitzava de l’opressió i la manca de llibertat. 
Per tot plegat, els anys 70 són també els anys de la persecució a l’Església. “Haga 
patria, mate a un cura”280, deien els Esquadrons de la Mort. L’Església esdevé 
subversiva, agitadora de masses; és titllada de comunista, de pertorbadora de 
l’ordre... l’enemic. Així doncs, la dècada dels 70 va ser una dècada d’esplendor i 
de mort. 

En la primera Setmana de Pastoral Nacional (1970), esmentada anteriorment, 
es dóna un gran impuls a les tesis de Medellín per utilitzar-les com a base de la 
nova pastoral que es volia impulsar. Les conclusions van ser que calia fomentar 
l’animació de les Comunitats Eclesials de Base (CEB) com a nou tipus de vida 
parroquial; calia aprofundir en la promoció d’un nou ministeri encarnat en la realitat 
concreta de la comunitat local per representar-hi l’Església amb la creació de cate-
quistes, agents de pastoral, etc., i, finalment, calia aconseguir la unitat dels agents 
de pastoral de base en una teologia llatinoamericana i en una reflexió constant 
sobre la realitat del Salvador. La setmana donava com a adquirit que l’acció evan-
gelitzadora de l’Església havia d’encarnar-se en la realitat concreta de cada poble, 
havia de lluitar contra la forma d’injustícia que atemptava contra la dignitat huma-
na. Alhora, la promoció del camperolat no serà possible fins que no sorgeixin líders 
camperols que busquin junts la promoció integral del camperol281. La Conferència 
Episcopal (excepte monsenyor Chávez i monsenyor Rivera) en va desaprovar les 
conclusions i les van corregir, sota ordres de Roma i la Congregació per a la Doc-
trina de la Fe. Va esborrar tot allò que sonés a Teologia de l’Alliberament o pogués 
ser interpretat com a comunisme282. Cal destacar la presència en la Setmana de 
Pastoral del jesuïta Rutilio Grande, portaveu i defensor de les primeres conclu-
sions de la Setmana. 

Tot i això, l’impuls de Medellín no s’atura. Es creen centres de promoció cam-
perola. Destaquen els plans pastorals de Suchitoto, Chalatenango, San Vicente, 
Cojutepeque i, sobretot, d’Aguilares (on torna a prendre relleu la figura de Rutilio 
Grande, com veurem més endavant). La celebració de la Paraula substitueix, en 
bona part, la missa parroquial i es converteix en una forma viva de fe comunitària. 
L’antiga religiositat popular i pietista va sent abandonada. Es produeix un desper-
tar de la consciència comunitària del poble, consciència missionera dels delegats 
de la Paraula i dels catequistes, així com un retorn de la Bíblia al poble. És una 
autèntica conversió religiosa. 

                                                      

280 ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El Salvador, el rostro de la revolución; op. cit. 
281 VEGA, J. R.: Las Comunidades Cristianas de Base en América Central; op. cit. Sobre la 1a Setmana 
de Pastoral de Conjunt, veure CARDENAL, R.: Historia de una esperanza, vida de Rutilio Grande; op. cit. 
282 Veure CARDENAL, R.: Historia de una esperanza, vida de Rutilio Grande; op. cit.  
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La sensació del clergat era de crisi. Estaven caient els esquemes tradicionals. 
Les autoritats civils i militars eren qüestionades i desobeïdes. Les classes domi-
nants denunciaven la situació i acusaven els culpables de comunistes. Es van 
produir durs atacs als mitjans de comunicació partidaris (UCA Editores, la ràdio de 
l’Arquebisbat YSAX, la impremta de l’Arquebisbat, etc.), l’expulsió de sacerdots i 
assassinats (inici de la repressió contra l’Església popular). L’experiència religiosa 
havia esdevingut ràpidament una experiència política. 

A l’arxidiòcesi el treball continua. El 1976 se celebra una setmana de pastoral 
arxidiocesana, organitzada per les parròquies i les Comunitats Eclesials de Base 
(CEB). Aquestes es van inspirar en el model d’Aguilares del jesuïta Rutilio Grande, 
que promovia la creació de comunitats cristianes entre els camperols de la parrò-
quia. En aquestes comunitats es partia de la lectura bíblica que duia els camperols 
a analitzar la realitat social i política des de la pròpia experiència de pobresa i bus-
cant solucions i compromisos per tal de millorar la situació i construir un món de 
justícia i fraternitat (el Regne de Déu). En les conclusions destaca la necessitat 
d’adequar la religiositat popular a la Teologia de l’Alliberament, potenciar les CEB 
formant agents de pastoral i promoure els drets humans, polítics, econòmics, 
d’associació, etc. El Seminari i la Universitat Centreamericana (UCA) José Simeón 
Cañas, ambdues institucions dirigides pels jesuïtes, donen un gran suport bíblic i 
teològic a les noves experiències. A poc a poc, les CEB, juntament amb tota la 
societat, es van anar polititzant com a conseqüència de la realitat analitzada a la 
llum de la fe. Molts membres de les Comunitats van passar a engreixar les files 
dels grups politicomilitars, sobretot durant els anys de la guerra civil, que veurem 
més endavant283. 

Durant els anys 70 es crea la Coordinadora Nacional de l’Església Popular 
(CONIP), que aglutinava sacerdots, religiosos i líders laics de les CEB, que treba-
llaven dins del model d’Església que hem anat exposant. La CONIP va tenir una 
importància relativa, ja que no aglutinava una majoria destacable de les CEB, ni de 
l’Església popular, com pretenien. El que sí que hem de destacar és la coordinació 
dels sacerdots a nivell de l’Arquebisbat de San Salvador (independentment de la 
CONIP). Un gran nombre de joves sacerdots, sorgits del seminari San José de la 
Montaña, i amb tota la influència de Medellín, inicien un gran moviment, durant els 
anys 70, de creació de comunitats dins les parròquies, un treball que va recolzar 
l’arquebisbe (monsenyor Chávez i, posteriorment, monsenyor Romero) i que va 
ser coordinat per tots els sacerdots284. Molts d’aquests sacerdots, entre els quals 
figuraven els de la CONIP, van participar activament dins les organitzacions popu-
lars (sobretot FECCAS i UTC, i posteriorment amb el BPR) i també dins dels grups 
politicomilitars, com el cas de David Rodríguez, Rutilio Sánchez, Benito Tovar o 
Gregorio Landaverde. 

                                                      

283 Sobre les CEB al Salvador, veure VEGA, J. R.: Las Comunidades Cristianas de Base en 
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Dos fets cabdals mostren la crua persecució que patia l’Església del Salvador: 
els assassinats, al març de 1977, del jesuïta Rutilio Grande, rector de la parròquia 
d’Aguilares i del Paisnal, i al maig del mateix any, d’Ernesto Barrera, tots dos cap-
davanters de l’Església popular. Barrera va ser acusat de pertinença a la guerrilla 
de les FPL, però l’Arquebisbat ho va desmentir rotundament. Poc després, 
l’Arquebisbat rep una carta de la direcció de les FPL en què es parla de la partici-
pació cristiana a l’organització i de l’important paper que hi jugava285. La sentència 
de mort de Rutilio Grande la signa ell mateix, pocs dies abans que l’assassinin, 
quan a la parròquia d’Apopa (ciutat perifèrica de San Salvador), amb motiu de 
l’amenaça d’expulsió del rector, Mario Bernal, d’aquella parròquia, proclama: “Es 
peligroso ser cristiano en nuestro medio. Es verdaderamente peligroso ser católi-
co. Prácticamente es ilegal (...). Porque necesariamente el mundo que nos rodea 
está fundado radicalmente en un desorden establecido, ante el que la mera pro-
clamación del evangelio es subversiva. ¡Y así tiene que ser! (...). Hermanos míos, 
algunos no quieren un dios de las nubes. No quieren a ese Jesús de Nazaret que 
es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Quieren a un Dios que no 
los interrogue, que les deje tranquilos en su establecimiento y que no les diga esas 
tremendas palabras: «Caín, ¿qué has hecho de tu hermano Abel?» En el cristia-
nismo hay que estar dispuesto a dar la propia vida en el servicio de un orden justo 
por salvar a los demás por los valores del Evangelio.”286 Un clar testimoni sobre la 
persecució que patia l’Església i sobre el missatge d’alliberament que l’Església 
dels pobres professava. L’assassinat de Rutilio Grande representa alguna cosa 
més que l’eliminació d’un sacerdot, representa l’atac violent contra una línia pasto-
ral, contra l’opció preferencial pels pobres i la identificació de sacerdots i religiosos, 
partint d’aquesta opció i a la llum de Medellín, amb el patiment i les esperances del 
poble287. Monsenyor Romero, per la seva banda, deia: “Me alegro de que nuestra 
Iglesia sea perseguida, precisamente, por su opción preferencial por los pobres y 
por tratar de encarnarse en el interés de los pobres, y decir a todo el pueblo, go-
bernantes, ricos y poderosos, que si no se hacen pobres, si no se interesan por la 
pobreza de nuestro pueblo como si fuera su propia familia, no podrán salvar la 
sociedad.”288. A les morts de Rutilio Grande i Ernesto Barrera en seguiran moltes 
d’altres. En total, fins al 1981, s’assassinen vuit sacerdots, entre ells monsenyor 
Romero, que seran proclamats pel cristianisme popular víctimes de la repressió i 
màrtirs del poble del Salvador. “La voz de la sangre es la más elocuente de las 
palabras”, deia monsenyor Romero289. La fidelitat a l’Evangeli i a l’Església, la lluita 
per la justícia, es paguen amb la vida durant els anys 70 i 80 en aquell país. 

                                                      

285 ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El Salvador, el rostro de la revolución; op. cit. 
286 Fragment de l’homilia del pare Rutilio Grande a Apopa, 13 de febrer de 1977, a Carta a las Iglesias, 
núm. 15, març, 1982. 
287 MARTÍN-BARÓ, I.: “Mons. Romero: la voz para un pueblo pisoteado”, a CARDENAL, R.; MARTÍN-BARÓ, 
I.; SOBRINO, J.: La voz de los sin voz; op. cit.  
288 Homilia de monsenyor Romero, 15 de juliol de 1979, a CARDENAL, R.; MARTÍN-BARÓ, I.; SOBRINO, J. 
(1987): La voz de los sin voz; UCA Ed., San Salvador. 
289 Homilia de monsenyor Romero al funeral del sacerdot Rafael Palacios, 21 de juny de 1979; ídem. 
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El grup paramilitar de les bases del PCN, ORDEN (Organització Democràtica 
Nacionalista) es constitueix com a milícia i és la capdavantera de la persecució de 
sacerdots i religiosos compromesos amb la causa dels pobres. Aquesta persecu-
ció produeix un profund impacte i dóna credibilitat a l’Església davant el poble. Els 
religiosos estaven dedicats bàsicament a l’educació, a les escoles privades on 
s’iniciaran els canvis profunds. D’una banda, hi ha una major integració entre la 
formació religiosa i l’anàlisi de la realitat social i nacional. D’altra banda, es busca 
democratitzar l’alumnat i implicar-lo en la pastoral parroquial. Els alumnes que van 
sortir d’aquestes escoles privades (bàsicament de l’externat San José dels jesuï-
tes) seran destacats líders dels moviments populars, de les organitzacions popu-
lars i politicomilitars. Com veurem més endavant, la majoria dels membres de la 
branca política insurgent, l’FDR (Front Democràtic Revolucionari) eren exalumnes 
de l’externat. De fet, les primeres reunions es van fer a les instal·lacions de 
l’escola, de la qual era rector el jesuïta Segundo Montes. Les religioses són tras-
lladades cap les zones suburbanes i rurals per potenciar-hi el treball pastoral de 
les CEB i dels agents de pastoral. S’han convertit en una part molt activa del cler-
gat nacional. En contraposició, s’incrementen les mesures repressives: augmenten 
els acomiadaments dels més compromesos de la seva feina de jornalers a les 
haciendas, es produeixen amenaces de desallotjament als colons, negació del 
lloguer de terres, etc. Tot plegat anava acompanyat de diverses pressions: contin-
gents militars al camp, espies (orejas), grups paramilitars (ORDEN i la Unió Gue-
rrera Blanca —UGB—, principalment), etcètera. Tot i això, amb l’augment de la 
repressió, es desvetlla la solidaritat interna en totes les àrees de la vida fins afavo-
rir l’organització política. Un exemple és el comunicat de la UGB dirigit als jesuïtes, 
al juny de 1977. En aquest comunicat se’ls exigeix abandonar el país en el termini 
d’un mes sota l’amenaça de ser executats. La UGB els acusava de ser “los mise-
rables instigadores de las asesinas Fuerzas Populares de Liberación; no tiene que 
seguir envenenando a nuestro pueblo (...). Nuestra lucha no es contra el pueblo, 
sino contra el guerrillerismo jesuítico”290. La Companyia de Jesús surt il·lesa de 
l’amenaça gràcies al treball del seu provincial César Jerez i a les pressions inter-
nacionals envers el govern. Aquest es veu obligat a enviar l’ordre que “los jesuitas 
no se pueden tocar”291. Tanmateix, seguiran en el punt de mira de les forces ar-
mades, del govern i dels paramilitars, fins al fatídic 16 de novembre de 1989. 

Estadísticament, l’any més dur de la repressió contra l’Església i contra la po-
blació en general va ser l’any 1981. El Socors Jurídic de l’Arquebisbat documen-
ta 13.353 morts per assassinats polítics, responsabilitat de cossos combinats de 
les forces armades (Policia Nacional, Guàrdia Nacional, Policia d’Hisenda i civils) 
i de grups paramilitars292. La guerra civil havia començat ja feia temps. La re-
pressió militar de les forces armades era contestada amb duresa per les organit-

                                                      

290 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. 
291 Veure tot el cas en l’obra citada anteriorment. 
292 “Estadística sobre la represión en El Salvador durante el 1981”; Carta a las Iglesias; núm.12; gener 
1982. Veure també, sobre la persecució a l’Església, DDAA: La Iglesia en El Salvador; UCA Ed., San 
Salvador, 1983. 



 

120 
 

zacions politicomilitars. Existia, doncs, des de feia temps una guerra civil no de-
clarada, una guerra a l’ombra. 

4.2.3. “La voz de los sin voz”, monsenyor Óscar Arnulfo Romero 

La repressió contra l’Església és l’escenari en què monsenyor Romero és no-
menat arquebisbe de San Salvador com a successor de monsenyor Chávez. 
L’Església patia una forta campanya repressiva dirigida contra sacerdots, congre-
gacions religioses, institucions i organismes vinculats a ella. També clarament 
contra els laics compromesos amb les activitats eclesials, els catequistes i els 
delegats de la Paraula. Però és a partir de 1977 quan monsenyor Romero esdevé 
arquebisbe, que la repressió assoleix un pes aclaparador. Arriba al punt màxim el 
1980, l’any mateix en què el general Romero accedeix a la presidència per frau 
electoral. 

La successió de monsenyor Chávez no era fàcil, i tenia una clara significació 
eclesial, però també política. D’una banda, hi havia la fidelitat al Vaticà II i a Mede-
llín que havia propiciat l’anterior arquebisbe. La tasca de conscienciació, formació i 
promoció de les CEB, l’Església dels Pobres, etcètera, tot plegat resultava subver-
siu per al poder polític i calia evitar que continués. Per aquest motiu, el govern va 
pressionar el Vaticà perquè nomenés algú més preocupat per la concòrdia amb els 
governants que no pas amb la promoció cristiana d’alliberament. El nomenament 
d’Óscar Arnulfo Romero va ser vist com una gran victòria conservadora, ja que 
l’exbisbe de Santiago de María era un personatge totalment espiritualista, conser-
vador, tradicional i molt proper a l’Opus Dei. El nunci apostòlic del Salvador l’havia 
recomanat després de parlar amb els empresaris, funcionaris, oficials militars i 
senyores de l’alta societat293. La persecució de l’Església i la realitat de repressió 
del poble van convertir monsenyor Romero en la consciència cristiana del país. 
Romero mateix diria que l’assassinat de Rutilio Grande, amic personal, va ser el 
punt crucial de la seva conversió294. A partir de la mort de Rutilio Grande, monsen-
yor Romero seguirà un veritable viacrucis recollint els cadàvers dels sacerdots, 
religiosos, religioses i laics assassinats per la persecució a l’Església.  

L’exèrcit, després de l’assassinat de Rutilio Grande, va ocupar Aguilares, jun-
tament amb la parròquia. En segresta els sacerdots i n’expulsa alguns del país. 
Durant uns dies, la ciutat i la parròquia estan en mans militars (operació Rutilio295). 
Romero ha d’anar personalment a recuperar la parròquia, treure’n els militars i 
instal·lar-hi un nou rector en funcions (el jesuïta Jon Cortina) i un nou equip pasto-
ral, envoltat i alhora protegit d’una gran quantitat de camperols, sacerdots, cate-
quistes i delegats de la Paraula. El poble patia la persecució. Romero, a l’homilia 
posterior a la recuperació de la parròquia, diu: “A mi me toca ir recogiendo atrope-

                                                      

293 DELGADO, J. (1986): Óscar A. Romero. Biografía, Ediciones Paulinas, Madrid. 
294 DELGADO, J.; op. cit. 
295 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. 
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llos, cadáveres y todo lo que va dejando la persecución de la Iglesia.”296 Romero 
seguirà, després de les morts de Rutilio i Neto Barrera, el camí de sang que va 
marcar la persecució i la repressió del poble del Salvador. La importància de la 
recuperació d’Aguilares i de l’homilia de Romero en aquella parròquia representa 
directament un posicionament de l’arquebisbe. Romero, en manifestar al poble i a 
l’Església perseguida que està amb ells, que no estan sols davant la repressió, se 
situa clarament amb l’Església dels Pobres, més ben dit, Romero fa pública la 
seva opció preferencial pels pobres. Romero va més enllà. Diu que el poble pobre 
d’Aguilares (símbol del patiment i la repressió) és el veritable Jesús crucificat. 

El 1977, amb el general Romero es consagra el projecte polític basat en la re-
pressió, el tancament de qualsevol mesura reformista i el lliurament del país als 
interessos financers i agroexportadors. Com ja hem vist, el preu del cafè assoleix 
màxims històrics, però la mala gestió financera del govern (fons públics) i la 
creixent fuga de capitals privats, produeixen un procés d’accelerada descapitalit-
zació del país. L’Església catòlica se situa com a portaveu popular i part principal 
del poble perseguit, mentre que l’ultradreta, els cossos policials i l’exèrcit, sota 
ordres directes del president i el seu gabinet de govern, identifica els membres de 
l’Església com a principals enemics polítics. Davant aquesta creixent repressió, 
monsenyor Romero esdevé l’aglutinador i pal de paller de l’Església. Després de la 
mort de Rutilio Grande, Romero es recolza en dos pilars: la consulta i la compren-
sió cristiana de les circumstàncies del moment297. La seva veu s’alça ben aviat en 
denúncia a la Catedral, fet que irrita la classe dominant, la qual inicia una forta 
campanya de desprestigi i difamació, campanya orquestrada des del govern amb 
el suport econòmic de l’oligarquia. Els atemptats contra l’Arquebisbat, la ràdio 
YSAX i l’impremta (veu de l’Arquebisbat) són cada cop més freqüents. Per la seva 
banda, monsenyor Romero no assisteix a la presa de possessió del general Ro-
mero com a president de la República, com un signe de desacord i mesura de 
pressió perquè s’investigui l’assassinat de Rutilio Grande. Aquest fet és la imatge 
clara del trencament de relacions entre l’Església i l’Estat. 

Les cartes pastorals de monsenyor Romero ens mostren amb nitidesa la seva 
religiositat, la seva política, la seva manera de funcionar i, sobretot, el seu pensa-
ment. En la segona, presenta una reflexió teològica sobre la situació que viu el 
país: “Hay que mostrar el despertar del pueblo como comunidad de fe y, por tanto, 
como comunidad de vida llamada a asumir su propia historia en un proceso de 
salvación que debe comenzar con su propia liberación.”298 Però la que va tenir 
més ressonància per la història contemporània del Salvador va ser la tercera, de-
dicada a les organitzacions populars, i la quarta i última, Misión de la Iglesia en 
medio de la crisis del país 299. 

                                                      

296 Homilia d’Aguilares, 19 de juny de 1977. Ídem. 
297 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. 
298 II Carta Pastoral de Mons. Romero: “Iglesia, cuerpo de Cristo en la Historia”; ídem. 
299 Veure les quatre cartes pastorals de monsenyor Romero a CARDENAL, R.; MARTÍN-BARÓ, I; SOBRINO, 
J.: La voz de los sin voz; op. cit. 
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Al novembre de 1977 es promulga la llei de defensa i garantia de l’ordre públic, 
que faculta el govern per eliminar qualsevol veu, persona o grup que li resulti 
incòmode. El poble oprimit per la repressió acudeix a monsenyor Romero i a 
l’Arquebisbat a la recerca d’una sortida a l’abús governamental i les violacions 
constants dels drets humans. Romero esdevé, des d’aquell moment, la veu crítica 
de l’Església i del poble, la veu dels sense veu. Va ser durant l’arquebisbat de 
Romero que un petit organisme de denúncia contra la violació dels drets humans, 
nascut al col·legi dels jesuïtes de San Salvador (quan n’era rector Segundo Mon-
tes) i anomenat Socors Jurídic (també servia com a assessoria legal i bufet popu-
lar) passa a integrar-se a l’Arquebisbat i es converteix en el Socors Jurídic de 
l’Arquebisbat. Més endavant, però, en temps de monsenyor Rivera, s’anomenarà 
Tutela Legal de l’Arquebisbat. Aquest organisme recopilarà totes les denuncies 
sobre violació dels drets humans que es produeixen al país (desaparicions, se-
grestos, tortures, assassinats...) perpetrats per les forces de seguretat300. Monsen-
yor Romero tenia en la gent que acudia a ell la inspiració que alimentava la seva 
paraula profètica. Ell mateix reconeixia veure en el poble crucificat el rostre del 
Crist. Durant el 1978, creix la repressió i creixen també les organitzacions populars 
i és quan monsenyor Romero publica la seva III Carta Pastoral (que analitzarem 
més endavant). La situació de crisi s’aguditza, es multipliquen les vagues, creix la 
força de les reivindicacions obreres, la repressió ja no és capaç de garantir la se-
guretat de l’oligarquia i aquesta abandona en massa el país, juntament amb els 
capitals. Les accions politicomilitars augmenten, les ambaixades tanquen i prolife-
ren els grups paramilitars d’ultradreta (els Esquadrons de la Mort).  

Monsenyor Romero no solament denuncia les injustícies, també assenyala el 
camí cap al canvi, la conversió i la reorganització. Monsenyor Romero veu que el 
canvi passa per les organitzacions populars i la insurrecció. Calia escoltar el poble 
i servir-lo, orientant-lo en el diàleg. Romero exigeix el dret a l’organització de les 
masses populars per defensar les seves peticions de justícia (a les quals ell mateix 
va recolzar). Es crea un conflicte intern important. Els bisbes del Salvador 
s’oposen a Romero. Ells es van unir a Romero en la denúncia de la persecució 
que patia l’Església (clergues sobretot), però quan Romero va mes enllà en la 
defensa del poble, se separen, sobretot quan Romero tracta la llei d’ordre públic i 
la legalització de les organitzacions populars. Com més es radicalitzava Romero, 
més gran es feia la divisió de l’Església. L’oligarquia es recolza i utilitza els bisbes 
tradicionals per seguir amb la unió entre l’Església i l’Estat. Estem a les portes del 
cop d’Estat de 1979. 

D’altra banda, els jesuïtes faran sempre costat a monsenyor Romero, vinculats 
al treball de l’arxidiòcesi. Teòlegs, filòsofs, analistes polítics, científics socials, jun-
tament amb una gran xarxa internacional, van ser el recurs que Romero va saber 
aprofitar. I ells donaran un gran servei tant a Romero com a l’arxidiòcesi. Val a dir 
que el col·laborador jesuïta més proper a Romero va ser Rafael Moreno, mexicà, 
amb un passat molt proper a FECCAS (Federació Cristiana de Camperols Salva-
                                                      

300 Trobem els informes del Socors Jurídic de l’Arquebisbat publicats quinzenalment a la revista del 
Centre de Reflexió Teològica de la UCA José Simeón Cañas, Carta a las Iglesias. 
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dorencs) i al BPR (Bloc Popular Revolucionari), gran amic i assessor de 
l’arquebisbe. Per la seva part, el provincial César Jerez era assidu a les reunions 
de l’arquebisbat, així com Ellacuría o Luís de Sebastián301. La forta unió i 
col·laboració dels jesuïtes durant l’arquebisbat de monsenyor Romero, no va estar 
exempta de crítiques. Monsenyor Fredy Delgado, secretari de CEDES (Conferèn-
cia Episcopal del Salvador) escriu un pamflet titulat La iglesia popular nace en El 
Salvador, en què acusa els jesuïtes de manipular totalment monsenyor Romero i 
convertir-lo en un titella mogut als interessos del comunisme internacional que 
personificaven els jesuïtes de la Universitat Centreamericana (UCA)302. 

La postura de monsenyor Romero davant la junta civicomilitar nascuda del cop 
d’Estat de 1979 és donar un compàs d’espera i deixar-la actuar per veure cap on 
anaven les coses. Tot i això, exigeix justícia: càstig als assassins, dissolució de la 
repressió institucional, alliberament de presos polítics, investigació i deducció de 
responsabilitats en els desapareguts, etc. En veure que la repressió es manté i 
augmenta i que les mesures de millora no apareixen, monsenyor Romero es torna 
cada cop més crític amb els nous governants. L’agreujament de la situació porta 
monsenyor Romero a declarar les seves paraules més famoses en la darrera 
homilia a la Catedral, un dia abans que l’assassinessin: “Yo quisiera hacer un lla-
mamiento de manera especial a los hombres del ejército, y en concreto a las ba-
ses de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son de 
nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una 
orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios, que dice: ¡NO 
MATAR!... Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contraria a la ley 
de Dios (...). La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la 
dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abomina-
ción. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si 
van teñidas con tanta sangre... En nombre de Dios, pues, y en nombre de este 
sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les 
suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, que ¡cese la represión!”303 Uns 
dies més tard, Ellacuría diria: “Con monsenyor Romero, Dios pasó por El Salva-
dor.” 

L’endemà, mentre oficiava missa a la petita capella de l’hospital on vivia des de 
feia anys, monsenyor Romero va ser assassinat públicament. Encara avui no se 
sap oficialment qui va disparar i qui en va donar l’ordre, malgrat que tot apunta cap 
al major Roberto D’Aubuisson, com diu l’informe de la Comissió de la Veritat de les 
Nacions Unides per al Salvador304. L’enterrament a la Catedral metropolitana va 
                                                      

301 El vicari general de monsenyor Romero, monsenyor Urioste, amistosament comenta al provincial 
jesuïta que estava bé la participació de jesuïtes brillants a l’arxidiòcesi, però que la combinació 
d’Ellacuría i De Sebastián era totalment “insuportable”, punt de vista compartit per alguns dels seus 
companys més pròxims. Entrevista amb monsenyor Urioste, San Salvador, 16 de juny de 2004. 
302 DELGADO, F. (1988): La Iglesia popular nace en El Salvador; San Salvador. 
303 Homilia de monsenyor Romero, 23 de març de 1980; CARDENAL, R.; MARTÍN-BARÓ, I.; SOBRINO, J.: 
La voz de los sin voz; op. cit. 
304 Veure l’estudi i investigació sobre el cas de monsenyor Romero a: Informe de la Comisión de la 
Verdad para El Salvador; op. cit. 
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congregar milers de persones, però la cerimònia va ser boicotejada per les forces 
armades, que van provocar més de 30 morts i incomptables ferits disparant des 
del Palau Nacional, edifici situat a la banda esquerra de la plaça de la Catedral305. 

Després de la mort de monsenyor Romero, l’Església del Salvador queda sen-
se un cap visible i un pal de paller que aglutini els esforços modernitzadors, els 
esforços per tirar endavant el model d’Església que la III Conferència de 
l’Episcopat Llatinoamericà reunit a Puebla (Mèxic, 1979)306 acabava de reafirmar. 
Així doncs, ens trobem amb una jerarquia partidària del govern (exceptuant mon-
senyor Rivera, successor de monsenyor Romero a l’Arquebisbat) i un clergat divi-
dit. D’una banda, un petit grup (entre religiosos i diocesans) extremament 
polititzats, sense perdre la seva predicació evangèlica i sense renunciar al sacer-
doci. Aquests formen part de les organitzacions populars i politicomilitars, com el 
BPR, les FPL o l’ERP, i hi despleguen una tasca pastoral important. Dels vuit sa-
cerdots assassinats durant els anys 70, únicament Neto Barrera pertanyia a 
aquest grup. D’altra banda, una bona part del clergat forma part del que podríem 
anomenar Església compromesa, és a dir, l’Església dels Pobres o Església popu-
lar (entre ells hi havia els sacerdots assassinats i monsenyor Romero). Aquests es 
caracteritzen per una predicació conscienciadora i alliberadora. Estan molt com-
promesos amb el poble i animen l’organització i els moviments populars, però sen-
se afiliar-s’hi directament, centrats bàsicament a les zones rurals i suburbanes. És 
aquest el sector de l’Església més perseguit per les forces armades i grups para-
militars. Pel que fa als ordes religiosos, destaquen els jesuïtes i els passionistes. 
També ens trobem amb un sector moderat, tradicional, si bé amb influències de 
Medellín i Puebla; però aquest grup, sense monsenyor Romero, retrocedeix en 
compromís i no acaba d’acceptar l’opció popular. Finalment, hi ha el grup més 
reaccionari i dretà, refugiat en la jerarquia, la tradició i el culte, sense acceptar la 
realitat del país307.  

Veiem a continuació aquesta nova Església i la nova pastoral i Teologia de 
l’Alliberament en dos clars exemples, Aguilares i Chalatenango. En aquests dos 
casos, podrem veure com es produeix la conversió religiosa i com aquesta duu a 
la conversió política i a la creació de les organitzacions populars i als grups politi-
comilitars. 

 

                                                      

305 Sobre monsenyor Romero, veure: CARDENAL, R.; MARTÍN-BARÓ, I.; SOBRINO, J.; La voz de los sin 
voz; op. cit.; DELGADO, J. (1986): Óscar A. Romero, Biografía, Ediciones Paulinas, Madrid; WHITFIELD, 
T. (1998): Pagando el precio; UCA Ed. San Salvador, el Salvador; SOBRINO, J. (2001): Monseñor 
Romero; UCA Ed.; San Salvador; LÓPEZ VIGIL, M. (2001): Piezas para un retrato; UCA Ed., San 
Salvador; entre altres. 
306 Sobre la Conferència de Puebla, veure: DDAA: Puebla, la evangelización en el presente y en el 
futuro de América Latina; Centro de Reflexión Teológica, UCA Ed., San Salvador, 1979. 
307 ELLACURÍA, I. (2000): “La Iglesia en El Salvador”, a Escritos teológicos; vol. II, UCA Ed.; San 
Salvador. 
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4.2.4. Aguilares i Chalatenango, dos exemples paradigmàtics 

Un dels casos més paradigmàtics per entendre aquest desbloqueig religiós i 
aquest creixement en l’opció política és el d’Aguilares. Una població situada al bell 
mig del país d’uns 10.000 habitants. La parròquia d’Aguilares no únicament es feia 
càrrec de la ciutat, sinó que tenia encarregada una extensió de 170 km2 amb una 
població total de 30.000 feligresos, amb la població dels més de 20 mil petits case-
rius i cantons, en una zona controlada totalment per quatre grans plantacions de 
canya de sucre308. La població camperola vivia de treballar com a jornalers (explo-
tats i mal pagats309) a les plantacions i de petits lots de terra (pedregosa i molt poc 
productiva) arrendats als terratinents. El jesuïta Rutilio Grande, juntament amb un 
equip de quatre joves sacerdots i novicis, va ser enviat a Aguilares. Rutilio Grande 
havia nascut al Paisnal, un petit poble al costat d’Aguilares. Salvadorenc de 
naixement, Grande, després de treballar durant anys en l’educació dels seminaris-
tes al Seminari de l’arxidiòcesi de San Salvador, San José de la Montaña, va parti-
cipar molt activament en la Setmana de Pastoral Nacional i va estudiar a l’Institut 
de Pastoral Llatinoamericà (IPLA) de l’Equador. Així mateix, Grande es converteix 
en la principal veu de la nova Església, de la religiositat nascuda a Medellín. Rutilio 
Grande és un dels principals estendards de la Teologia de l’Alliberament al Salva-
dor, no tan sols com a teòleg, sinó amb l’exemple de vida i de treball dedicada a la 
promoció del camperolat310. Quan envien Rutilio Grande a Aguilares es tracta 
d’una experiència pilot, única en tot el país, que s’inicia el 1972 i que es desenvo-
luparà en diferents etapes. Es va encetar amb una gran missió en què els sacer-
dots es repartien pels diferents cantons i nuclis de població que depenien de la 
parròquia d’Aguilares i convivien amb els camperols durant 15 dies. Vivien amb 
ells, menjaven el que ells menjaven i dormien a les pobres casetes de fusta i pal-
ma dels camperols. En aquesta convivència, els joves sacerdots estudiaven les 
condicions socials i econòmiques del camperolat, alhora que iniciaven xerrades 
sobre l’Evangeli i la nova pastoral de l’alliberament. L’evangelització va partir de la 
religiositat tradicional i popular, sense instrumentalitzar-la ni domesticar-la, sinó 
evangelitzant-la per ser força creadora d’una comunitat cristiana dinàmica, profèti-
ca i descentralitzada311. En aquesta missió es creen les primeres CEB, dirigides 
pels mateixos camperols i animades pels sacerdots que, després de la missió, 
continuaven visitant periòdicament les comunitats. L’objectiu era crear una comuni-
tat de germans compromesos en la construcció d’un nou món, una nova societat 
sense opressors ni oprimits, segons l’Evangeli, la construcció del regne de Déu312. 
Aquest procés, sobretot per Rutilio Grande, havia de ser totalment autònom dels 
partits polítics opositors al règim. S’havia de garantir la no-intrusió del partidisme ni 
dels partit polítics dins del procés. Rutilio Grande temia la politització del procés i 
moltes vegades va tenir greus problemes, sobretot amb els propis membres del 

                                                      

308 ARMSTRONG, R.; RUBIN, J. S.: El Salvador, el rostro de la revolución; op. cit. 
309 Veure l’exposició “Queixes salarials dels jornalers”, a CARDENAL, R.; Historia de una esperanza, vida 
de Rutilio Grande; op. cit. 
310 Sobre Rutilio Grande, veure’n la biografia a CARDENAL, R.; Historia de una esperanza; op. cit. 
311 CARDENAL, R.; op. cit. 
312 CABARRÚS, C. R.: Génesis de una Revolución; op. cit.  
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seu equip, els quals ben aviat es van polititzar313. La creació de “l’home nou” que 
buscava l’experiment pastoral de Rutilio Grande exigia una evangelització cons-
cienciadora amb dimensió política i amb compromís cristià, amb consciència cris-
tiana, amb un caire polític, però sense imposar per la fe cap política determi-
nada314. 

En una segona fase (1973-1974) es va cercar el reforçament dels delegats de 
la Paraula, els catequistes i sobretot de les comunitats a través de tota una sèrie 
de cursos impartits dins la pròpia parròquia, com ara els titulats Vacunació políti-
ca315, Alfabetització, Bíblia, Realitat nacional, Conscienciació política, etc. Aquests 
cursos van ajudar a reforçar tot el sistema organitzatiu laic, que era la base del nou 
organigrama parroquial. El paper dels laics dins de l’Església d’Aguilares creix molt 
i és aquí on trobem l’èxit de l’experiència. Aquesta retorna la dignitat anteriorment 
denigrada i genera responsabilitat i creativitat dins la comunitat de camperols, que 
comencen a sentir-se els constructors del seu propi fer cristià i del seu propi pro-
cés històric316.  

Amb el treball evangelitzador iniciat pels grups de missió el camperolat veu en 
la Bíblia i l’Evangeli que el cristià inherentment ha d’organitzar-se per defensar-se 
del pecat social de la injustícia (argument principal de Medellín). La nova predica-
ció, la missió d’Aguilares i el moviment de delegats de la Paraula i les CEB suscita 
fonamentalment una comprensió desmitificada de la realitat estructural i la possibi-
litat d’entendre la dinàmica de la història. Alhora ajuda a superar la religiositat po-
pular imposada i dominadora, estretament lligada al sistema capitalista i dictatorial 
que vivia el país. L’anunci de la Paraula recobra la seva riquesa i caràcter contes-
tatari i revolucionari, fet que suposa una sèrie de canvis, no solament en la con-
cepció de Déu, sinó també en la concepció del món i de la pròpia vida317. La 
conversió religiosa suposa, així, la transició d’una religiositat tradicional vinculada 
a la vivència d’una fe interiorista i pietosa cap a una religiositat compromesa so-
cialment318. La conversió purament religiosa, tanmateix, podria restar curta i abs-
tracta per lluitar contra la situació social (pecat estructural). El fenomen cabdal 
serà que d’aquest canvi religiós sorgirà la conversió política, porta de l’organització 
popular entesa com a compromís cristià dins la praxis de la lluita col·lectiva. El 
mèrit del canvi religiós és de la parròquia i el seu treball a les comunitats, però la 
conversió política neix més enllà de la parròquia, tot i no estar separada de la pas-
toral engegada per aquesta. 

                                                      

313 CARDENAL, R.; Historia de una esperanza, vida de Rutilio Grande; op. cit. 
314 CARDENAL, R.; op. cit. 
315 El curs Vacunació política responia a la necessitat de criteri polític per part del camperolat. Tenia 
com a objectiu capacitar els camperols perquè poguessin valorar críticament les opcions polítiques i 
disposar alhora del criteri per elegir el que més els convingués. També s’hi mostraven els diferents 
corrents polítics del país i s’analitzaven des de la realitat del camp. 
316 CABARRÚS, C. R.: Génesis de una Revolución; op. cit.  
317 CABARRÚS, C. R.; op. cit. 
318 GONZÁLEZ, L. A.: “Iglesia, organizaciones populares y violencia sociopolítica”; op. cit. 
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La conversió política es produeix gràcies a un grup d’universitaris (entre ells re-
ligiosos) i a la recuperació d’una vella estructura organitzativa camperola 
(FECCAS, Federació Cristiana de Camperols Salvadorencs), que es reactiva amb 
una nova pastoral i s’independitza de la parròquia, si bé opera amb ella d’acord 
amb l’equip pastoral. La conversió política culmina, no solament amb la conscien-
ciació, sinó en l’organització. Cal remarcar, però, que la conversió política ve do-
nada directament per la conversió religiosa i va acompanyada d’una fe profunda: 
“Se llega a lo político porque se cree.”319 La religió deixa de ser “l’opi del poble” per 
esdevenir un element mobilitzador i subversiu. La conversió política, doncs, no 
talla la nova religiositat, al contrari. Els líders religiosos laics esdevenen organitza-
dors i dirigents polítics i potencien mútuament la religiositat i la política. 
L’experiència política prové d’una fe profunda; si no hagués estat així, les organit-
zacions camperoles fàcilment haurien caigut en l’anarquia i el caos, i haurien estat 
presa fàcil dels grups evangèlics320. 

FECCAS ja existia des de 1969 com una federació de lligues camperoles amb 
finalitat sindical, però és a partir de l’experiència pastoral de Rutilio Grande i el seu 
equip que pren un caràcter totalment nou, més combatiu i ben organitzat. El 1974, 
amb l’actuació d’Apolinario Serrano, Polín, FECCAS trenca totalment amb 
l’herència del passat i es consolida com una nova organització. FECCAS creix en 
nombre i importància, fins a esdevenir una de les organitzacions populars més 
importants del país. Val a dir que dins de FECCAS hi trobem la participació i in-
fluència de membres de les FPL (Forces Populars d’Alliberament). Els membres 
de les FPL allunyen FECCAS de la Democràcia Cristiana a la qual havia estat molt 
propera fins aleshores la federació; igualment aquesta darrera s’allunya d’una altra 
organització, el FAPU (Front d’Acció Popular Unificat)321, controlat bàsicament per 
membres de l’ERP (Exèrcit Revolucionari del Poble) i sectors opositors de la bur-
gesia. D’aquesta manera, la FECCAS es consolida com a organització camperola 
autònoma. Posteriorment, la federació s’amplia mitjançant la unió amb una altra 
organització del mateix estil camperol, la UTC (Unió de Treballadors del Camp), 
per tal de crear la FTC (Federació de Treballadors del Camp). Les FPL van tenir 
un paper principal en la unificació de les dues organitzacions322. 

El 12 de març de 1977, de camí cap al Paisnal, Rutilio Grande, juntament amb 
un ancià i un nen, és assaltat per paramilitars i tots tres són assassinats. Grande 
mort per defensar l’alliberament i per treballar per la justícia i la construcció del 
regne de Déu. Rutilio Grande es converteix en subversiu, en revolucionari per 
“ponerle patitas al Evangelio”323. Després de l’assassinat de Rutilio Grande, se-

                                                      

319 CABARRÚS, C. R.: Génesis de una Revolución; op. cit. 
320 GONZÁLEZ, L. A.: “Iglesia, organizaciones populares y violencia sociopolítica”; op. cit.  
321 ASCOLI, J. F.: Memoria de la Historia; op. cit.; Veure també HARNECKER, M.: Con la mirada en alto; 
op. cit. 
322 Ídem. Per aprofundir sobre el treball de FECCAS, veure CABARRÚS, C. R.: Génesis de una 
Revolución; op. cit. 
323 Frase de Rutilio Grande que resumeix la seva pràctica pastoral. Homilia de Jon Cortina, Guarjila, 26 
d’octubre de 2003. 
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guint l’anomenada operació Rutilio, els militars ocupen per les armes la parròquia 
d’Aguilares, com ja hem vist en parlar de monsenyor Romero. 

Un segon cas que il·lustra el paper de l’Església en la creació de les organitza-
cions populars és el de l’esmentada UTC (Unió de Treballadors del Camp) a Cha-
latenango. El 1972 arriben a Chalatenango (un extensa regió muntanyosa del nord 
del país, a zona més pobre de l’arxidiòcesi de San Salvador) un grup de sacerdots 
joves per posar-hi en pràctica la nova doctrina eclesiàstica, promoguda per 
l’arquebisbat de monsenyor Chávez. Benito Tovar, Gregorio Landaverde i Miguel 
Argueta, juntament amb el rector de la parròquia de Chalatenango, el pare Alva-
renga, inicien un pla de treball amb camperols, estudiants i mestres d’escola324. 
Busquen formar la consciència en la participació de la vida política i que 
s’assumeixi la pràctica sociopolítica d’alliberament. Es tracta d’un treball 
d’evangelització que des dels inicis va estar vinculat i relacionat amb el treball 
d’organització social i política del camperolat. Durant el breu arquebisbat de mon-
senyor Romero, la seva prèdica i tasca pastoral va jugar un paper decisiu en el 
procés de conscienciació i desbloqueig. Anteriorment a l’arribada dels joves sacer-
dots, en algunes poblacions del departament de Chalatenango ja existia un treball 
pastoral amb els camperols dut a terme per religioses que van encetar ja el primer 
desbloqueig religiós i van afavorir l’organització de les comunitats. Un camperol 
recorda el canvi produït dins l’Església aquells primers anys de la dècada dels 
setanta: “Las monjas daban clases porque siempre, usted sabe, en la religión 
había un cambio bastante importante. Porque nosotros veíamos, usted se da 
cuenta, que anteriormente los sacerdotes nos volteaban la espalda para decir la 
misa, verdad. Y después hubo un cambio así espontáneamente ya de frente, y ya 
legalizando más las biblias, los nuevos testamentos, para que la gente fuera le-
yendo y conociendo (...). Entonces ya ahí hubo un cambio de hablar sobre la reli-
gión porque el Señor fue el primero, verdad, que anduvo en el mundo hablando 
sobre la injusticia, porque habla de toda clase de injusticia. Y hay que luchar bas-
tante para llegar a la justicia. La justicia es cuando uno tiene libertad y todo, ver-
dad. Entonces por eso que la religión ya se fue conociendo un poco.”325 En aquest 
testimoni, com en tants d’altres, veiem com el coneixement de la Bíblia i l’Evangeli, 
des de la seva pròpia realitat, desperten el sentiment de recerca de la justícia i, per 
tant, inspiren el treball per assolir-la, l’organització. En el cas de Chalatenango, 
primer s’esdevé l’organització de tipus religiós, la comunitat que es reuneix per 
compartir la paraula de Déu i després sorgeix la necessitat dels camperols sobre el 
compromís social i polític: “Nosotros primeramente nos reuníamos así en la comu-
nidad los días domingos, reflexionábamos la Biblia, lo discutíamos en comunidad, 
y veíamos la necesidad de que según lo que decía la Biblia, la necesidad de vivir 
una vida distinta (...). Entonces empezamos como a despejarnos de la realidad en 
que vivíamos.”326 

                                                      

324 Entrevista amb Benito Tovar, San Salvador, 10 de juny de 2004. 
325 Transcrit literalment de KEUNE, L.: Sobrevivimos a la guerra; op. cit. 
326 KEUNE, L.; op. cit. 
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La primera forma d’organització que adopten els camperols és la cooperativa. El 
sistema cooperatiu garantia una seguretat i una ajuda mútua que millorava sensi-
blement la precària situació d’aquests. Amb el règim cooperatiu, el camperol podia 
fer front als elevats costos dels lloguers de terres, llavors, adobs, etc. Al mateix 
temps que neixen les primeres cooperatives, apareix el moviment dels anomenats 
cursillistes, delegats de la Paraula, encarregats d’aplegar la població i crear comuni-
tats i grups de lectura bíblica, per tal de fer arribar el missatge alliberador de 
l’Evangeli a tots els racons del departament de Chalatenango. Aquests delegats van 
ser els més afectats per la repressió de les forces de seguretat i els grups paramili-
tars (ORDEN, Organització Democràtica Nacionalista, principalment).  

La UTC parteix de les condicions socioeconòmiques dels camperols i el greu 
problema de la terra, concentrada en mans de terratinents. Parteix del despertar 
de les consciències, del reconeixement de la realitat viscuda quotidianament, uni-
da a valors de llibertat, justícia i solidaritat, valors sobre els quals es fonamenta 
aquesta nova consciència del camperolat. Valors tant cristians com revolucionaris. 
A partir d’aquí, s’inicien accions conjuntes dels camperols per exigir els seus drets 
i condemnar situacions d’opressió (la lluita pels afectats per la presa hidroelèctrica 
d’El Cerrón Grande, la vaga de jornalers de l’Hacienda La Cabaña, preses de te-
rres, etc.) i d’aquestes petites i notables victòries va naixent un sentiment comú de 
valentia i de confiança en la unió organitzativa del camperolat. Després d’un llarg 
camí d’organització i formació política, neix, al novembre del 1974, la UTC, en 
bona part gràcies a la maduració de les condicions polítiques i socials del campe-
rolat, com una exigència pròpia dels camperols. Cal destacar que el treball inicial 
s’havia fet a partir de membres de les FPL, entre els quals destaquen l’esmentat 
líder carismàtic Salvador Cayetano Carpio i Andrés Torres327, així com mitjançant 
el treball que ANDES havia desplegat al món rural des de feia anys. 

Un dels principals pilars de la UTC era la integració dels principis i la pràctica 
cristians, en la mateixa direcció d’aquell desbloqueig de la religiositat tradicional i 
de desvetllament de la consciència crítica als quals ens hem referit sovint. Es de-
senvolupa una plena integració entre els principis cristians i els valors revoluciona-
ris. Benito Tovar recorda com els catequistes i agents de pastoral, que havien 
estat preparats a la parròquia de Chalatenango, van veure la realitat amb cons-
ciència i compromís social i es van involucrar en la organització: “La cuestión es 
que desde las parroquias se les daba formación amplia a partir de la realidad na-
cional y a partir de la Palabra de Dios. La gente, tanto los campesinos, los maes-
tros, los estudiantes... muchos de ellos fueron descubriendo que la Palabra de 
Dios nos exige a nosotros vivir de manera recta y también nos exige preocuparnos 
por el hermano que sufre y tomar compromisos de ayudar al prójimo, de trabajar 
por el prójimo, de defender al que es perseguido o al que tiene problemas. Enton-
ces, bastantes de los agentes de pastoral, de los catequistas, fueran maestros, 
estudiantes o campesinos; veían que desde su compromiso cristiano tenían que 
asumir un compromiso de tipo social e incluso un compromiso de tipo político para 

                                                      

327 Entrevista amb Benito Tovar, San Salvador, 10 de juny de 2004. 
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luchar contra las estructuras injustas que hay en el departamento, que hay en su 
pueblo, o en su país. A partir de eso, de tomar conciencia de su formación cristia-
na, de tomar conciencia de su responsabilidad como ciudadanos, fueron asumien-
do compromisos de tipo social o de tipo político.”328 La parròquia de Chalatenango 
es converteix en la seu de les reunions de la UTC i els seus sacerdots donaran 
suport actiu a l’organització a través de cursos, xerrades, suport logístic, etc.  

Posteriorment, els camperols de Chalatenango, afiliats a la UTC, passen a unir-
se amb FECCAS, com ja hem vist, i, posteriorment, al Bloc Popular Revolucionari 
(BPR). Amb l’organització arriba també la repressió, l’assassinat, les tortures i 
desaparicions dels seus membres per part de la Policia d’Hisenda, la Guàrdia Na-
cional o grups paramilitars329. I amb la repressió, la postura es radicalitza, fins a 
crear comitès de defensa civils i incorporar-se a les files de les Forces Populars 
d’Alliberament (FPL). 

4.2.5. La veu de la jerarquia 

En aquest procés, què hi diu la jerarquia eclesiàstica? Què hi diu l’arquebisbe 
monsenyor Romero? Què manifesta la Conferència Episcopal? 

Com hem vist, la situació del camperol era cada dia pitjor, d’aquí que la majoria 
de la població del país busqui sortir de la seva situació de misèria organitzant-se. 
Tot i això, el govern nega el dret de lliure associació i acusa les organitzacions 
camperoles de ser les causants de produir la violència al camp del Salvador. El 
1979 les organitzacions populars han crescut molt, així com la repressió. Els bis-
bes estan obligats a posicionar-se, sobretot davant d’aquelles d’inspiració cristia-
na. A l’agost de 1979 surten a la llum dos escrits dels bisbes del Salvador. Ambdós 
parlen sobre les organitzacions populars, però de caire totalment oposat. D’una 
banda, la III Carta Pastoral de monsenyor Romero i, de l’altra, la declaració de la 
CEDES, encapçalada per monsenyor Aparicio. La carta pastoral de Romero mos-
tra un plantejament teològic i pastoral de la relació entre l’Església i les organitza-
cions populars i marca els criteris perquè aquesta relació sigui realment cristiana. 
També jutja cristianament la violència al país. La declaració dels quatre bisbes en 
contra de FECCAS-UTC reflecteix els interessos conservadors de les classes do-
minants. Els bisbes signants s’oposen frontalment a les organitzacions populars i 
prohibeixen al clergat de col·laborar-hi. 

III Carta Pastoral de monsenyor Romero, arquebisbe de San Salvador  

La carta pastoral no busca fer una anàlisi històrica, sinó que recorda el dret 
humà a l’organització, denuncia la seva prohibició i confronta les relacions entre 
l’Església i les organitzacions populars. El dret d’associació és un dret humà. 
L’article 160 de la Constitució de la República del Salvador, així com l’encíclica 

                                                      

328 Entrevista amb Benito Tovar, San Salvador, 10 de juny de 2004. 
329 Sobre la persecució a Chalatenango, veure KEUNE, L.: Sobrevivimos a la Guerra; op. cit. 
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Pacem in Terris de Joan XXIII, el Concili Vaticà II i Medellín recalquen aquest dret 
bàsic. Monsenyor Romero analitza a la seva carta pastoral les violacions d’aquest 
dret fonamental al Salvador330 i posa en evidència que tota veu dissonant amb els 
postulats del govern, en partits polítics, sindicats o organitzacions, està impossibili-
tada d’exercir el dret d’associació. Les minories poderoses i les classes dominants 
poden organitzar-se, però la majoria pobra no. Destaca així la desigualtat entre els 
ciutadans a nivell de participació política i el corresponent enfrontament que gene-
ra entre les organitzacions progovernametals (ORDEN, Organització Democràtica 
Nacionalista) i les organitzacions populars (en aquest cas, FECCAS i UTC). 

Medellín havia remarcat que la funció de l’Església era: “Alentar y favorecer to-
dos los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus propias organizaciones de 
base por la reivindicación y consolidación de sus derechos y por la búsqueda de la 
verdadera justicia.”331 Per tant, l’Església, assenyala monsenyor Romero, “té el 
deure d’organitzar i congregar la gent al voltant de la paraula de Déu i l’Eucaristia, 
és a dir, crear comunitats de fidels”. Les CEB són l’exemple d’aquestes comunitats 
organitzades al voltant de la Paraula que convoca, expandeix una nova sensibilitat 
i exigeix. L’Església reconeix, a més a més, que la comunitat eclesial pot suscitar 
relacions polítiques, és a dir, que l’Església té la missió de servir aquestes comuni-
tats, el poble, i que s’ha d’identificar amb la causa dels pobres quan aquests exi-
geixen els seus drets legítims, ha de recolzar el seu objectiu just de lluita, així com 
denunciar de qualsevol organització allò injust en virtut de l’Evangeli. Així mateix, 
l’opció de servei implica defensar la causa del dèbil i l’objectiva necessitat. 
L’Església ha d’il·luminar (partint de la fe i l’esperança cristianes) aquests movi-
ments d’alliberament legítims, emmarcant-los en un designi global de la salvació 
operada per Jesucrist332. 

Monsenyor Romero diu que el cristià amb vocació política ha d’aconseguir una 
síntesi entre la fe i l’acció política sense identificar-les. La fe ha d’inspirar l’acció 
política però sense confondre ambdós termes, ja que són autònoms. L’Església, 
com a tal, no ha de servir a l’organització mecanismes amb fins propagandístics o 
polítics. En aquest sentit, la carta pastoral destaca el treball dels sacerdots i laics 
compromesos amb el treball d’alliberament integral. Comprèn que l’evangelització 
encarnada i compromesa pugui fer que sacerdots i laics tinguin simpaties per op-
cions polítiques determinades, fins i tot que col·laborin en l’orientació cristiana de 
determinades organitzacions populars a favor de la justícia. Però el servei del sa-
cerdot és animar i orientar en la fe i en la justícia que la fe exigeix i aquest servei 
és insubstituïble333. 

En la darrera part de la carta pastoral, monsenyor Romero ens parla de la 
violència que pateix el Salvador. “Vivimos en una realidad nacional explosiva, fértil 
                                                      

330 Mons. Romero; III Carta Pastoral, editada a DDAA: Iglesia de los Pobres y Organizaciones 
Populares; UCA Ed., San Salvador, 1979, i a DDAA: La voz de los sin voz; op. cit. 
331 DDAA: Los textos de Medellín, el proceso de cambio en América Latina; op. cit. 
332 Monsenyor Romero; III Carta Pastoral; op. cit. 
333 Monsenyor Romero; op. cit. 
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en frutos de violencia. Con frecuencia, vemos manifestaciones populares que ter-
minan en derramamiento de sangre (…). Últimamente, sobre todo en el campo, se 
han venido sucediendo conflictos violentos que llegan a tomar forma incluso de 
operativos militares, desplegados en zonas enteras del campo salvadoreño. Son 
muchos los hogares que lloran víctimas del secuestro, del asesinato, de la tortura, 
de la amenaza, del incendio criminal, etc.”334. A partir d’aquí va analitzant tots els 
tipus de violència que existeixen al país, des de la violència institucionalitzada i la 
violència estatal fins a la violència dels grups guerrillers, que ja inicien els seus 
passos, i en fa una condemna clara. L’Església sempre condemna la violència 
buscada o usada abusivament contra els drets humans. Permet, en certs casos, la 
legítima defensa. Condemna la violència institucionalitzada, la repressiva, la terro-
rista i tota agressió que provoqui una violència en legítima defensa. Recorda que 
Medellín i la Populorum Progressio de Pau VI legitimen la insurrecció en cas de 
tirania evident i prolongada que atempti contra els drets fonamentals de la perso-
na. Però remarca que l’Església sempre ha d’optar per la no-violència335. 

Declaració de la Conferència Episcopal del Salvador (CEDES) 

La declaració s’inicia reconeixent la crisi del país i que aquesta ha produït una 
reacció reivindicativa dels més desfavorits per buscar solucions als seus proble-
mes. Però destaquen que molts estan “cayendo en la tentación del inmediatismo 
sin importarles la ilicitud de los medios de los que echan mano con tal de alcanzar 
el fin perseguido”. Declaren que FECCAS ha caigut en el camp polític a la recerca 
del poder i sobretot denuncien que les dues organitzacions s’han declarat marxis-
tes amb l’afiliació al BPR. El proselitisme d’aquestes associacions, segons la de-
claració, crea confusió i problemes de consciència entre els cristians. Critiquen la 
unió de marxisme i cristianisme, la utilització del mètode d’anàlisi marxista i tot allò 
que hi tingui a veure. Declaren rotundament que FECCAS i UTC no són organis-
mes d’Església i que no tenen dret a reivindicar la protecció de l’Església o a ins-
trumentalitzar per a fins propis336. 

Els signants d’aquesta declaració són: monsenyor Pedro Arnoldo Aparicio, pre-
sident de CEDES i bisbe de San Vicente; monsenyor Benjamín Barrera, bisbe de 
Santa Ana; monsenyor José Eduardo Alvarez, bisbe de San Miguel i vicari cas-
trense; monsenyor Marco René Revelo, bisbe auxiliar de San Salvador, i monsen-
yor Freddy Delgado, secretari general de CEDES. 

En veure aquests dos documents, tan separats entre ells, en criteris i en 
punts de vista, és fàcil veure el conflicte intern que vivia l’Església del Salva-
dor, dividida entre l’Església dels Pobres i la Conferència Episcopal. Amb tot, el 
problema és relativament lleu, ja que l’Església dels Pobres se situa al voltant 
de l’arquebisbe de San Salvador, monsenyor Romero, i el seu auxiliar i bisbe 

                                                      

334 Monsenyor Romero; op. cit. 
335 Monsenyor Romero; op. cit. 
336 Declaració de la Conferència Episcopal del Salvador, editada a DDAA: Iglesia de los Pobres y 
organizaciones populares; op. cit. 



 

133 
 

de Santiago de María, monsenyor Rivera. Ellacuría ens ho il·lustra d’una forma 
molt directa, en una anàlisi de l’Església del Salvador de 1980: “No toda la Igle-
sia participa del mismo modo en la línea de Medellín y Puebla, en la línea de la 
opción preferencial por los pobres y en la línea de la teología de la liberación. Pero 
sí se puede decir que miembros muy cualificados de ella, como monseñor Rome-
ro, así como muchas comunidades de base, hacen de la Iglesia de El Salvador 
una de las mas comprometidas del continente. (...) Los obispos actuales no están 
a la altura de esta Iglesia, ni de las necesidades del pueblo. Mons. Rivera repre-
senta una opción moderadamente avanzada, pero no está a la altura evangeliza-
dora de mons. Romero; el resto de los obispos es sencillamente inaceptable. Su 
daño no es grande, ya que están al frente de diócesis y de recursos religiosos muy 
pequeños y escasos, y su credibilidad y capacidad de arrastre son también pe-
queñas. La actual dirección del Vaticano y del nuncio no permite esperar que nue-
vos obispos sean realmente avanzados y comprometidos.”337 

L’arquebisbe és la figura eclesiàstica més important i amb més pes al país i en-
cara que no tingui el suport de les altres diòcesis, ell sol pot aglutinar la major part 
de l’Església salvadorenca. Així doncs, tot i la divisió dins la jerarquia, el poble del 
Salvador, en la seva majoria, es posiciona al voltant de monsenyor Romero i de 
l’Església dels Pobres. Fins i tot els sacerdots de les diòcesis dominades per l’ala 
dretana i reaccionària de l’Església busquen en monsenyor Romero el superior 
canònic i espiritual que no troben en el seu bisbe (és el cas del capellà belga Ro-
gelio Ponceele, membre de l’ERP, que treballa a Morazán, diòcesi de San Miguel i 
que considera monsenyor Romero el seu superior338).  

Així doncs, existeix una divisió clara entre una Església amb el govern i una 
Església amb el poble. Ambdues busquen la unitat, però aquest fraccionament 
respon a la divisió de la societat, on uns miren el problema des del poble oprimit, 
mentre que els altres ho fan des dels qui tenen el poder. Però a la pràctica, el po-
der de la Conferència Episcopal és ben pobre i, per tant, la divisió únicament es 
manifesta a nivell jeràrquic i documental (pels escrits d’una i altra facció). 

Ellacuría, després de la publicació de la carta pastoral de monsenyor Romero i 
de la declaració dels bisbes de la CEDES, analitza quina ha de ser la relació entre 
l’Església i les organitzacions populars. En primer lloc, trobem que l’Església 
anuncia un alliberament que ella mateixa no pot realitzar sola; necessita promoure 
aquelles mediacions sense les quals l’alliberament no es pot donar. Necessita 
anunciar i promoure tot allò que contribueixi a l’alliberament total de l’home. 
L’Església ha de fer un judici evangèlic a la vegada que un judici pràctic i polític 
perquè l’alliberament sigui una realitat i una realització històrica. Ha de jutjar quina 
mediació per a l’alliberament té més consonància amb l’Església dels Pobres i pot 
assolir l’alliberament total. Està obligada a afavorir positivament les organitzacions 
existents que més s’apropin al regne de Déu, i posar al seu servei tot el que pugui. 

                                                      

337 ELLACURÍA, I.: “La Iglesia en El Salvador”, a Escritos Teológicos; op. cit. 
338 LÓPEZ VIGIL, M. (1987): Muerte y vida en Morazán; UCA Ed., San Salvador. 
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Finalment, ha de deixar-se interpel·lar per l’acció compromesa i perseguida de les 
organitzacions populars. Aquestes, en més d’un sentit fonamental, evangelitzen 
l’Església. I va molt més enllà en afirmar que “la Iglesia no tiene por qué estar mi-
rando si esta lucha se lleva a cabo por organizaciones de un tipo o de otro, ni por 
el juicio que esas organizaciones merezcan al gobierno, sino que ha de mirar, ante 
todo, si el objetivo de la lucha es justo y si el modo de llevar a cabo esa lucha es 
también justo. Cuando se den ambas condiciones, la Iglesia debe ayudar a esa 
lucha con los medios que les son propios.”339 

Tot i això, no es pot caure en el perill d’unificar les dues coses: identificar 
l’Església amb els moviments i les organitzacions populars. No són el mateix, ja 
que ambdues són totalment autònomes. Ens trobarem amb membres d’Església 
dins les organitzacions populars i amb el fet que la majoria dels membres 
d’aquestes organitzacions són cristians que s’hi involucren des de la seva pròpia 
fe, però no podem dir mai que l’Església i les organitzacions populars són la ma-
teixa cosa (tot i que el poder dominant els unificava i reprimia violentament per 
igual). 

4.2.6. L’Església i els moviments politicomilitars: el cas de les FPL a 
Chalatenango 

Repassem primer, de forma breu, els antecedents històrics que porten a la 
creació dels grups revolucionaris politicomilitars. Cal recordar la influència a tota 
l’Amèrica Llatina de la revolució cubana (1959), que va obrir un camí i una via 
d’esperança per als pobles sotmesos a les ferotges dictadures llatinoamericanes. 
Al Salvador, la influència de la revolució cubana forma part del context del cop 
d’Estat de 1961, en què el FENOC (Front Nacional d’Orientació Cívica), format per 
estudiants, obrers, sindicalistes, mestres, etc., van recolzar el cop i van donar su-
port a la naixent junta civicomilitar. La nova junta va iniciar una obertura política 
democràtica, però va ser trencada pel cop d’Estat del coronel Julio Rivera, que 
torna el poder als militars, amb ell al capdavant. Amb Rivera s’estabilitzava i con-
solidava la dominació política de les forces armades a través del PCN (Partit de 
Conciliació Nacional) i juntament amb organitzacions sindicals governamentals 
com CGSS (Coordinació General de Sindicats Salvadorencs), UCS (Unió Comunal 
Salvadorenca) i ORDEN (Organització Democràtica Nacionalista). Alhora, es de-
senvolupava l’oposició política. El PDC (Partit Demòcrata Cristià), amb el suport de 
la jerarquia eclesiàstica i els cristians de classe mitjana i alta, va esdevenir la prin-
cipal força opositora. D’altra banda, es va tancar l’espai polític per a l’esquerra, 
que va ser perseguida. El PCS (Partit Comunista Salvadorenc) va optar per reor-
ganitzar la lluita dels sectors populars i Salvador Cayetano Carpio va ser designat 
per aixecar el moviment sindical i crear la FUSS (Federació Unitària Sindical Sal-
vadorenca) el 1963340. 
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Després de l’època de bonança econòmica del Mercat Comú Centreamericà, el 
1967 la situació entra en una profunda crisi que accelera l’agitació social i les llui-
tes reivindicatives, i encara empitjora més després de la guerra amb Hondures 
(1969). Els obrers van iniciar una sèrie de vagues el 1967 que van aconseguir un 
augment del poder sindical. El 6 d’abril, els obrers d’ACERO SA, empresa me-
tal·lúrgica, van entrar en vaga per demanar un augment salarial. D’aquí va néixer 
una vaga general que va implicar més de 35.000 obrers. Al febrer de 1968, 
ANDES va iniciar una important vaga magisterial que va prendre un fort caràcter 
reivindicatiu en què van confluir el suport sindical d’estudiants i obrers. Aquesta 
vaga va ser reprimida durament per l’exèrcit. El 1971, ANDES tornarà a convocar 
vagues a nivell nacional341. Amb la guerra d’Hondures, el PCS entra en crisi inter-
na a causa de les divergències sobre la participació o no a la contesa bèl·lica. 

Com ja hem vist anteriorment, les FPL neixen d’aquesta crisi i debat intern del 
PCS. La guerra amb Hondures va polaritzar encara més les dues línies dins del 
partit: una militarista i l’altra electoralista. L’experiència sindical, les vagues magis-
terials d’ANDES i el frau electoral fan que la tendència politicomilitar (encapçalada 
per Salvador Cayetano Carpio) prenguin més força. Les FPL neixen de l’escissió 
de Carpio del partit, amb un plantejament polític de masses que potencia la violèn-
cia revolucionària per conquistar els seus objectius. Les FPL tenien un planteja-
ment ampli, flexible sota dos eixos principals: les masses populars i la lluita 
armada. Es nodreixen dels sectors lligats al treball social i a la lluita popular, en 
què cal destacar el sector socialcristià i universitari de la Universitat Nacional del 
Salvador (UNES), d’on sorgeixen líders com Alejandro Ramírez, Felipe Peña, en-
tre altres342. 

Tot el procés eclesial de renovació abans descrit va afavorir clarament el 
creixement d’aquests grups. Amb el suport que l’Església dels Pobres oferia a les 
organitzacions populars, l’interès per l’organització, la formació de líders locals, 
etc., adobaven el camp a les formacions politicomilitars. Molts dels joves participen 
en els moviments de pastoral i apostolat i s’integren activament a les FPL. Trobem 
un testimoni en una dels membres de les FPL, Rebeca (entre 1981 i 1992343): “Fue 
a través del cristianismo que yo empecé a ligarme a actividades de alfabetización, 
de trabajo comunal en los tugurios (...). Primero en la escuela, pero luego de lo de 
Medellín, influyeron los acuerdos del CELAM, la Teología de la Liberación, la Ju-
ventud Estudiantil Católica —dins d’Acció Catòlica. Eso en los años 69, 70... Pos-
teriormente, la crisis se fue desarrollando (...). El movimiento de masas avanzó, se 
produce la primera huelga magisterial, luego la segunda, y las huelgas obreras de 
la FUSS con la participación activa de Marcial —sobrenom de Cayetano Carpio—, 
el auge de los Tupamaros, la influencia del Maoismo... Todo eso determinó que 
entrara en crisis esa visión de ser sólo cristianos comprometidos con el pueblo y la 
cuestión religiosa (...); no bastaba con la caridad, era necesario realizar cambios 
profundos, una revolución (...). Partiendo de un compromiso cristiano llegué a 
                                                      

341 ASCOLI, J. F.: op. cit. 
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comprometerme con la transformación de la sociedad.”344 Molts sacerdots i semi-
naristes estableixen vincles de cooperació i coordinació de treball amb les organit-
zacions revolucionàries, en el marc de la perspectiva de potenciar la 
conscienciació i l’organització del poble en el seu compromís polític des de la fe 
cristiana. Per exemple, David Rodríguez (Tecoluca, San Vicente) o Benito Tovar 
(Chalatenango)345. “La nueva orientación de la Iglesia en el estudio de la realidad 
nacional, la vivencia experimentada junto a los campesinos de Chalatenango y la 
relación llana y transparente con Felipe Peña y Andrés Torres lleva al padre Benito 
Tovar, a principios de 1973, a colaborar con las FPL desde su perspectiva de in-
tereses como cristiano y como sacerdote. De esta manera se integra el primer 
colectivo de las FPL en Chalatenango. (...) Fueron precisamente Andrés Torres y 
Benito Tovar quienes, desde la perspectiva cristiana y revolucionaria, fueron sen-
tando las bases para el surgimiento y organización del movimiento revolucionario 
en Chalatenango. Ambos integrando en un solo eje cristianismo y revolución (...); 
Andrés contribuyendo a la labor de la evangelización liberadora y Benito contribu-
yendo a conseguir las primeras pistolas que fortalecieron militarmente a las 
FPL.”346 Val a dir que Tovar no va militar directament dins les FPL, tot i donar su-
port a l’organització i estar amb contacte amb els seus dirigents347. Com ja hem 
vist amb la creació de la UTC (Unió de Treballadors del Camp), la parròquia de 
Chalatenango va tenir una gran importància en aquell procés de desbloqueig 
ideològic i en la presa de consciència i compromís polític de la població.  

També ens trobem els casos de dos jesuïtes, Antonio Cardenal i Fernando As-
coli, actius membres de FECCAS-UTC, que abandonen la Companyia de Jesús, 
justament quan són expulsats del país. Posteriorment tornen al Salvador secreta-
ment per integrar-se a les files de les FPL com a combatents348.  

L’important paper dels cristians dins dels moviments revolucionaris queda palès 
en un comentari d’un dels dirigents de les FPL, Valentín: “La revolución en nuestro 
país es obra de los cristianos. Esto es un hecho y no se pueden establecer alian-
zas entre cristianos y revolución, porque la revolución no se puede entender ni es 
posible sin ellos. Su actitud revolucionaria es una consecuencia de la realidad en 
la que viven y de la necesidad de cambio que mueve a esas mismas mayorías.”349 

Si bé hem vist com els cristians participen dins les organitzacions politicomili-
tars, cal veure’n també les raons. Els cristians que van engrandir les files de les 
FPL, l’ERP o les altres organitzacions i, posteriorment, de l’FMLN, no hi van entrar 

                                                      

344 HARNECKER, M.: Con la mirada en alto; op. cit. 
345 ASCOLI, J. F.: Memoria de la Historia; op. cit. 
346 ASCOLI, J. F.; op. cit. Els sacerdots que participaven activament dins les FPL eren els encarregats 
d’aconseguir material, armament, diners en metàl·lic, etc. Alhora també servien de correus i per 
mobilitzar població civil o combatents dins i fora de les zones de combat. Van ser pocs els que van 
agafar les armes per convertir-se en combatents. 
347 Entrevista amb P. Benito Tovar, San Salvador, 10 de juny de 2004. 
348 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. 
349 HARNECKER, M.: Con la mirada en alto; op. cit. 
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per unes fortes conviccions marxistes-leninistes que se suposava que conforma-
ven la ideologia de l’organització en qüestió i que compartien els joves universitaris 
que van crear els grups i en van ser els primers militants. Els camperols, que van 
ser la majoria de guerrillers, com ja hem esmentat en altres punts d’aquest treball, 
no tenien grans conviccions marxistes, però sí unes grans conviccions revolu-
cionàries nascudes de la seva pròpia fe cristiana. Del treball pastoral desenvolupat 
a les CEB i comunitats parroquials neix el sentiment revolucionari i la necessitat de 
lluitar per la justícia encara que sigui per les armes. Al Salvador, la sortida armada 
va ser per a molts camperols l’única via possible, després de ser víctimes, durant 
anys, de la repressió governamental (“O me metía a la guerrilla o me mataban. Al 
menos morir dignamente, ¿verdad?”350) i també una opció de fe. Amb el temps, 
dins la guerrilla es van anar assolint les conviccions marxistes, sobretot per la pro-
paganda emesa per les ràdios de l’FMLN i les capacitacions polítiques que es 
duien a terme als campaments guerrillers. Però sobretot el que s’aconsegueix és 
una consciència de poble oprimit per la injustícia social, d’un poble que havia de 
defensar-se davant la repressió militar i prendre les armes per defensar-se i sobre-
viure. 

4.3. “Entre cristianismo y revolución, no hay contradicción”: marxisme  
i cristianisme en la revolució sandinista 

4.3.1. Naixement de l’Església dels Pobres a Nicaragua 

Fins a mitjans dels 60, l’Església es limita a l’administració de sagraments sen-
se cap projecte pastoral comunitari ni evangelitzador. Es limita senzillament a re-
colzar-se i a ser recolzada per un fort catolicisme tradicionalista, basat en la 
teologia escolàstica medieval i el Concili Vaticà I. Políticament, la jerarquia de Ni-
caragua constituïa un pilar de la dictadura somocista, estretament vinculada al 
poder al qual contribuïa a legitimar. No obstant això, cal remarcar l’aparició, el 
1956, d’una carta pastoral signada per la jerarquia de Nicaragua, en què mostra 
un clar anticomunisme militant i una unió a la democràcia (en aquest cas, total-
ment somocista), però planteja la doctrina social de l’Església com a alternativa i 
vencedora del comunisme. A la carta, els bisbes demanaven als governants que 
s’interessessin de veritat per la justícia social, per la distribució equitativa de les 
terres i per protegir els obrers i camperols... Demanaven lluitar contra els vicis 
socials (alcoholisme, prostitució, etc.) i destacaven la manca de vocacions sacer-
dotals i l’augment del protestantisme351. 

A mitjans dels 60, partint de la realitat d’opressió que patia Nicaragua i del 
Concili Vaticà II, joves sacerdots (majoritàriament educats fora del país) inicien un 
treball pastoral renovat. Ràpidament aquest impuls renovador abasta tant sacer-
dots com religiosos, bisbes i laics. L’orientació pastoral, dirigida inicialment a la 
conversió personal, es modifica i s’adreça cap a la dimensió comunitària i, sobre-
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351 DUSSEL, E.: Historia General de la Iglesia en América Latina, op. cit. 
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tot, cap a la creació de les Comunitats Eclesials de Base (CEB) en la pastoral pa-
rroquial. Finalment, el Concili afavoreix la renovació litúrgica i la participació dels 
laics (incorporació activa del laïcat que anirà creixent durant la dècada dels seixan-
ta i sobretot dels setanta). Amb el nou estil pastoral i la participació activa dels 
laics apareixen grups de reflexió bíblica i formació cristiana (basats en la Teologia 
de l’Alliberament) als barris marginats. Apareixen també, entre les classes mitjanes 
burgeses, els Cursos de Cristiandat352, un organisme catòlic que, a Centreamèrica, 
va estar molt influenciat per la renovació pastoral i eclesiàstica del Vaticà II, al 
contrari del mateix grup a Espanya o Europa. Aquests grups fan prendre conscièn-
cia de la situació política i social que vivia el poble sota la dictadura. Creació de 
consciència renovada i compromesa amb els problemes de la comunitat. El que 
s’anomenava la lectura alliberadora de la paraula de Déu porta la comunitat a pro-
jectar-se en el camp social, un compromís que Medellín (1968) reafirma. Neix 
l’anomenada Església dels Pobres, en què juguen un paper primordial els religio-
sos (missioners maryknoll, jesuïtes i franciscans, principalment) i els estudiants de 
classe mitjana i alta dels col·legis religiosos privats, entre els quals destaca el 
col·legi Centreamèrica, de la Companyia de Jesús353.  

D’aquestes escoles privades i sota la protecció dels religiosos, neix el Movi-
ment Juvenil Cristià (MJC), iniciat a finals dels 60 des de dos vessants: dels 
col·legis catòlics de secundària i de la Universitat Centreamericana (UCA) de Ma-
nagua. Inicialment, actuen com a moviment assistencial i, a partir d’aquí, van radi-
calitzant-se, fins a protagonitzar l’ocupació de la UCA per denunciar la política 
prosomocista del rector i una presa de la Catedral de Managua, que representarà 
l’inici del moviment cristià revolucionari. La presa de temples, recolzats pels sacer-
dots, religiosos i laics de les CEB, buscava exigir l’alliberament de presos polítics i 
ser una mesura de pressió al govern. Amb aquests actes, l’Església dels Pobres ja 
forma part del moviment revolucionari popular, el que es coneixerà com a Movi-
ment Cristià Revolucionari. 

El 1970 és nomenat arquebisbe de Managua monsenyor Obando. Amb ell 
s’inicia un lent distanciament entre la jerarquia i la dictadura. Ja el 1972, la Con-
ferència Episcopal exigeix a la dictadura llibertats civils i respecte als drets 
humans. S’inicia una suau, però progressiva, crítica al règim. Tot i això, els movi-
ments cristians progressistes no troben suport en la jerarquia i els intents de reno-
vació eclesial de més envergadura són avortats pels bisbes354. Malgrat aquest 
distanciament de la dictadura, la jerarquia encara es manté molt lligada al tradicio-
nalisme d’abans del Vaticà II i és refractària als canvis i a la modernitat. Cal es-
mentar així les paraules del franciscà Uriel Molina sobre la incapacitat dels bisbes 
de Nicaragua: “Cuando estábamos a las puertas de la insurrección, los obispos 
llamaron a una reunión, y allí nos vimos con la pobreza ideológica de nuestros 
                                                      

352 Entrevista a Miguel Ernesto Vigil, Managua, 24 de novembre de 2003. Veure també els testimonis 
recopilats a CABESTRERO, T. (1983): Revolucionarios por el Evangelio; Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao. 
353 ARAGÓN, R.; LÖSCHCKE, E. (1991): La Iglesia de los Pobres en Nicaragua; Centro de Estudios 
Ecuménicos Antonio Valdivieso, Managua. 
354 ARAGÓN, R.; LÖSCHCKE, E.: La Iglesia de los Pobres en Nicaragua; op. cit.  
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obispos, que no tenían ni el mínimo conocimiento teológico, sociológico menos, 
para encarar la situación. No tenían valor.”355 

Aquest procés de l’Església popular va lligat al creixent compromís dels cris-
tians a la lluita revolucionària, la transformació de la consciència política i religiosa 
que comporta el compromís revolucionari, el qüestionament massiu i radical de les 
estructures religioses, socials, polítiques i econòmiques, així com el descobriment, 
des de l’opció preferencial pels pobres, del rostre de Jesucrist en el pobre, del 
potencial subversiu de l’Evangeli i de l’alliberament que el cristianisme suposa. 
D’aquesta manera, en parlar d’Església dels Pobres o d’Església popular a Nica-
ragua hem de parlar d’Església revolucionària, d’un sector de la comunitat cristiana 
marcat per una opció revolucionària i vinculada en gran mesura amb la organitza-
ció política que està assumint el paper d’avantguarda, l’FSLN356. 

Inicialment, aquesta convergència no és fàcil. L’FSLN no accepta el paper 
transformador de la religió cristiana i és molt contrari a l’Església popular pel sol fet 
que tradicionalment l’Església catòlica ha estat del costat de la dictadura i havia 
estat legitimadora de l’ordre d’opressió contra el qual els sandinistes lluitaven. No 
és fins al 1975 que l’FSLN inicia contactes amb sacerdots i amb membres 
d’aquesta església popular. El primer contacte va ser amb el poeta i sacerdot Er-
nesto Cardenal, a qui ens referirem més endavant. 

Giulio Girardi marca l’inici de l’Església popular el 26 de setembre de 1970, 
quan es produeix l’ocupació de la Catedral de Managua, juntament amb una vaga 
de fam, duta a terme pels membres del moviment de cristians universitaris, el Cen-
tre Estudiantil Universitari de la UCA (Universitat Centreamericana) de Managua i 
del Moviment Juvenil Cristià, els mateixos que unes setmanes abans havien ocu-
pat la mateixa universitat357. L’ocupació de la Catedral de Managua té un clar 
component simbòlic i provocatiu, i mostra clarament el paper dels cristians en la 
mobilització. Qui ocupa la Catedral no són comunistes o membres de l’FSLN, sinó 
joves cristians. La Catedral a Nicaragua és l’edifici més sagrat dins d’un país prin-
cipalment cristià. Si l’ocupació de la UCA va impactar el sector intel·lectual del 
país, la presa de la Catedral impacta tot el poble. Juntament amb la Catedral, com 
a mostra de suport, són ocupades altres esglésies de Managua, León, Granada, 
etc. Un total de 17 temples. Aquest suport de la població naixia del component 
cristià de l’ocupació. Malgrat que l’acció va ser qualificada pel diari somocista No-
vedades sota el titular “Los comunistas toman la Catedral”, no es tractava d’un 
moviment comunista, sinó estudiantil i sobretot cristià. Dins la Catedral es tanquen 
diversos sacerdots, el rector en funcions de la UCA, dos fills de coronels de 
l’exèrcit i en una altra església de Managua es tanquen dos fills del vicepresident 

                                                      

355 Entrevista a Uriel Molina, Managua, 27 de novembre de 2003. 
356 GIRARDI, G. (1989): Revolución popular y toma del templo; Ed. ACRA, Asociación de Cooperación 
Rural el África y América Latina; Roma. 
357 GIRARDI, G. (1989): Revolución popular y toma del Templo; Ed. ACRA; Roma. 
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de la República358. L’ocupació tenia com a objectiu cridar l’atenció sobre la situació 
personal dels presos polítics i exigir la seguretat que passarien a disposició judicial 
per tal de ser jutjats segons la llei del país. S’intentava evitar l’execució directa de 
la Guàrdia Nacional i denunciar la impunitat amb què aquesta actua en detenir, 
tancar, torturar i assassinar els qui proposen un canvi i demanaven justícia. Tres 
dies després, fruit de complicades negociacions dutes a terme per l’arquebisbe 
Obando i el vicepresident de la República, Alfonso Callejas, s’aconseguirà del 
propi Somoza que es permeti veure els cinc estudiants de la UCA detinguts. Serà 
Juan Bautista Arríen (rector en funcions de la UCA, tancat dins la Catedral per 
donar suport als seus alumnes) qui visitarà els presos. Poc després s’assoleixen 
completament els objectius, gràcies sobretot al suport de la població. Ens trobem, 
doncs, en l’entrada en escena, simbòlica i real, d’un sector de l’Església que deci-
deix comprometre’s des de la fe en la lluita contra la dictadura, assumint els riscos 
i responsabilitats, al costat de la minoria bel·ligerant de l’FSLN. Val a dir, com veu-
rem en bona part de la insurrecció sandinista, que el motor insurreccional és la 
petita i mitjana burgesia urbana. Els joves que es van tancar a la Catedral, i els 
que crearan, com veurem, la comunitat cristiana revolucionària del Riguero, seran 
joves de classe mitjana i alta. Un tema destacable que anirem veient en tota la 
insurrecció, que ens porta a dir que la revolució sandinista va ser una revolució 
urbana i empesa principalment per joves burgesos cristians. 

L’ocupació de la Catedral no queda al marge de les contradiccions internes de 
l’Església a Nicaragua. La jerarquia, encapçalada pel nunci, amenaça de suspen-
dre ad divinis els sacerdots implicats en l’ocupació (Juan B. Arríen, Fernando Car-
denal i Edgar Parrales. Fernando Cardenal reconeix que patia per la possible 
suspensió, “pero vi que delante de Dios era justo lo que se iba a hacer y no podía 
adoptar otra postura que no fuera de apoyo”359), que no arriba a dur a terme per 
l’oposició frontal de bona part del clergat secular i de la cúria jesuítica. Tot i això, 
després de l’ocupació, els bisbes emeten un comunicat de dura condemna dels 
fets esdevinguts a la Catedral. Aquest document serà recolzat pel somocisme i 
durament criticat pels sector més progressistes de l’Església (entre ells Ernesto 
Cardenal). La presa de la Catedral es va convertir en un signe inequívoc de la 
contradicció interior dins la societat i, sobretot, dins l’Església. 

No obstant això, hem de tirar uns quants anys enrere per veure els primers mo-
viments i sobretot el naixement de la unitat entre el sandinisme i el cristianisme. 
Hem de recordar que l’FSLN actua des d’inicis dels 60 i molts cristians, ja abans 
de Medellín, i sobretot després, comencen a plantejar-se el socialisme i el marxis-
me com quelcom no tan allunyat del que ells creuen i pensen. No podem deixar de 
banda que la revolució de Nicaragua no hauria estat possible sense l’aportació 
dels cristians, però també cal destacar que els cristians no haurien fet res sense la 
conversió de la nova religiositat, sense el cristianisme revolucionari de l’Església 
popular o l’Església dels Pobres. És aquí on trobem la unió entre el marxisme i el 
                                                      

358 CARDENAL, F.: “Crónica desde la Catedral tomada”, carta del 17 d’octubre de 1970 publicada a 
GIRARDI, G.: Revolución popular y toma del Templo; op. cit. 
359 GIRARDI, G.; op. cit. 
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cristianisme, una experiència en la qual s’uneixen els dos termes sense cap mena 
de contradicció ideològica, i és aquí on neix el que podríem anomenar Església 
revolucionària, un matís que va més enllà de l’opció preferencial pels pobres i la 
Teologia de l’Alliberament. Posteriorment, veurem que sí que hi haurà contradic-
cions a nivell funcional, però no pas a nivell ideològic. Ernesto Cardenal diu: “En 
Nicaragua sucedió que al mismo tiempo que surgía el movimiento sandinista sur-
gió un movimiento de renovación cristiana. Y así fue que el sandinismo, que era 
una revolución marxista, se fue convirtiendo también en una revolución cristiana. 
Era verdad que entre cristianismo y marxismo no había contradicción, pero no 
entre cualquier cristianismo y cualquier marxismo, sino entre el cristianismo revo-
lucionario y el marxismo sandinista.”360 Una unió que no hauria estat possible sen-
se el que Girardi anomenava “marxisme nicaragüenc, flexible i pluralista”, en 
contraposició al marxisme “soviètic, dogmàtic i metafísic”. Podem afirmar, així, que 
a Nicaragua el cristianisme revolucionari “purifica” el marxisme de la seva “mitolo-
gia religiosa” i del seu dogmatisme361. Però cal recordar que aquesta unitat formal i 
pràctica entre sandinistes i cristians no es produeix fins al 1975, amb les primeres 
participacions directes de sacerdots a les files de l’FSLN. La unitat entre cristia-
nisme i revolució, o més concretament entre cristianisme revolucionari i marxisme 
sandinista, és un fet innegable. El mateix Fidel Castro parla de Nicaragua com la 
unitat activa i permanent entre cristians i marxistes i realment Nicaragua era l’únic 
lloc del món on la Teologia de l’Alliberament era al poder. Nascuda de l’opressió, 
l’Església revolucionària assoleix el poder juntament amb l’FSLN.  

Un punt important era la lluita armada. Era el punt més conflictiu en la unió dels 
cristians a la revolució. D’una banda, el cristianisme és bàsicament partidari de la 
no-violència i molts dels cristians emblemàtics (com els germans Cardenal, Miguel 
D’Escoto, Uriel Molina, etc.) eren totalment partidaris de la no-violència inspirada 
en Gandhi i Martin Luther King. Medellín i Pau VI ja obren la porta a l’actuació 
insurreccional dels cristians en manifestar que la insurrecció revolucionària pot ser 
legítima en cas d’una tirania evident i prolongada, que atempti contra el bé comú 
del país i provingui aquesta tirania d’una persona o d’estructures injustes362. 
D’aquesta manera, i sobretot veient que les accions no violentes en el cas de Nica-
ragua no servien, molts cristians opten per la lluita armada. Un dels exemples més 
claus és el del sacerdot asturià, missioner del Sagrat Cor, Gaspar García Laviana. 
Cal destacar també l’exemple del sacerdot colombià Camilo Torres, el primer sa-
cerdot que pren les armes per la seva fe cristiana i revolucionària363.  

Gaspar García, rector d’una parròquia de la regió de Rivas (sud de Nicaragua), 
decideix prendre les armes i convertir-se, per amor al poble i a l’Evangeli, en gue-

                                                      

360 CARDENAL, E.: La Revolución Perdida; op. cit. 
361 GIRARDI, G. (1986): Sandinismo, marxismo y cristianismo en la nueva Nicaragua: la confluencia; Ed. 
Nuevomar; Mèxic DF. 
362 DDAA: Los textos de Medellín; op. cit.; i Pau VI; Populorum Progressio, sobre el desarrollo de los 
pueblos; Ed. Mensajero, Bilbao, 1967. 
363 Veure DDAA: Camilo Torres, el cura que murió en las guerrillas. El itinerario del padre Camilo a 
través de sus escritos, su acción y su palabra; Ed. Nova Terra, Barcelona, 1968. 
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rriller de l’FSLN. Ell mateix, en una carta a la seva comunitat, expressa: “El hambre 
y la sed de justicia del pueblo oprimido y humillado al que yo he servido como 
sacerdote reclamaba más que el consuelo de las palabras, el consuelo de la ac-
ción (...). El somocismo es pecado y liberarnos de la opresión es librarnos del pe-
cado. Y con el fusil en la mano, lleno de fe y lleno de amor a mi pueblo 
nicaragüense, he de combatir hasta mi último aliento por el advenimiento del reino 
de la justicia en nuestra patria...”364 Val a dir que aquest és l’únic sacerdot que 
agafa les armes, ja que els altres més coneguts actuen a través de la via diplomà-
tica o de l’assessorament, sense utilitzar les armes. 

4.3.2. Ernesto Cardenal i Solentiname 

Potser el cas més paradigmàtic és el del sacerdot Ernesto Cardenal, que esde-
vé l’estendard de la nova Església revolucionària amb la seva reconeguda ideolo-
gia comunista. Ernesto Cardenal, sacerdot diocesà, fill d’una de les famílies més 
riques de Nicaragua, després d’uns anys d’experiència revolucionària durant 
l’intent d’assassinat de Somoza el 1954, busca integrar-se a la vida monàstica del 
monestir de Nostra Senyora de Getsemaní, als Estats Units, però no acaba el 
noviciat i és ordenat sacerdot a Nicaragua després d’haver acabat la teologia al 
seminari de Medellín (Colòmbia) el 1965. El 1966 funda la comunitat contemplativa 
de Nostra Senyora de Solentiname en el petit arxipèlag del mateix nom dins del 
llac Nicaragua365. La comunitat estava formada per ell mateix i per un petit grup, 
inicialment dos més, William Agudelo i Carlos Alberto Restrepo (que ben aviat 
abandona la comunitat), que poc a poc va creixent amb la incorporació dels propis 
joves de Solentiname. Val a dir que a Solentiname hi vivia una població dispersa 
de camperols en l’absoluta misèria. S’alimentaven exclusivament del poc que els 
donava la terra i el llac. 

Cardenal definia la fundació de la comunitat com una fugida del món capitalista. 
Un grup de descontents de la societat cercaven crear una forma de vida no capita-
lista. No es tractava d’una fugida sense més, un oblit, sinó que d’acord amb els 
termes amb què Cardenal definia la vida monàstica, es tractava d’una fugida del 
món de la injustícia per crear un món millor366. I realment és des d’aquesta comu-
nitat allunyada del món on Cardenal experimenta la unitat revolucionària entre el 
marxisme i el cristianisme, des de la reflexió, la meditació, la lectura, la pobresa i el 
silenci de Solentiname. La comunitat volia configurar-se d’acord amb el model 
monàstic, però ben aviat, ja en la seva formació, van sorgint les peculiaritats que 
acabaran per conformar una comunitat heterogènia, amb la participació de matri-
monis, nens, cristians, ateus, joves, etc. Ràpidament, pel carisma i fama com a 
poeta d’Ernesto Cardenal, la comuna de Solentiname és visitada molt sovint per 
intel·lectuals, escriptors, etc., i es converteix en centre de peregrinació. Potser el 
més conegut i paradigmàtic de Solentiname, a part de l’artesania i la pintura ano-
                                                      

364 DDAA: Nicaragua: combate de un pueblo; op. cit. 
365 CARDENAL, E. (2002): Las Ínsulas Extrañas; Ed. Anama, Managua. 
366 CARDENAL, E. (1976): La santidad de la revolución; Ed. Sígueme, Salamanca. 
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menada primitivista que servia per sustentar la comunitat i alhora millorar les con-
dicions econòmiques dels pobladors de l’arxipèlag, és el tipus de celebració reli-
giosa que s’hi feia, és a dir, la missa de Solentiname. Ernesto Cardenal, 
completament influenciat pels moviments progressistes i renovadors de l’Església, 
buscava una forma més propera, humana i sobretot compartida de celebrar 
l’Eucaristia. La missa a Solentiname s’iniciava amb una litúrgia de la paraula (les 
lectures) totalment informal. Asseguts per terra, entre cants i fins i tot fumant per 
crear un ambient més distès, es llegien les lectures i, després, es comentaven 
entre tots. D’aquí neix l’obra El Evangelio en Solentiname, que és el recull dels 
comentaris sorgits dels camperols i membres de la comunitat. Posteriorment, amb 
els ornaments litúrgics (alba i estola), Cardenal iniciava l’Eucaristia com a tal, però 
també amb molta senzillesa i participació367. Cardenal recorda: “Los comentarios 
de los campesinos suelen ser de mayor profundidad que los de muchos teólogos, 
pero de una sencillez como la del mismo Evangelio.”368 La lectura dels comentaris 
dels camperols de Solentiname ens ajuda a veure com el cristianisme, l’Antic i Nou 
Testament, inspirava la comunitat, la il·luminava, guiava i conduïa els seus mem-
bres cap a la revolució. 

La vida diària de la petita comunitat consistia en una pregària conjunta a prime-
ra hora del matí, amb la lectura conjunta dels salms i d’alguna altra lectura inicial-
ment de temàtica religiosa, però ben aviat passaran a ser majoritàriament escrits 
de Marx, Mao, Lenin, Sandino, Fonseca, etc. Treball matinal després d’esmorzar, 
bàsicament en l’artesania i la pintura fins a l’hora de dinar. La tarda era personal i 
cadascú feia el que volia: els uns dedicats a la pròpia família; els altres, a tasques 
comunals d’infraestructures; altres, a la pesca, a la meditació i la contemplació... 
Realment, la comunitat de Solentiname és un exemple atípic i totalment anàrquic 
de vida monàstica; únicament podem parlar de vida monàstica en el sentit 
d’allunyar-se de la societat capitalista, compartir els béns i viure en comunitat. 
D’altra banda, amb el pas del temps, la vida religiosa va desapareixent en detri-
ment de la vida revolucionària. Cardenal inicia el seu treball dins l’FSLN i porta a 
terme els viatges a l’estranger. Per la seva part, els joves s’integren a l’FSLN en 
l’assalt al comandament militar de San Carlos (la ciutat més propera a Solentina-
me)369. 

L’experiència de la revolució cubana va ser decisiva per a Ernesto Cardenal en 
fer-li descobrir nous camins: “La experiencia de Cuba fue para mi una revelación. 
Me di cuenta que el marxismo es la solución, la única solución para América Lati-
na.”370 A partir del viatge a Cuba de 1970, els textos de Marx, Lenin i Mao entren a 
Solentiname, però també hi entra tot el moviment revolucionari que s’inicia llavors 
per l’Amèrica Llatina (Allende, la revolució peruana, Colòmbia...). És a partir 
                                                      

367 CARDENAL, E.: Las Ínsulas Extrañas; op. cit. 
368 CARDENAL, E. (1979): El Evangelio en Solentiname; Ed. Nueva Nicaragua, Managua. 
369 Sobre la comunitat, la seva creació, la seva vida diària, els seus hostes, etc. veure CARDENAL, E.: 
Las Ínsulas Extrañas; op. cit. 
370 CARDENAL, E.: La santidad de la Revolución; op. cit.; veure CARDENAL, E. (1977): En Cuba; 
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d’aquest moment que, cada cop més, el missatge de l’Evangeli va apropant-se al 
marxisme i al socialisme. “Se puede decir que el evangelio me hizo marxista.”371 
Cardenal associa clarament la societat socialista i el Regne de Déu. Ambdós aspi-
ren a la igualtat, la justícia, la fi de l’egoisme, de la pobresa, de l’explotació, l’amor, 
la fraternitat, etc. Una idea completament revolucionària després que l’Església ha 
lluitat durant força anys contra el comunisme. Ara bé, el que Cardenal predicava 
era totalment el comunisme llegit des de l’Evangeli i la Bíblia. Creia, en aquelles 
circumstàncies (anys 70), que l’Església tenia la necessitat d’apropar-se al comu-
nisme per tal d’entrar en la revolució que duria a la materialització del regne, a la 
justícia. “El comunismo según Marx (...) es lo mismo que entendemos los cristia-
nos por Reino de Dios en la tierra. Y el comunismo como lo entendió Marx es el 
sistema social de los primeros cristianos.”372 Ens trobem, doncs, amb l’inici de la 
unió entre cristians i marxistes que ja s’estava produint per tota l’Amèrica Llatina. 
Però cal destacar que es tracta d’una unió no dogmàtica, sinó d’una unió entre 
dues postures obertes i disposades al diàleg, és a dir, un cristianisme totalment 
partidari de la revolució, il·luminat per la Teologia de l’Alliberament i Medellín, i un 
marxisme obert, tolerant i sobretot no tancat al cristianisme.  

Hem subratllat prou, més amunt, com a partir del Vaticà II i sobretot amb Mede-
llín el cristianisme experimenta una conversió radical, l’opció preferencial pels po-
bres. El cristianisme s’obre al món i a la realitat, a la ciència i, en particular, a les 
ciències socials. D’altra banda, les experiències poc satisfactòries de l’anomenat 
“comunisme real” i les condicions llatinoamericanes exigien un marxisme no 
dogmàtic, allunyat del model soviètic i de la confrontació amb el cristianisme; un 
marxisme social que aportés una metodologia d’anàlisi de la realitat i un projecte 
polític. Clarament, si llegim Marx, amb coneixements del missatge de l’Evangeli no 
costa gaire de trobar-hi similituds, que van ser els nexes d’unió per a la revolució 
que s’estava desenvolupant a Nicaragua. El Che Guevara deia que quan els cris-
tians esdevinguessin realment revolucionaris, la revolució llatinoamericana seria 
imparable. És evident, en aquest sentit, que els cristians, en bona mesura a Nica-
ragua, van abraçar la revolució i la van fer victoriosa. Tot i això, cal deixar clar que 
no parlem que el poble de Nicaragua abrasés el marxisme i que els seus habitants 
esdevinguessin marxistes de sobte, ni tan sols sandinistes. Com hem vist en el 
capítol anterior, molta gent que va participar en les insurreccions i en la revolució 
no era marxista, ni sandinista, sinó antisomocista. La revolució de Nicaragua la va 
fer el poble, els líders comunals, polítics o guerrillers, els burgesos, els in-
tel·lectuals, els camperols, els nens, les venedores dels mercats, els indígenes, els 
cristians i els sacerdots moguts per un esperit revolucionari. Ara bé, si l’esperit 
revolucionari naixia d’un cristianisme renovat i de l’opció preferencial pels pobres 
fàcilment trobava nexes d’unió amb el marxisme i sobretot amb el sandinisme, com 
veurem més endavant.  
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Solentiname representa per a Nicaragua un exemple molt gràfic de com el 
cristianisme esdevé revolucionari i cerca l’alliberament evangèlic en l’alliberament 
polític de la revolució. Cal remarcar la seva importància i sobretot el missatge mís-
tic i evangèlic que ens ha deixat. La comunitat de Solentiname desapareix com a 
resultat indirecte de la incorporació de tres joves natius, Laureano, Elbis i Alejan-
dro, a l’FSLN. Tots tres participen com a guerrillers, juntament amb molts altres 
joves de les illes, en l’assalt de San Carlos. Poc després, el 1977, la Guàrdia Na-
cional destrueix les instal·lacions de la comunitat373. Cardenal, Agudelo i Teresita 
(la seva dona) eren fora del país durant els fets. La reconstrucció de Solentiname 
no es produirà fins després del triomf sandinista, però mai tornarà a ser una comu-
nitat revolucionariocontemplativa. 

Així doncs, Solentiname i Ernesto Cardenal van significar un far per als joves 
cristians, que van descobrir una forta implicació revolucionària en la seva fe. Fins 
al 1975, les files de l’FSLN no havien estat tancades als cristians, però els seus 
militants i guerrillers eren bàsicament ateus, o si més no, no barrejaven la seva fe 
amb la seva lluita. És a partir d’aquí quan obertament el cristianisme revolucionari 
s’identifica amb l’avantguarda de l’FSLN. 

4.3.3. El Moviment Cristià Revolucionari 

D’altra banda, a Managua es produeix la creació de la comunitat cristiana uni-
versitària de la parròquia del Riguero. En aquesta parròquia, on treballava el fran-
ciscà Uriel Molina, s’hi estava desenvolupant, des dels anys 60, un important 
treball pastoral a nivell de CEB, però va ser amb la incorporació d’un grup de joves 
universitaris de la UCA (Universitat Centreamericana de la Companyia de Jesús) 
que es va crear una comunitat cristiana. Vivien en comunitat dins la parròquia i 
treballaven, a part dels estudis, en tasques socials al barri del Riguero. Amb 
aquesta nova comunitat universitària, la parròquia entra a formar part d’aquesta 
nova Església revolucionària. Molts membres d’aquesta comunitat van ser poste-
riorment destacats membres de l’FSLN, com Luís Carrión, futur component de la 
direcció nacional; Joaquín Cuadra, que esdevindrà cap de l’Exèrcit Popular Sandi-
nista, i altres que van ser després ministres i viceministres del govern sandinis-
ta374. Aquests joves cristians de classe alta buscaven una nova forma de viure les 
seves creences amb l’opció preferencial pels pobres. Per això abandonen les se-
ves cases burgeses i creen una comunitat a la parròquia del Riguero, juntament 
amb Uriel Molina; posteriorment s’hi unirà Fernando Cardenal, expulsat de la UCA 
per la participació en la tancada estudiantil contra el rector. La comunitat unificava 
els estudis universitaris amb la pràctica cristiana i l’anàlisi marxista de la realitat de 
Nicaragua i, d’aquesta manera, aprofundien en la fe i el compromís polític. “Se 
acababa con los valores burgueses y comenzaba a surgir una nueva conciencia 
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solidaria con los marginados.”375 L’opció preferencial pels pobres es duia a terme 
de la mà de la joventut universitària. Els joves vivien en comú, sense rebre ajuda 
dels seus pares i vivint del que alguns aportaven amb petites feines esporàdiques i 
comprometent-se amb les lluites socials del poble. Cal destacar la seva inicial i 
principal motivació, el cristianisme, però un cristianisme ja revolucionari. Poste-
riorment, la seva fe cristiana els va dur al compromís social i polític, fins a integrar-
se a la clandestinitat de l’FSLN. Aquest grup del Riguero és el que poc després 
crearà el Moviment Cristià Revolucionari. Posteriorment, l’MCR creix integrant al 
seu si, no únicament els joves de la comunitat o del barri, sinó molts joves de tot 
Managua, sacerdots i religioses. Serà un autèntic planter per a l’FSLN i un dels 
punts de partida, darrere de Solentiname, de la unió entre cristianisme i sandinis-
me i del paper rellevant que van tenir els cristians en la victòria de la revolució a 
Nicaragua. Cal destacar el paper de Mónica Baltodano, membre de l’MCR i també 
de l’FSLN, una de les principals comandants de l’exèrcit sandinista. Des de la 
perspectiva urbana, treballen seguint el camí de reflexió cristiana des de la realitat 
del poble pobre de Nicaragua. És el temps de la trobada que es produeix a San-
tiago de Xile de Cristians pel Socialisme376, sota la protecció d’Allende, on es reu-
neixen teòlegs de l’alliberament, sacerdots, intel·lectuals, etcètera, per tal de 
tractar els nous camins de l’Església en el seu vessant polític i encarar-la cap al 
socialisme. És quan la Teologia de l’Alliberament de Gustavo Gutiérrez entra a 
Nicaragua i esdevé material indispensable de tots els moviments cristians revolu-
cionaris377. 

El terratrèmol de 1972 també va afectar la parròquia del Riguero i l’endemà ma-
teix del terratrèmol els estudiants universitaris de la parròquia van començar a 
reconstruir l’església. Eren conscients que l’església que calia reconstruir no era el 
temple, sinó el propi Poble de Déu sota el terratrèmol de la dictadura. Com es 
troba escrit en un dels murals de la reconstruïda església del Riguero, “los pobres 
reconstruyen la Iglesia”378. Les pintures d’aquesta parròquia són realment impor-
tants per veure plàsticament el cristianisme revolucionari que es desenvolupava a 
Nicaragua, fetes per un pintor italià conjuntament amb artistes locals. Segons Er-
nesto Cardenal, és la pintura de la Teologia de l’Alliberament. Hi podem veure 
pintats Sandino i Carlos Fonseca, el matrimoni Barreda (màrtirs cristians assassi-
nats per la Contra), monsenyor Romero, Bartolomé de las Casas, Camilo Torres, 
Gaspar García Laviana, etc. L’altar major el configura el poble sofrent portant una 
gran creu, i un Jesús, amb la cara d’un jove nicaragüenc (i amb gorra), anunciant 
la resurrecció i la llibertat.  

A poc a poc, força joves es van anar desvincular dels grups cristians per anar 
adquirint més compromís amb les tasques clandestines de l’FSLN. La parròquia 
                                                      

375 MOLINA, U.: “Movilización revolucionaria de una comunidad cristiana popular: toma, destrucción, 
reconstrucción del Templo”, testimoni d’Uriel Molina ofm., a GIRARDI, G.; Revolución popular y toma del 
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376 Veure GIRARDI, G.: Cristianos por el socialismo; op. cit. 
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del Riguero es va convertir en refugi i centre d’operacions clandestines portades a 
terme pels mateixos joves que formaven la comunitat cristiana, fins al punt que la 
seva gent va tenir un paper molt important en tota la lluita revolucionària. És un 
exemple clar, dels molts, de la participació dels cristians en el treball pel regne de 
Déu, materialitzat en la lluita sandinista. D’altra banda, l’ocupació de temples es-
devé una pràctica constant, conjuntament amb la renovació de la litúrgia amb la 
“misa campesina” de Carlos Mejía Godoy. Aquests dos fets ens mostren com 
l’Església popular transforma la realitat eclesial que l’envolta i la converteix en eina 
per a l’alliberament i en arma contra la repressió de la dictadura somocista.  

L’FSLN, per la seva banda, anava descobrint en el cristianisme una força que 
no podia menysprear si volia sortir vencedor i enderrocar la dictadura. El Front veu 
en l’alliberament cristià un important aliat, alhora que hi troba unes similituds de 
fons molt profundes, com l’opció preferencial pels pobres. A més a més, cal recor-
dar que Nicaragua és un país enterament creient i majoritàriament catòlic, sobretot 
entre les majories populars. Per tant, la revolució sandinista no podia ser anticris-
tiana, ja que hauria sigut totalment antipopular i era el que l’FSLN volia evitar; cer-
cava una revolució popular i massiva i necessitava el suport de la religió. Però no 
qualsevol religió, com hem vist, ni qualsevol Església. L’aliança entre sandinistes i 
cristians a poc a poc va esdevenint una aliança estratègica. Els sandinistes van 
descobrint com amplis sectors de cristians són capaços de comprometre’s amb la 
revolució des de la seva fe, compartint objectius i estratègies amb la lluita sandinis-
ta, inclosa la lluita armada. Així doncs, l’aliança entre cristians i sandinistes passa 
de ser teòrica, de ser una via de suport o d’ajuda, a ser de participació activa379. I 
de la participació activa en deriva la identificació, és a dir, que els cristians no par-
ticipen separadament del sandinisme, sinó que s’autodenominen sandinistes. És 
en aquest punt on la unitat entre cristianisme i sandinisme es consolida. L’MCR 
esdevindrà l’eix principal d’aquesta unitat, juntament amb les Comunitats de Base. 
Força d’aquests cristians revolucionaris i sandinistes posteriorment els trobarem al 
govern, a l’exèrcit i en llocs de poder per a la construcció de la nova societat. En 
aquests moments no oblidaran ni la seva militància sandinista ni tampoc el que els 
va dur a aquesta actitud, la seva ferma fe cristiana380. 

4.3.4. Les Comunitats Eclesials de Base a Nicaragua 

Per primera vegada en la història, com destaca Maria Pau Trayner, en el seu 
estudi sobre les CEB de Nicaragua, els cristians contribueixen de forma significati-
va al triomf i desenvolupament d’una revolució popular, lluitant a les mateixes 
trinxeres i construint una nova societat381. La unió i participació dels cristians s’ha 
de veure des de l’òptica que ni la revolució nicaragüenca va ser una revolució com 
les anteriors ni el cristianisme de l’Església popular de Nicaragua tampoc. La revo-
lució sandinista va ser realment una revolució original amb un massiu protagonis-
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me de les masses populars, compromesa amb les necessitats bàsiques del poble i 
les transformacions radicals de la societat de Nicaragua —terra, cultura, alfabetit-
zació, salut, alimentació—, una revolució que buscava instaurar un nou sistema 
allunyat de les democràcies liberals i capitalistes però, alhora, lluny de les dictadu-
res de partit del socialisme de l’Europa de l’Est. 

L’Església popular de Nicaragua, per la seva banda, entra en ràpida sintonia 
amb els postulats del Vaticà II, Medellín i de la Teologia de l’Alliberament. Es van 
anar madurant amb la creació de grups i comunitats cristianes. Es va optar pel 
“regnecentrisme”, com manifestava Teófilo Cabestrero i segons hem vist anterior-
ment. Alhora, aquest regnecentrisme du l’Església popular a la participació activa a 
la revolució, com a historització del Regne de Déu que predicava. Aquí és on cal 
destacar el paper crucial de les Comunitats Eclesials de Base. “Con un ojo puesto 
en la Biblia y otro en la vida, reflexionan sobre su situación de miseria y explota-
ción y se comprometen a luchar contra esa condición, en nombre del Dios que 
libera.”382 Fernando Cardenal diu en una entrevista el 1981: “La Iglesia universal 
no existe en abstracto; existe a base de grupos cristianos, de comunidades. La 
Iglesia nicaragüense no es una idea; es un conjunto de personas concretas y es 
importante que esos grupos tengan existencia y conciencia, pues son parte fun-
damental de la Iglesia.”383 

Segons la documentació de les CEB de Nicaragua, recopilada per Trayner, 
aquestes comunitats neixen al voltant de 1966, en plena dictadura somocista, i 
anteriorment a Medellín384. Tot i això ens trobem encara amb embrions que no es 
concretaran fins al 1979-80. Com ja hem dit anteriorment, les CEB neixen com a 
tals al Brasil, després del Concili Vaticà II i d’allà s’expandeixen ràpidament per tot 
Llatinoamèrica. Amb la Conferència de Medellín, les CEB esdevenen autèntiques 
comunitats. Els seus textos són de gran ajuda per a aquest creixement. Recordem, 
però, que Medellín arriba a les CEB no pels seus bisbes, sinó a través de sacer-
dots i religiosos/es concrets. Aquí és quan les petites comunitats de reflexió bíblica 
es converteixen en agents socials que denuncien les injustícies i busquen orientar-
se cap a l’acció que l’Evangeli i la Paraula exigeixen al cristià (des de l’òptica de la 
Teologia de l’Alliberament). Les comunitats de Managua van ser les primeres que 
van néixer. Van ser creades a partir del treball pastoral del sacerdot espanyol José 
de la Jara i una religiosa Maryknoll, la germana Estela (no en coneixem el cog-
nom). Aquesta tasca pastoral s’inspirava en l’exemple de la parròquia de San Mi-
guelito a Panamà i el seu programa de grups de matrimonis anomenat Família de 
Déu. A Managua es va desenvolupar en una sèrie de barris marginals: Ducualí, 14 
de Septiembre, Nicarao i San Rafael, el 1966385. Els grups de matrimonis creats 
per José de la Jara eren grups de reflexió bíblica i de convivència. S’hi comentava 
l’Evangeli i s’aplicava a la seva pròpia realitat, la del barri i a la situació política i 
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social del país. Val a dir que José de la Jara és el primer que desestructura la mis-
sa tal i com era coneguda fins llavors. Els sermons a partir d’ara es transformen en 
diàleg sobre l’Evangeli compartit per tota la comunitat en un ambient distès i 
col·loquial. Així mateix, treu la càrrega de la confessió per poder combregar (quel-
com revolucionari en aquells moments), ja que, segons ell, amb l’acte penitencial 
inicial de l’Eucaristia ja n’hi havia prou. Aquests canvis en la litúrgia s’aniran fent 
cada cop més comuns dins l’Església popular (n’hem vist algun exemple emblemà-
tic en la comunitat monàstica de Solentiname amb Ernesto Cardenal386).  

En una altra zona, al nord, a la regió de Matagalpa, les CEB sorgeixen a partir 
de delegats de la Paraula que provenien d’Hondures. Un membre de les primeres 
CEB recorda com el pare Jara deia: “Como cristianos están en la Iglesia y como 
miembros, o sea como hijos de la Patria, pueden participar de la lucha por el pue-
blo de Nicaragua.” A mesura que avança la revolució i les comunitats s’hi implica-
ven més, les tasques d’organització i de coordinació entre les diferents comunitats 
es fan més necessàries. Els laics i les laiques en prenen la iniciativa, conjuntament 
amb alguns sacerdots i membres de comunitats religioses. Durant l’etapa insurrec-
cional, anterior a 1979, un cop les CEB es consoliden en la seva forma caracterís-
tica, és en l’estudi bíblic on troben la motivació per al compromís. L’Església 
popular es consolida i s’estructura amb les CEB. Els objectius d’aquesta època 
són generar una consciència col·lectiva en el poble a través del treball amb les 
bases; actuar pel bé comú des de la realitat dels pobres i ser grups evangelitza-
dors i eclesials, anunciadors de la bona notícia del Regne, i treballar per la 
construcció d’aquest Regne. Es tracta, doncs, de situar el regne de Déu i treballar 
per assolir-lo en el centre de la vida comunitària. Cal destacar també el paper del 
missioner asturià Gaspar García Laviana, que serà qui impulsarà el treball pastoral 
i de comunitat de base a la regió de Rivas i Tola, al sud-oest del país. García 
Laviana buscava la promoció integral de la persona; a partir de la formació bíblica i 
teològica i de l’anàlisi de la realitat nacional inicia els grups de formació, capacita-
ció i de delegats de la Paraula, cap el 1974387.  

En els testimonis de les primeres comunitats podem veure què significava pels 
cristians el canvi de la religiositat tradicional amb la nova religiositat alliberadora de 
les CEB. María Cristina Vargas, una integrant de les primeres comunitats, ens 
explica: “Yo me sentí realizada como persona, como mujer, desde el momento que 
yo me integro a las comunidades. (...) Como católica, yo sentía como un vacío; ya 
no me llenaba la forma de trabajar de la Iglesia católica.”388 En el seu testimoni 
trobem com descobreix el seu entorn, la seva gent, els seus veïns. Aquest co-
neixement porta a veure que els problemes personals de pobresa i marginació 
esdevenen problemes comunitaris, problemes de tota la comunitat. De problemes 
personals, passen a ser problemes socials. Aquest descobriment és important en 
la presa de consciència social de les CEB, que portarà al seu compromís social i 
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polític. “Ya no sólo servíamos para escuchar y obedecer, sino para ver los proble-
mas, analizarlos y buscar cómo resolverlos.” 

Hem reiterat l’aportació dels cristians a la revolució amb l’ocupació de temples, 
la creació de grups de reflexió i acció, etc. Les CEB formaven part d’aquest movi-
ment cristià revolucionari. Gertrudis Norori, membre de les CEB, recorda que “el 
aporte ha sido grandísimo. Por ejemplo, pues, mis hijos fueron, unos anduvieron 
en el Frente Sur, otros estuvieron aquí y poco a poco hemos ido metiendo las ma-
nos y ayudando en lo poco que hemos podido.”Per la seva banda, Octavio Martí-
nez, membre també de les CEB, afirma: “Entonces allí es donde ya en la 
insurrección nuestros hijos tomaron las cosas en serio, porque agarraron como la 
verdad en lucha de lo que nosotros platicábamos como comunidad y al otro lado 
estaban los jóvenes en la lucha preparándose para la guerra.”389 

De les mateixes CEB neix l’associació de dones AMPRONAC (Associació de 
Dones davant la Problemàtica Nacional). Es tracta d’una entitat que neix del propi 
compromís cristià. “Yo, como cristiana, me di cuenta que Dios no iba a bajar a 
traernos la paz ya hecha, sino que había que macatearnos para hacerla”390, una 
frase que resumeix molt bé tot el que hem estat comentant fins ara. AMPRONAC, 
per la seva banda, com a moviment de dones per la revolució, treballava de mane-
ra infatigable en tasques d’avituallament als joves guerrillers de l’FSLN. Prepara-
ven menjars i rebien capacitacions de primers auxilis per servir com a infermeres a 
la guerrilla urbana que s’estava desenvolupant a partir de 1978 i sobretot de 1979. 
També com a AMPRONAC moltes dones van participar en l’ocupació de temples, 
l’església de Sant Agustí, a la colònia Altagracia de Managua, que va ser ocupada 
íntegrament per dones d’aquesta organització. Ja hem destacat en un altre lloc la 
notable presència de la dona en la revolució de Nicaragua; un paper encara més 
rellevant a les CEB, on estadísticament el paper femení va ser molt superior al 
masculí. Si diem que la revolució no s’hagués pogut du a terme sense la participa-
ció dels cristians, també hem de dir que no hauria pogut ser així sense la implica-
ció tan massiva de la dona nicaragüenca. Com també hem apuntat en un capítol 
anterior, no trobem únicament dones en tasques de suport, sinó també en les ma-
teixes milícies sandinistes, i molts dels alts comandaments de l’FSLN van ser do-
nes. 

Altres exemples del naixement, desenvolupament i implicació revolucionària els 
trobem a la ciutat de Masaya, on neix una primera comunitat el 1974 amb el suport 
del rector de la parròquia de San Jerónimo i del franciscà Uriel Molina. Aquest 
primer grup prendrà el nom de Moviment Cristià Pare Gaspar García Laviana el 
1985 i, posteriorment, entrarà a formar part de les CEB i del seu organisme agluti-
nador, Cristians Nicaragüencs pels Pobres (CNP). Els seus membres recorden el 
“descubrimiento desde la fe del rostro de Dios en los empobrecidos” i com van 
trobar “una relación entre cristianismo y compromiso social con los pobres a través 

                                                      

389 TRAYNER, M. P.; op. cit. 
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de la religión”391. Una membre destacada de la mateixa comunitat explica: “Por 
salir de mi casa lo hacía yo al principio, pero fue pasando el tiempo y mirábamos a 
la luz del Evangelio toda la realidad que vivía el nicaragüense. Entonces, a los 15 
años yo había asumido una responsabilidad y ya me integré al Frente Sandinis-
ta.”392 

L’opció pels pobres que desenvolupen les primeres Comunitats Eclesials de 
Base ràpidament conflueix amb la mateixa opció preferencial de l’FSLN. Per tant, 
l’aportació real dels cristians de les comunitats a la revolució va ser el mateix fet de 
ser-hi presents i de participar activament amb l’FSLN i amb la revolució, sempre 
partint de la pròpia fe i experiència cristiana. 

                                                      

391 TRAYNER, M. P.; op. cit. 
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5. L’Església en guerra 

5.1. La guerra civil del Salvador, conflicte intern i negociació 

Tota guerra civil, per definició, divideix un país per la meitat. Trenca famílies, 
destrueix pobles, divideix la població... També l’Església. Ja abans de l’esclat del 
conflicte armat (1981-1992) estava dividida, però la guerra polaritza les seves po-
sicions. Ens trobem, doncs, amb diverses postures dins l’Església davant del con-
flicte armat i és el que pretenem exposar en aquest capítol.  

D’una banda, analitzarem l’actitud de la jerarquia. Com intervé aquesta en el 
conflicte? Veurem com monsenyor Rivera, successor de monsenyor Romero a 
l’arquebisbat de San Salvador, busca el diàleg cap a la pau i es converteix en me-
diador entre ambdues faccions. D’altra banda, la CEDES (Conferència Episcopal 
del Salvador) continua posicionada clarament del bàndol governamental.  

Una altra qüestió és examinar que fan els religiosos i sacerdots. Veurem com 
uns entren a formar part de la guerrilla del Front Farabundo Martí per a 
l’Alliberament Nacional (FMLN) com a combatents i acompanyants, i d’altres, des 
de la càtedra de la Universitat Centreamericana (UCA) José Simeón Cañas, bus-
quen analitzar acadèmicament la situació i donar al poble del Salvador la imatge 
de la realitat més crítica i objectiva possible, alhora que cerquen solucions pacífi-
ques al conflicte. Tot i això, també ens trobem amb ordes religiosos totalment afins 
a l’oligarquia (salesians, dominics, carmelites, etc.) i partidaris d’una victòria de les 
forces armades. Ens centrarem en la Companyia de Jesús, ja que el seu protago-
nisme és innegable. En un darrer aspecte, volem analitzar el paper dels laics, dels 
cristians de base. Veurem com les CEB es debiliten en incorporar-se els seus 
principals membres a la guerrilla, un afebliment que les durà a una forta crisi de la 
que avui encara no s’han recuperat. Analitzarem, per acabar, els testimonis dels 
laics, dels guerrillers i també dels laics que no van participar en el conflicte i que 
van buscar mantenir les comunitats en una època difícil. 

5.1.1. Els jesuïtes, contemplatius en l’acció 

Ignacio Ellacuría sj. 

Ignacio Ellacuría és una de les figures cabdals dins l’estudi de la història cen-
treamericana contemporània. Jesuïta, d’origen basc, arriba al país amb 19 anys, el 
1949, i poc després esdevé el motor principal, conjuntament amb els jesuïtes Mi-
guel Elizondo, Miguel F. Estrada i César Jerez, de la transformació de la Compan-
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yia de Jesús a la realitat llatinoamericana. Ell s’autodenominava filòsof i ho era, 
però també destaca el seu paper com a teòleg de l’alliberament, analista polític, 
sociòleg, entre altres camps de les anomenades humanitats. Ellacuría trobava en 
Sòcrates el seu model a seguir: “Ese incómodo filósofo que pagó con su vida la 
imperiosa necesidad de filosofar”. Les mateixes paraules podríem aplicar-li a ell 
mateix. “Fue filósofo porque fue ciudadano, esto es, porque fue político, porque se 
interesaba hasta el fondo por los problemas de su ciudad, de su Estado.” Sempre 
va mantenir una “distància crítica” davant la realitat. Ell mateix deia: “La distancia 
crítica no es distanciamiento o separación, ni es falta de compromiso; es tan sólo 
la constatación de que ni las mejores acciones alcanzan de un golpe su propio 
telos y, probablemente, se estancan o se desvían mucho antes de haberse 
aproximado a él; ni las vanguardias adecuan al pueblo, ni los proyectos políticos 
adecuan la plenitud de la realidad y mucho menos la necesidad de mantener el 
poder puede llegar a evitar la práctica del mal.”393. Una ment incansable i insacia-
ble de coneixement i de rigor acadèmic. El paper d’Ellacuría a nivell teòric, polític, 
teològic i filosòfic és d’un gran relleu. La seva aportació a la Teologia de 
l’Alliberament i a l’Església dels Pobres és d’una vàlua ben remarcable, a desgrat 
del poc o cap contacte que va tenir amb la realitat pobra del Salvador. Ellacuría 
era acusat sovint de parlar “des de l’aire condicionat de la UCA”394, però el seu 
assassinat demostra fins on Ellacuría es va implicar amb la realitat sofrent del 
Salvador. 

Els contactes d’Ellacuría i dels jesuïtes de la UCA no es van reduir al cop de 
1979, com ja hem vist, amb la seva participació en l’assessorament dels principals 
dirigents militars i civils, ni en el seu paper tan important dins l’arquebisbat durant 
l’etapa de monsenyor Romero, sinó que els seus contactes engloben des de mili-
tars progressistes fins a membres de les forces revolucionàries. Els jesuïtes es 
reuneixen, abans de l’ofensiva general de l’FMLN del 81, amb membres de les 
organitzacions revolucionàries. Així, contribueixen a alimentar en ells una expecta-
tiva de victòria de l’esquerra. La UCA esdevé un escenari per a encontres d’alt 
nivell (anteriorment al cop del 79 i posteriorment), sota la condició que no sigui 
escenari d’agitació. També membres de la RN (Resistència Nacional) assessoren 
els jesuïtes. Els instrueixen en “mesures de seguretat” davant possibles opera-
cions militars contra d’ells i els ensenyen a sobreviure en cas de combats propers. 
Quan l’FMLN s’uneix definitivament, Ellacuría i De Sebastián es reuneixen amb 
Salvador Cayetano Carpio, dirigent de les FPL (Forces Populars d’Alliberament) i 
amb Joaquín Villalobos, dirigent de l’ERP (Exèrcit Revolucionari del Poble), ara 
comandants tots dos de l’FMLN. Durant la reunió, els dos jesuïtes són informats 
dels efectius dels quals disposava la guerrilla (exagerant-ne molt el nombre), però 
sobretot cal destacar la frase de Cayetano Carpio a Ellacuría: “En la UCA, ustedes 
están haciendo un buen trabajo a favor del pueblo salvadoreño.”395 

                                                      

393 ELLACURÍA, I. (1985): “Función liberadora de la filosofía”; ECA; núm. 435-436. 
394 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. 
395 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. 
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El novembre de 1980, en una reunió d’oficials de la Segona Brigada 
d’Infanteria, en què participava Mena Sandoval, s’anuncia que l’alt comandament 
havia ordenat l’execució immediata dels intel·lectuals que “dirigien la subversió”, 
en particular dels jesuïtes, i que Ellacuría havia de ser el primer a ser assassinat. 
Mena n’adverteix ràpidament Ellacuría, que surt del país d’incògnit396. El mateix 
any, Luis de Sebastián abandona també el Salvador i, des de Barcelona, treballa 
amb l’FDR (Front Democràtic Revolucionari, braç polític de l’FMLN) en contactes 
diplomàtics fins al 1983. La UCA queda sense rector i amb baixes significatives. 
No obstant això, la junta de directors es reuneix a Costa Rica per permetre-hi 
l’assistència dels jesuïtes escampats per l’Amèrica Central. D’aquesta manera, la 
UCA manté l’esperit d’intentar contribuir a millorar la situació social i política del 
Salvador a través de les seves publicacions (que es van mantenir intactes durant 
els anys de guerra) i classes universitàries. Ellacuría, per la seva banda, durant els 
anys d’exili manté contactes amb la comissió politicodiplomàtica de l’FDR-FMLN. 

Ja el 1981, durant una reunió de la conferència provincial dels jesuïtes centre 
americans, Ellacuría diu: “Esto no tiene una solución militar. Nadie va a ganar esta 
guerra.” Des d’aquest moment, Ellacuría, la UCA i la Companyia de Jesús busca-
ran la manera de fer seure les dues faccions enfrontades en una taula de diàleg, 
sense deixar mai de denunciar els abusos contra els drets humans ni de recon-
èixer la legitimitat original de la revolució397. 

Dos anys de crua repressió havien sigut molt eficaços per destruir les organit-
zacions populars i les CEB, però també havien impulsat la militarització del conflic-
te en la mesura que els membres de les comunitats i organitzacions populars, 
castigats per la violència, s’incorporen massivament a les files de l’FMLN. Les 
relacions entre marxisme i cristianisme eren un tema recurrent en les converses 
entre Ellacuría i els dirigents de l’FMLN. Ells consideraven la participació dels cris-
tians a la revolució com a necessària i inseparable en aquest país, però Ellacuría 
els feia anar molt més enllà; cercava una relectura del marxisme des de la realitat 
llatinoamericana, de manera similar com havia procedit la Teologia de 
l’Alliberament amb l’Evangeli. Aquesta relectura del marxisme obriria la teoria revo-
lucionària al cristianisme i aquest participaria en la creació d’un veritable moviment 
revolucionari llatinoamericà.  

Ellacuría no defensava la violència revolucionària, tot i que en ocasions en va 
ser acusat. Ell defensava: “Si por violencia entendemos el uso injusto de la fuerza, 
la violencia es siempre inaceptable (...); si por violencia se entiende, sin más, el 
uso de la fuerza, por lo menos ha de afirmarse que hay unas violencias peores 
que otras, con lo que entramos de lleno en el mal menor.” La Teologia de 
l’Alliberament, que seguia i defensava Ellacuría, no recolzava la violència, sinó que 
buscava acabar amb la violència. Tot i això, la situació de violència estructural 
portava a un suport de la violència alliberadora com a “mal menor” o, com havia 
                                                      

396 WHITFIELD, T.; op. cit. 
397 Veure l’editorial escrit per Ellacuría “Un proceso de mediación para El Salvador”; ECA; núm. 387-
388; gener-febrer, 1981. 



 

156 
 

expressat el papa Pau VI a l’encíclica Populorum Progressio, legitimava la justa 
insurrecció popular en cas de tirania398. Ellacuría, però, era partidari del diàleg. Ja 
molt poc després d’haver-se iniciat la guerra, el 1983 declara: “Ninguna de las 
partes en la guerra parece dudar que pueda continuar largo tiempo en ella, y aun-
que pueda triunfar cuando las condiciones sean más favorables; ninguna de las 
partes, sobre todo Estados Unidos, está dispuesta a poner por delante el interés y 
la seguridad de la mayoría del pueblo salvadoreño. Ambas partes defienden mo-
delos de sociedad muy distantes, y ambas piensan que sólo desde el poder po-
drán garantizar el modelo propio. La situación de El Salvador se ha agravado 
enormemente en estos últimos tres años. Por los agentes principales que inter-
vendrían en las negociaciones y por los problemas que deberían resolverse en 
ellas, hay que hablar de unas negociaciones difíciles, lo cual no quiere significar       
—Dios no lo quiera— que sean imposibles.”399 

El paper d’Ellacuría va ser el de dirigir la UCA cap a la seva funció transforma-
dora de la realitat. D’altra banda, l’afany incansable per conèixer i estudiar a fons 
la realitat portaven Ellacuría a un sens fi de converses, tant amb un costat com 
amb l’altre. Tant podia esmorzar amb un ministre, entrevistar-se amb comandants 
de l’FMLN com parlar amb l’ambaixada nord-americana. Ell perseguia per damunt 
de tot el diàleg, un diàleg que havia de dur a la pau, una pau amb justícia social i 
veritable transformació de la realitat. Buscava comunicar i donar a conèixer al po-
ble del Salvador el que estava passant, sempre des de l’òptica acadèmica. La 
seva activitat frenètica en els cercles polítics i diplomàtics estava encarada a ex-
plorar espais per al diàleg. Ell creia que el diàleg era també una forma d’abordar la 
injustícia estructural que hi havia darrere del conflicte armat400. 

Tot i les reunions constants amb membres de la cúpula de l’FMLN i l’FDR, en 
què sovint acabaven, uns i altres, a crits, Ellacuría mai va donar suport absolut als 
grups revolucionaris, sinó que expressava amb veu acadèmica la realitat dels fets 
que es desenvolupaven al país i demanava clarament el diàleg i la negociació. 
Afirmava, com ja hem vist, que cap facció guanyaria la guerra i que calia diàleg per 
salvar el poble de l’horror. Ell sempre mantenia la distància per tal de poder servir 
millor els seus objectius de crítica constructiva i suport intel·lectual a la creació del 
Regne de Déu i de la justícia per al Salvador. Més endavant, Ellacuría passarà de 
mediador no oficial i teòric del diàleg a mediador real durant el segrest de la filla 
del president Duarte per part de les forces armades del Partit Comunista, encapça-
lades per Schafik Handal, el 1985. Ellacuría i monsenyor Rivera són els encarre-
gats de negociar amb les FPL (que s’oferiren com a portaveus de l’FMLN) de 
Chalatenango i Guazapa, acompanyats, com a guia, pel jesuïta Jon Cortina. Amb 
la negociació, Ellacuría descobreix entre els guerrillers antics alumnes de la UCA, 
però alhora hi veu, igual que monsenyor Rivera, la dura realitat dels cristians, de la 
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població civil als fronts de guerra401. Les negociacions continuen fora del país, fins 
que s’arriba a l’acord de l’alliberament de la filla de Duarte a canvi de l’alliberament 
de presos polítics (entre ells la comandant Nidia Díaz). En totes les negociacions, 
el paper d’Ellacuría va ser crucial, fet que va augmentar, entre els seus detractors, 
la falsa idea que pertanyia a l’FMLN com a dirigent intel·lectual. 

Posteriorment, a partir de 1986 i 1987, Ellacuría passa a la recerca d’una terce-
ra via per tal d’evitar la polarització que s’havia desencadenat i que impedia el 
diàleg. “Se trata de hacer algo que sea cualitativamente nuevo y que no vaya sin 
más en la línea de robustecer a una de las partes en conflicto (...). Se trata de 
detener el hecho real que la mayor parte de la población y un buen grupo de im-
portantes fuerzas sociales (...) desean una solución distinta a la guerra.”402 No 
buscava un nou partit polític centrista, sinó una “tercera força” a través dels nuclis 
socials com ara sindicats, organitzacions, petita i mitjana empresa, Església, sec-
tors educatius, etc. La idea era que aquests grups fessin pressió per arribar al 
diàleg i la negociació limitant el conflicte armat, defensant els interessos econò-
mics de les majories populars i la democratització del país. Aquest intent de terce-
ra força provoca la resposta de l’FMLN a Ellacuría, a qui critiquen per fer-los 
perdre bases i, per tant, debilitar-los. Però el que Ellacuría volia era que la societat 
civil digués finalment i rotundament que ja n’hi havia prou de combats, assassi-
nats, desaparicions, massacres i tot el que una guerra civil comporta. Aquesta 
tercera via anirà prenent força, sobretot el 1990-91, quan l’empat de forces era 
indubtable i les demandes de diàleg i pau eren força més importants. Un coman-
dant de l’FMLN reconeixia en aquestes darreres dates, quan el jesuïta ja havia 
estat assassinat, que hi faltava la veu d’Ellacuría i admetia que la seva idea del 
1986 era certa i real, i acabava manifestant: “Pero si estuviera vivo, nadie lo 
aguantaría... tenía razón el hijo de puta.”403 

Malgrat els intents conciliadors de la recerca de la pau i el diàleg i de declarar 
obertament la seva neutralitat crítica, Ellacuría era vist com un agitador basc i co-
munista, acusat de dirigir tota l’estratègia marxista-leninsta centreamericana. Per 
la dreta, la UCA no era més que un cau de subversius, una font de guerrillers diri-
gits per Ellacuría. Sobretot, l’element que contribuïa a la dura crítica, calúmnia i 
mentida; era la por de la dreta a la Teologia de l’Alliberament, la qual, segons ells, 
era la fomentadora de la revolució (tampoc anaven gaire desencaminats). Tot i 
això, Ellacuría continuava la seva feina del diàleg i la recerca de solucions al pro-
blema del Salvador. Nombroses aparicions públiques, converses oficials i extraofi-
cials tant al país com a l’exterior demostraven la gran racionalitat, domini de la 
dialèctica i la confiança que Ellacuría conferia en les seves anàlisis. 

                                                      

401 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. Sobre aquesta visita al front de guerra, veure també: 
“Visita de mons. Rivera a Chalatenango y Guazapa”; ECA; núm. 443-444, setembre-octubre, 1985. 
402 ELLACURÍA, I. (1986): “Replanteamiento de soluciones para el problema de El Salvador”; ECA, núm. 
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Finalment, els seus enemics i detractors, la dreta més recalcitrant i dura, la que 
controlava les forces armades, i el partit ARENA, ordenen l’assassinat d’Ellacuría 
el 1989. Amb ell moren, com ja hem vist, cinc jesuïtes més (Amando López, Igna-
cio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno i Juaquín López) i dues 
dones, la cuinera i la seva filla. S’apaga la veu dura, crítica i insaciable d’Ellacuría, 
però el seu treball queda a la UCA i a tots aquells a qui ha influenciat positivament. 
Una cançó popular recorda l’assassinat. Diu: “El pueblo siempre recuerda, y jamás 
olvidará, el crimen que cometieron los que no quieren la paz.” Un altre cop la sa-
viesa popular del poble més pobre del Salvador sobrepassa qualsevol explicació 
acadèmica404.  

Jon Cortina sj. 

Creiem que és de gran importància per a aquest treball mostrar un personatge 
molts cops oblidat i que va tenir un gran paper protagonista dins la història salva-
dorenca. Jon Cortina, nascut a Bilbao, entra al noviciat dels jesuïtes als 20 anys, 
però ja després del primer any és destinat al Salvador. Els jesuïtes bascos eren 
destinats, generalment, a Centreamèrica i Veneçuela, i els catalans, majoritària-
ment, a Bolívia i altres països del continent405. Cortina ja des de bon principi mos-
tra un clar compromís amb els pobres i els perseguits.  

Cortina arriba al Salvador el 1954, dos anys després de l’arribada d’Ellacuría. 
En acabar el noviciat estudia humanitats clàssiques a Quito, l’Equador, i després 
és destinat a estudiar enginyeria a la universitat dels jesuïtes de Saint Louis, als 
Estats Units, i teologia a Alemanya, on coincideix amb el seu company d’escola 
Jon Sobrino. Estudia el doctorat amb enginyeria de camins a Madrid i torna al Sal-
vador per incorporar-se com a professor de la Universitat Centreamericana el 
1974. Abans de ser assassinat Rutilio Grande, Cortina ja treballava esporàdica-
ment amb ell i, després de l’assassinat (1977), demana expressament al provincial 
jesuïta i a monsenyor Romero permís per treballar a la parròquia d’Aguilares com 
a col·laborador de la parròquia i en aquell moment substitut de Grande de forma 
provisional fins que hi assignessin un nou rector. A Aguilares, Jon Cortina hi conti-
nua el treball pastoral que havia dut a terme Rutilio Grande i el seu equip, coneix 
les organitzacions camperoles i la seva situació de persecució i repressió, i està en 
contacte amb les Comunitats Eclesials de Base, molt properes a FECCAS (Fede-
ració Cristiana de Camperols Salvadorencs). 

                                                      

404 De les múltiples biografies i tesis de llicenciatura i doctorals sobre Ignacio Ellacuría, destaquem: 
SOBRINO, J.; ALVARADO, R. (coord.) (1999): Ignacio Ellacuría, aquella libertad esclarecida; UCA Ed.; San 
Salvador. 
405 Durant el règim franquista a Espanya ens trobem amb una important migració de religiosos bascos i 
catalans a l’Amèrica Llatina. Cal recordar que la Companyia de Jesús, durant un temps considerable 
esdevé un braç del franquisme, incompatible amb anhels i ideals nacionalistes dels joves novicis o 
religiosos. Caldria estudiar-ho més a fons, però podem dir que ens trobem davant d’una estratègia 
programada i dirigida des de la cúria general jesuítica per evitar conflictes amb el poder militar 
establert. 
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Un temps després, el 1982, Cortina és traslladat com a rector en funcions a la 
parròquia de Jayaque, on dóna suport incondicional als camperols de la parròquia 
i de la zona. A Jayaque, Jon Cortina, és amenaçat de mort. És durant aquest pe-
ríode que Cortina inicia el treball amb refugiats dins del país. La repressió de 
l’exèrcit, la persecució dels cristians i de les organitzacions populars fan que un 
nombre considerable de persones hagin d’abandonar la seva terra per evitar ser 
assassinats i es refugien inicialment a les parròquies. Es van obrir onze centres on 
es van refugiar els camperols que fugien de les zones de gran repressió. Jon Cor-
tina és un dels sacerdots del país que des del principi acompanya físicament i 
pastoralment aquests grups de refugiats. Poc després, amb l’arribada al país del 
jesuïta escocès Michael Campbel Johnson, creen junts el Servei Jesuïta per als 
Refugiats al Salvador. Així, trobem Cortina com a rector en funcions a la parròquia 
de Jayaque, treballant intensament amb els refugiats i com a professor universitari 
al mateix temps.  

Durant els anys anteriors a l’inici de la guerra oberta i durant els primers 
d’aquesta, treballa acompanyant les organitzacions camperoles. Cortina seguirà 
tota la guerra molt a prop de les comunitats d’Aguilares, amb les comunitats refu-
giades i, més tard, amb les retornades de Mesa Grande (camp de refugiats salva-
dorencs a Hondures que retornen al país a mitjans dels vuitanta406). La seva tasca 
era principalment acompanyar les comunitats i denunciar els fets comesos contra 
elles. Va ser defensor dels drets humans dels camperols i alguna vegada a les 
comunitats repoblades hi va transportar civils i combatents, tant soldats com gue-
rrillers ferits. És durant el conflicte armat que Cortina desenvolupa més aquesta 
funció, sobretot amb el trasllat de ferits de la zona de Chalatenango. La seva tasca 
amb els refugiats, amb les associacions camperoles, el van situar a la llista negra 
dels cossos de seguretat de l’Estat, de l’exèrcit i dels grups paramilitars. De fet, 
moltes vegades va estar a punt de ser assassinat. 

El 1987 s’inicia la repoblació de la zona nord-oriental de Chalatenango, les po-
blacions de San Antonio de Los Ranchos, Guarjila, Las Vueltas, San José Las 
Flores, etc. Jon Cortina, juntament amb els sacerdots de Chalatenango i Arcatao 
(els també jesuïtes Nicolás Alvarenga407 i Miguel Vasquez), inicien l’acompanya-
ment pastoral de la població civil d’aquestes zones de fort combat i acaba que-
dant-se sol en aquesta tasca. L’acompanyament no implicava l’ús de la violència 
armada, ni prendre les armes. La feina de Jon Cortina va ser fer costat, viure, 
compartir i acompanyar la població en la duresa de la guerra des de l’opció prefe-
rencial pels pobres. El 1989, quan assassinen els jesuïtes de la UCA, Cortina es 
trobava a Guarjila. A causa de la feina duta a terme per Cortina, el seu nom també 
constava entre els assassinats de la UCA, segons els primers comunicats radials. 
Ben aviat, des de Guarjila, amb la col·laboració d’una destacada líder de població 
civil, María Ofelia Navarrete, coneguda com a María Chichilco, desmenteixen, a 
través de Radio Venceremos, la notícia de l’assassinat de Cortina. Després dels 
                                                      

406 Veure DDAA: Tiempo de guerra y tiempo de paz; op. cit. 
407 KEUNE, L.: Sobrevivimos a la guerra. La historia de los pobladores de Arcatao y San José Las 
Flores; op. cit. 



 

160 
 

fets, es veu obligat a establir-se a Guarjila per compromís amb aquelles comuni-
tats i “por sentir que Dios le había salvado la vida para que viviese con los comu-
nidades retornadas de Honduras”408. Durant la seva permanència a les comunitats 
de Chalatenango és protegit per la mateixa població civil, fins al final de la guerra. 
És en aquests moments quan la temptació de la immediatesa, la ràbia per 
l’assassinat dels jesuïtes, s’apoderen de Cortina. María Chichilco insisteix que el 
rol de Cortina, la seva tasca fonamental, era acompanyar pastoralment les comuni-
tats repoblades. Cortina recorda amb molt afecte aquestes paraules409. 

Cal remarcar que, juntament amb Jon Cortina, a la zona de Chalatenango hi 
havia molts brigadistes internacionals. Religioses, metges, mestres, combatents de 
moltes i diferents nacionalitats que col·laboraven amb l’FMLN410, així com també 
de diferents ideologies (partidaris o no de la lluita armada, per exemple). 

Després dels acords de pau, Jon Cortina segueix amb la tasca d’acompanyar 
pastoralment les comunitats del nord-orient de Chalatenango, però reprèn les 
classes al Departament d’Enginyeria de la UCA. El 1994, dos anys després del 
final de la guerra, Cortina, juntament amb un petit grup de persones de Guarjila, 
creen l’associació Pro Búsqueda, una ONG encarregada de buscar els nens i ne-
nes que van ser robats per l’exèrcit durant els operatius militars. Aquests nens van 
ser separats per la força dels seus familiars i entregats en adopció, venuts o rega-
lats com a botí de guerra, com hem exposat anteriorment. L’associació cerca man-
tenir la memòria històrica, però sobretot restablir la identitat robada dels nens i 
nenes, alhora que pretén fer justícia als familiars. 

Cortina és un dels principals protagonistes de l’Església dels Pobres al Salva-
dor, amb la seva clara i total entrega a la causa dels pobres i a la lluita per la justí-
cia, una entrega absoluta fins a les darreres conseqüències nascuda d’una 
profunda fe cristiana en l’opció preferencial pels pobres i un profund amor pel po-
ble salvadorenc. 

La UCA, òrgan de transformació social 

La Universitat Centreamericana José Simeón Cañas va ser creada el 1965 com 
a mesura preventiva davant l’esquerranització de la Universitat Nacional. 
L’oligarquia desitjava un centre educatiu universitari lluny de l’agitació política que 
s’iniciava al món, i de retruc, també al Salvador. Així, s’encarrega a la Companyia 
de Jesús la fundació d’una universitat catòlica. Durant els primers anys, aquesta 
universitat es va caracteritzar com una institució apolítica, decantada per les tesis 
del desarrollisme. Cercava la manera de desenvolupar el país i transformar-lo a 
partir de la llibertat econòmica, la democràcia liberal i el capitalisme. Tanmateix, 
ben aviat apareixen en escena Ellacuría, Mayorga, Martín-Baró, i d’altres, que es 

                                                      

408 Entrevista amb Jon Cortina, Guarjila, 11 de juny de 2004. 
409 Entrevista amb Jon Cortina sj.; Guarjila, 11 de juny de 2004. 
410 Veure el cas d’un brigadista basc a GARCÍA, T. (1993): El Salvador, de la lucha armada a la 
negociación; Ed. Txalaparta, Tafalla. 
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fan amb el control de la junta de directors (òrgan directiu de la universitat) i donen 
a aquesta un gir absolut. Són els mateixos anys que la Companyia de Jesús expe-
rimenta profunds canvis interns, propiciats pel Concili Vaticà II, Medellín i la XXXII 
Congregació General de la Companyia de Jesús, en què Pedro Arrupe, general de 
la Companyia, exhorta els jesuïtes al canvi del món, de l’Església i de la seva mis-
sió. A partir d’aquí i amb un Ellacuría com a principal dinamitzador, la província 
centreamericana queda dominada pel sector més renovador de la Companyia. Així 
mateix succeeix amb la UCA a partir de 1970. La Universitat Centreamericana se 
situa entre “la eficacia y la utopía”, com el mateix Ellacuría manifestava, “una uni-
versidad distinta (...) desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica en la 
que se da y a la que sirve”411  

La Universitat passa del desenvolupament a l’alliberament, s’encarna (en pa-
raules de la Teologia de l’Alliberament) dins la realitat històrica del Salvador per 
estudiar profundament la realitat a fi de servir-la millor des de l’opció preferencial 
pels pobres. En termes polítics, i alhora també cristians, la UCA tenia el seu centre 
en la realitat del país. Ellacuría definia la UCA el 1982: “Una universidad de inspi-
ración cristiana es aquella que enfoca toda su actividad universitaria desde el hori-
zonte iluminador de lo que significa una opción preferencial por los pobres. Esto 
no significa que sean los más pobres los que deben entrar a cursar sus estudios 
en la universidad, ni que la universidad debe dejar de cultivar toda aquella exce-
lencia académica que se necesita para resolver los problemas reales que afectan 
a su contexto social. Significa, más bien, que la universidad debe encarnarse entre 
los pobres intelectualmente para ser ciencia de los que no tienen voz, el respaldo 
intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdad y la razón, aunque 
sea a veces a modo de despojo, pero que no cuentan con las razones académicas 
que justifiquen y legitimen su verdad y su razón.”412 

Tot i això, després de deu anys de la seva fundació i de cinc d’una direcció re-
novadora i alliberadora, la UCA va tenir seriosos problemes per dur a terme els 
seus plantejaments. Sobretot treure’s l’estigma d’una universitat privada i elitista. 
Però no podem oblidar el treball constant, des de 1970, de la UCA com a cons-
ciència crítica de la realitat nacional, que cercava transformar una realitat injusta. 
Però la UCA tenia, i té avui, el problema de l’alumnat. Aquest, procedent de la 
classe mitjana i alta, era aliè, en la seva majoria, a l’ideari i els objectius de l’entitat 
universitària. El mateix Ellacuría definia l’alumnat com “el mal menor”413. En canvi, 
el professorat i la direcció eren els qui treballaven de debò i contribuïen a la volun-
tat de transformació social de la realitat. L’equilibri, doncs, entre el que volia ser i el 
que era, era ben complicat. Els animadors de la Universitat ho acceptaven: l’entitat 
acadèmica complia la missió per al poble, però no era del poble. 

                                                      

411 WHITFIELD, T.: Pagando el precio; op. cit. 
412 WHITFIELD, T.; op. cit. 
413 WHITFIELD, T.; op. cit. 
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Malgrat aquesta contradicció, no podem pas treure mèrit a la institució univer-
sitària de la UCA, al contrari, ja que no es pot obviar el seu paper fonamental 
d’anàlisi científica, informativa, divulgativa, etc. No es pot negar que va ser des de 
1970 fins més enllà de l’assassinat dels seus principals membres, el 1989, la 
consciència crítica de la realitat nacional. Per això va ser perseguida durament a 
partir de 1979. La repressió del poble també va afectar la universitat i els jesuïtes, 
com ja hem vist. La força transformadora de la UCA eren les seves publicacions, la 
comunicació vers les grans majories del país. La revista mensual ECA-Estudios 
Centroamericanos, amb gran prestigi internacional, era el principal òrgan de difusió 
de la realitat des d’un estudi científic i analític exhaustiu. També un òrgan per al 
diàleg i debat (com volia ser la publicació d’articles de Joaquín Villalobos, coman-
dant de l’ERP, unes opinions i visions potser no compartides per la direcció d’ECA, 
però que afavorien el diàleg i el debat414.) Val a dir que, segons l’ambaixada nord-
americana, ECA era “una publicación regular de los jesuitas que dirigen la univer-
sidad (...). Es la más importante de las muy pocas publicaciones no clandestinas 
pro FMLN-FDR disponibles en El Salvador. Su editorial es una crítica izquierdista 
del actual proceso político consistente en esta perspectiva”415. Entre els seus arti-
culistes i directius destacaven Ellacuría (com a director), Nacho Martín-Baró (des 
de la psicologia social), Luís de Sebastián (des de l’economia), Jon Sobrino (des 
de la Teologia), Segundo Montes (des dels drets humans i els refugiats), Italo Ló-
pez Vallecillos (des de les ciències socials i la política), Salvador Samayoa, i mol-
tes altres personalitats civils i religioses del país. 

Des de la UCA, s’impulsava el diàleg entre les faccions en guerra, ja que ben 
aviat van veure la impossibilitat d’una victòria militar de cap dels dos bàndols. Aquí 
trobem el paper primordial de la universitat durant la guerra civil del Salvador. Va 
ser una analista profunda de la realitat, amb rigor acadèmic, una clara veu crítica 
tant cap al govern com cap a l’FMLN-FDR i la principal partidària del diàleg per la 
pau. Amb aquesta finalitat, el 1985 es creen l’Institut de Drets Humans (IDHUCA), 
dirigit per Segundo Montes, i la Càtedra de Realitat Nacional, des de la qual es 
volia establir un espai de debat i d’anàlisi de la realitat immediata del país. Consis-
tia en una sèrie de conferències obertes en les quals els dirigents polítics, socials i 
religiosos podien expressar i discutir sobre els esdeveniments que s’estaven vivint. 
Eren ben conscients que la situació era insostenible i que calia trobar una pau 
negociada. La UCA no va callar durant tot el conflicte. Demanava diàleg i negocia-
ció. El mateix Ellacuría, com hem vist anteriorment, sabia que el diàleg no seria 
fàcil, però n’era un dels principals impulsors. Ara bé, parlar de diàleg abans de 
1984 (abans que el president Duarte encetés els contactes entre el govern i la 
guerrilla, com a mesura més propagandista que no pas pacificadora), era un perill, 
ja que les forces armades i, sobretot, els Esquadrons de la Mort i grups paramili-
tars, no volien sentir a parlar de cap mena de diàleg. Per tot plegat, la UCA i la 
casa dels jesuïtes de la universitat seran víctimes de nombrosos atemptats i ame-
naces de mort. 
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El 1988, conjuntament amb l’arquebisbat, la UCA organitza el Debat Nacional 
per la Pau, obert a tots els grups polítics i a totes les organitzacions socials, a fi de 
trobar solucions i acords per a la realitat del país. L’arquebisbat era qui convocava 
i la UCA la que acollia i prestava suport logístic (i val a dir que alguna cosa més). 
S’hi van presentar unes 164 ponències sobre diferents aspectes de la realitat na-
cional. La intenció era obrir camins que portessin al diàleg entre el govern i 
l’FMLN. Segons Ellacuría, el debat nacional va ser el factor més nou i dinàmic del 
procés sociopolític del Salvador. L’èxit es pot observar en el fet que fins i tot 
ARENA hi va participar. En les conclusions es destaca la necessitat de l’alto el foc, 
el retorn a les negociacions i la reactivació del diàleg entre el govern i l’FMLN416. 

Resumint, la UCA i els jesuïtes que hi treballaven cercaven viure la seva voca-
ció al servei de la fe, per tant, a través de la promoció de la justícia. Tot el treball 
realitzat a la UCA s’encarava cap a aquesta mateixa direcció, treballar per trans-
formar la realitat injusta del Salvador i promoure la justícia en un país en guerra. 
No deixaran mai de recolzar les negociacions de pau, les converses entre l’FMLN i 
el govern, però sempre críticament i des de l’òptica acadèmica i científica, actuant 
com la “consciència crítica del país”. 

5.1.2. Monsenyor Arturo Rivera, la jerarquia eclesiàstica i Roma 

Ja monsenyor Romero, el 1980, demanava una reconciliació nacional per evitar 
la imminent guerra civil, però després del seu assassinat, monsenyor Rivera, el 
seu successor al capdavant de l’arquebisbat, va moderar el missatge. Poc des-
prés, ja iniciada la guerra, Rivera esdevé la veu més constant i dura de la jerarquia 
a favor del diàleg i actuarà de mediador en moltes ocasions fins que les Nacions 
Unides assumeixin aquest paper. Monsenyor Rivera inicia el seu camí com a mit-
jancer el 1982, quan és el correu que lliura personalment una proposta de l’FMLN 
al govern de Duarte417. 

Encara que monsenyor Rivera era respectat com a autoritat moral sota la qual 
havia desenvolupat el seu paper mediador, un bon nombre de sectors creien que 
la feina realitzada per l’arxidiòcesi era massa cautelosa, que tenia un excés 
d’inèrcia i manca d’iniciativa per dur a terme la tasca mediadora en un conflicte tan 
complicat com el del Salvador. Rivera, efectivament, era un home molt prudent, 
però sempre havia destacat com a progressista. Cal recordar que quan mor mon-
senyor Chávez i es busca un successor, monsenyor Rivera és el que demanen 
totes les organitzacions progressistes del país i les CEB. Però un cop accedeix a 
l’arquebisbat, monsenyor Rivera es troba en plena guerra, una guerra que ell ma-
teix considera “campo de batalla de las superpotencias que pelean la hegemonía 
mundial aprovechándose del descontento natural del pueblo por la represión y la 
injusticia existentes”418. Rivera sempre serà partidari del diàleg, un diàleg diferent a 
                                                      

416 WHITFIELD, T.; op. cit. 
417 WHITFIELD, T.; op. cit. 
418 RIVERA, A. (1984): Cristiano, la Iglesia eres tu; Carta Pastoral del 10 d’abril. 
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l’exigit per la jerarquia, ja que l’arquebisbe accepta que l’FMLN-FDR és una força 
política representativa i no un grup terrorista, com veurem més endavant. Rivera 
serà el promotor dels primers contactes i diàlegs entre el govern de Durate i 
l’FMLN i hi participarà activament. Val a dir que Rivera era, políticament, un home 
molt influenciat per la democràcia cristiana i un gran admirador de Duarte419. Tot i 
això, no es tanca mai al diàleg i no satanitza les forces insurgents. 

D’altra banda, Rivera tenia molt respecte, i fins i tot por, a les CEB. En el temps 
de Rivera, les CEB ja estaven completament polititzades i eren partidàries de les 
FPL o de l’ERP (val a dir que entre les dues faccions de les CEB hi havia força 
confrontació i rivalitat). Rivera no acceptava la politització de l’Església. No és que 
monsenyor Rivera no cregués en les CEB, al contrari, com a bisbe les havia recol-
zat i potenciat molt. Tot i això, ara les veia massa decantades cap a la política i 
això li feia por420. En canvi, seguint l’exemple de monsenyor Romero, l’arquebisbe 
tenia una gran preocupació pel respecte als drets humans. En les homilies domini-
cals a la Catedral metropolitana, Rivera resumia l’informe setmanal que feia María 
Julia Hernández de Tutela Legal del Arzobispado, uns informes molt acurats i se-
riosos sobre la realitat d’opressió, injustícia i sobre les accions criminals que efec-
tuava l’exèrcit contra la població civil421. A més de sentir aquesta preocupació per 
la denúncia profètica dels atemptats contra els drets humans, Rivera era un bus-
cador de la pau. Ell, juntament amb Ellacuría, organitzen a la UCA el Debat Nacio-
nal per la Pau, abans esmentat, que consistia en debats, xerrades, conferències, 
taules rodones, etc. en què participaven institucions, organitzacions de masses, 
sindicats, grups polítics, comunitats de base, esglésies protestants, etc. En total, 
més de 60 organitzacions no militars reunides per cercar camins de diàleg per 
arribar a la pau422. Així doncs, ens trobem davant d’un arquebisbe que, d’una ban-
da, té por de la politització de l’Església que fan les CEB, però, de l’altra, és un 
home preocupat per la pau, el diàleg i el respecte als drets humans. 

Amb Rivera al capdavant de l’arxidiòcesi de San Salvador, continuava la línia 
pastoral i evangèlica iniciada per monsenyor Chávez i seguida i millorada per 
monsenyor Romero. A grans trets, la línia d’aquests arquebisbes es podria resumir 
en la fidelitat a les reformes del Vaticà II i a les declaracions de Medellín, tot insis-
tint en la recerca de la salvació enfront de l’opressió i de la injustícia des de l’opció 
preferencial pels pobres. D’altra banda, aquesta orientació pastoral denuncia acti-
vament el totalitarisme polític, la violació dels drets humans i es compromet a ser 
la veu dels que no tenen veu, com havia fet monsenyor Romero i, Rivera, en bona 
mesura i al seu nivell, també. Buscaran tots els mitjans i mecanismes per la pau i 
la justícia, des del seguiment fidel de l’Evangeli423. 

                                                      

419 Entrevista amb Rafael de Sivatte sj.; San Salvador, 13 d’octubre de 2003. 
420 Entrevista amb Rafael de Sivatte sj.; op. cit. També entrevista a Carlos Armando García, San 
Salvador, 17 d’octubre de 2003. 
421 Veure les homilies de monsenyor Rivera publicades a Carta a las Iglesias del CMR de la UCA. 
422 Entrevista a Rafael de Sivatte sj.; San Salvador, 13 d’octubre de 2003. 
423 LÓPEZ VALLECILLOS, I. (1983): “¿Qué trajo Juan Pablo II a El Salvador?; ECA; núm. 413-414. 
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Quant a la jerarquia eclesiàstica, la Conferència Episcopal del Salvador 
(CEDES) no es posiciona gens en el conflicte, ben al contrari. Al principi de la gue-
rra, la CEDES, amb monsenyor Aparicio (anomenat popularment monsenyor Ta-
magaz424) i monsenyor Delgado al capdavant, legitimen les forces armades i 
acusen l’FMLN de terroristes i comunistes. L’Església més tradicional es mantindrà 
tot el conflicte de la part del govern i es mostrarà ambigua pel que fa al diàleg i 
fortament anticomunista. Titllaran la UCA i els jesuïtes de comunistes i els acusa-
ran de ser partidaris de la lluita armada terrorista. Buscaran per tots els mitjans 
acabar amb les CEB i amb la Teologia de l’Alliberament. Val a dir que aquesta 
postura jeràrquica rebrà tot el suport de Roma. Cal recordar que quan monsenyor 
Romero va visitar Joan Pau II amb un informe redactat per la UCA sobre la perse-
cució que vivia l’Església del Salvador el 1980, el Papa ni mira l’informe ni escolta 
Romero... “No serà tant...”, deia el Papa, i ràpidament parlava a Romero dels pe-
rills del comunisme425. Ens trobem, doncs, amb una jerarquia totalment dividida, 
malgrat tímids moviments unificadors, com algunes cartes pastorals (1980, 1982 o 
1984).  

Alguns dels comunicats de la Conferència Episcopal mostraran l’ambigüitat de 
les seves posicions. El primer és la carta pastoral conjunta de 1980, poc després 
de l’assassinat de monsenyor Romero i abans que monsenyor Rivera accedís a 
l’arquebisbat. En aquesta carta s’exposa la situació bèl·lica del país i es reconeix la 
pobresa i la injustícia com a causa principal del conflicte. Tot i això, hi veiem cla-
rament el seu posicionament, ja que no acusa l’exèrcit de repressiu i sí, en canvi, 
titlla la guerrilla de comunista i terrorista. “La situación de violencia es, en parte, 
herencia del pasado que, con su carga de injusticia, ha provocado una reacción de 
resentimiento y desconfianza en muchos salvadoreños, a lo que debemos añadir 
la insidiosa labor de zapa del comunismo internacional y la violenta reacción de la 
extrema derecha.”426 La jerarquia, doncs, parla d’injustícia i la seva descripció 
equipara l’extrema dreta i les organitzacions politicomilitars. El seu missatge és 
bàsicament tradicionalista, ambigu i sobretot força prudent respecte a les forces 
armades. Quan es refereixen a la violència no parlen en cap cas de l’exèrcit, 
d’ORDEN o de qualsevol cos militar. Només acusa directament la guerrilla i 
l’extrema dreta i considera que la radicalització de la lluita armada impedeix el 
diàleg per assolir la pau. Ja en aquesta carta de 1980, doncs, els bisbes parlen de 
diàleg, però serà una petició molt vaga. Cal destacar que els bisbes consideren la 
guerra civil un conflicte est-oest, com l’Administració Reagan. Com a conseqüèn-
cia, creuen que l’FMLN és un organisme del comunisme soviètic i lluitar-hi en co-
ntra és alliberar el país del comunisme. 

El tradicionalisme de la jerarquia es pot observar en un parell de frases de la 
carta pastoral sobre l’educació: “La opción por la violencia es fruto de una escuela 
                                                      

424 El tamagaz és un llangardaix verinós, i monsenyor Aparicio era anomenat així pels membres de 
l’Església Popular. Entrevista amb Carlos García, San Salvador, 17 d’octubre de 2003, i entrevista amb 
Benito Tovar, San Salvador, 10 de juny de 2004. 
425 DELGADO, J.: Óscar A. Romero, Biografía, op. cit. 
426 CEDES: Carta Pastoral conjunta del Episcopado salvadoreño; 15 de setembre de 1980. 
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de la que hace tiempo se expulsó a Dios y que hizo escarnio de los principios de la 
moral cristiana (...). El hombre sin Dios y sin moral cristiana no es plenamente 
hombre. Su formación integral exige la religión, la moral y el civismo.” Creiem que 
són prou explícites. En una situació de guerra civil, davant la misèria extrema que 
vivia la majoria de la població, davant la repressió i persecució que havia patit 
l’Església i la població civil, la jerarquia atribueix la guerra a una manca de moral 
cristiana i recorda la secularització liberal de l’educació pública.  

La principal queixa i recriminació de la jerarquia a la carta pastoral que presen-
tem a mode d’exemple és la politització de l’Evangeli. La jerarquia condemnarà 
sempre, fins i tot acceptant la Conferència de Puebla (1979), la ideologització i 
“manipulació” (segons ells) de l’Evangeli i la Bíblia en general. “Al parcializar el 
amor, se ideologiza el concepto de prójimo: éste ya no es el pobre del Evangelio 
(...), sino sólo y exclusivamente el oprimido por el sistema capitalista, explotado 
por la burguesía, organizado y comprometido con la Revolución social. Este re-
duccionismo antievangélico del concepto de prójimo es una de las ideologizacio-
nes del Evangelio que más daño están causando al país.”427 Els bisbes seguiran 
criticant sempre la Teologia de l’Alliberament, a la qual acusaran d’haver estat 
absorbida pel marxisme ateu. D’aquesta manera, tota pastoral o treball evangèlic, 
sorgit d’aquesta teologia, serà criticat i acusat de dividir l’Església i pertorbar la 
pau. 

És important veure que els bisbes no sempre van estar callats davant la si-
tuació de guerra, al contrari. Denuncien i, sobretot, demanen pau. Val a dir que 
els seus arguments i denúncies no són els mateixos de monsenyor Romero. 
Només ens cal comparar el que diuen els bisbes a la pastoral de 1980 i l’homilia 
de monsenyor Romero del 23 de març, en què exigeix a l’exèrcit que deixi de 
matar. “Nosotros, los obispos de El Salvador, hacemos un llamado angustioso y 
apremiante a la cordura y a la reflexión: ¡Ya no más muertes!¡Ya no más odio, 
no más venganzas! —Com si la guerra fos la venjança del pobre contra el ric.        
—Cese ya de correr tanta sangre, que vuelva la paz y la reconciliación. Somos 
hermanos, amémonos como nos ama nuestro Padre Dios que está en el cielo, 
como nos ha amado Jesucristo Nuestro Señor, que ofreció su vida en rescate 
por todos los hombres.”428 Fàcilment podem veure que els bisbes no reclamen la 
pau amb justícia, sinó que fan una exhortació simplement moral a favor de la pau 
amb independència de les seves condicions i que, a la pràctica, podia ser com-
patible amb la dictadura. Mostren l’alçament popular com una venjança il·lícita 
dels pobres vers els rics, una enemistat que s’ha de reconciliar. No es proposa-
ven mesures per acabar amb la injustícia, sinó que s’apel·lava a la reconciliació i 
al perdó com si res no hagués passat. El darrer punt ens mostra la religiositat 
tradicional de la jerarquia, un Déu llunyà, al cel, i un Jesús sofrent i resignat que 
s’ofereix a la mort, en lloc de lluitar. Un fragment que resumeix clarament tot el 
pensament i missatge de la jerarquia davant la guerra. 
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L’Església, segons els bisbes, tenia la missió de crear en l’home una “sana 
conciencia moral”, un esperit comunitari i una actitud de diàleg. Tenen l’obligació 
de convertir l’home en un “constructor de paz, de reconciliación y de comunión 
fraterna”. Aquesta imatge del constructor de pau també serà emprada per Joan 
Pau II en la seva visita pastoral-política a Centreamèrica, com veurem més enda-
vant. Cal remarcar que els bisbes, seguint la postura clàssica patriarcal, mai no 
parlen en les seves cartes de la dona i de la seva figura dins la societat. Tan sols 
l’esmenten quan parlen de la família com a base indestructible de la societat tradi-
cional catòlica. Realment el missatge dels bisbes era de bones intencions, però 
totalment desencarnat de la realitat de la guerra civil que s’estava vivint. 

Els bisbes tenen una clara raó per no anar més enllà en el seu missatge. D’una 
banda, la por d’acabar com monsenyor Romero, assassinats per l’extrema dreta. 
D’altra banda, volen mantenir bones relacions amb el poder polític de l’Estat, al 
qual consideren un representant legítim, tot i que critiquen i denuncien la manca 
de treball polític per resoldre la crisi. Veuen la guerrilla com una amenaça terrorista 
i l’Església dels Pobres, com una ideologització, una politització de la fe provocada 
per la infiltració d’ideologies polítiques a la teologia i la pastoral d’alliberament. Per 
aquesta raó, ordenen a tots els sacerdots, religiosos i religioses que abandonin 
tota tasca de militància política: “Esta Conferencia Episcopal se adhiere a la volun-
tad del Papa Juan Pablo II de prohibir a los sacerdotes, religiosos y religiosas la 
militancia política(...). Declaramos que aquellos sacerdotes, religiosos y religiosas 
que sigan en este tipo de militancia como dirigentes no son representantes oficia-
les de la Iglesia, ni tienen nuestra autorización para ello, de modo que si lo siguen 
haciendo es a título personal y de ninguna manera como parte de su deber pasto-
ral.”429 Val a dir que tots, o la immensa majoria dels sacerdots, religiosos i religio-
ses involucrats en la lluita de l’FMLN ho feien tot seguint el seu deure pastoral com 
a membres de l’Església i per amor al pròxim en ple deure pastoral430.  

Així doncs, i a mode de resum, veiem que la jerarquia, tot i denunciar i demanar 
pau i diàleg, encara està encadenada a les velles tradicions catòliques i a 
l’anticomunisme fanàtic que li impedeix veure més enllà de la lluita de classes i 
d’una implicació política a la que l’Església, segons ella, no ha d’entrar. Realment, 
sense intenció de fer judicis, el que hi veiem és com un vaixell entre dues aigües, o 
una realitat que topa amb una manera de ser i funcionar encara medieval. 

El 6 de març de 1983, Joan Pau II visita el Salvador en la seva gira per Cen-
treamèrica, després del lamentable espectacle de Nicaragua, que ja tractarem en 
el seu moment. Al Salvador, el Papa es troba amb una realitat de més de 40 mil 
morts en aquells moments, amb una guerra civil en plena activitat i amb el gran 
patiment de la població civil, massacrada per les forces armades. El seu missatge 
és un crit per la pau. Recuperant el llenguatge de Medellín i Puebla, Joan Pau II 
                                                      

429 CEDES; op. cit. 
430 En les entrevistes a sacerdots i religiosos, tots destaquen el mateix, que la seva vinculació amb la 
lluita armada o amb la implicació política responia a la seva pròpia fe, i ho consideraven un deure 
pastoral i un compromís adquirit des d’una profunda fe cristiana i amor al pobre.  
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reconeix que la raó de fons de la violència desplegada a tot Centreamèrica és el 
“pecat estructural”, és a dir, la injustícia estructural. A partir d’aquí, el Papa critica 
la violència d’ambdós bàndols i demana el diàleg i la pau des de l’“ensenyança” 
(doctrina) social de l’Església catòlica. Per aconseguir la pau al Salvador, demana 
la superació de la injustícia estructural, la conversió dels ànims cercant un clima de 
reconciliació i d’obertura al diàleg entre la ciutadania, però sobretot entre els prin-
cipals responsables del conflicte (el govern i la guerrilla)431. A nivell del Salvador 
(una altra cosa serà la de Nicaragua), la visita era més de caire apostòlic que no 
pas polític, però el discurs, per les concretes circumstàncies històriques, va derivar 
en un missatge polític que denunciava la violència terrorista (sense especificar mai 
a qui anomenava terroristes, si a la guerrilla o les forces armades i els grups pa-
ramilitars). Joan Pau II creu en la doctrina social de l’Església com una “ideologia” 
intermèdia entre el capitalisme i el comunisme. D’aquesta manera, critica tant l’un 
com l’altre. Sobretot critica el que ell anomena “ideologització” i fa una crida a evi-
tar la “contaminació” de les ideologies, ja que el cristià, amb la doctrina social i 
l’Evangeli “en té prou”. Segons Ellacuría, aquesta idea és errònia i destaca que la 
Conferència de Puebla (1979) parla de la necessitat de les ideologies. Segons 
Ellacuría, la doctrina social aporta molt a la situació del país, però amb la condició 
de no tancar-s’hi, com fa el Papa, sinó d’unir-la amb les ciències socials i la praxi 
històrica432. 

Dels discursos papals cal destacar el reconeixement de la persecució viscuda 
per l’Església durant els anys 70. Més important encara és que Joan Pau II 
recupera com a víctimes innocents monsenyor Romero i els sacerdots, religiosos i 
religioses assassinats, acusats anteriorment pel govern i la jerarquia del Salvador i 
pels Estats Units de traïdors a la fe i al seu ministeri, servidors del comunisme 
internacional; encara el Papa manifesta que la situació històrica que s’està vivint 
pot exigir, a la missió sacerdotal, el do de la vida. D’aquesta manera, el Papa 
recorda la seva innocència: “Cuántas vidas nobles, inocentes, tronchadas cruel y 
brutalmente. También de sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles servidores de la 
Iglesia, e incluso de un pastor celoso y venerado, arzobispo de esta grey, 
monseñor Óscar Arnulfo Romero.”433. Cal recordar que Joan Pau II visita la tomba 
de monsenyor Romero a la cripta de la Catedral de San Salvador, i amb el 
nomenament de monsenyor Rivera com a successor de Romero, manté la línia 
conciliar i progressista dins l’arquebisbat. Paradoxalment, el Papa també saluda 
ben efusivament els membres del govern, entre ells l’assassí intel·lectual de 
monsenyor Romero, Roberto D’Aubuisson.  

Joan Pau II destaca la injustícia estructural com la causa principal de la guerra 
civil però, en bona mesura, manté el mateix discurs que el president Reagan, ja 
que veu en la crisi del Salvador la intervenció de l’URSS i, per tant, emmarca el 
conflicte dins l’esquema est-oest. El Papa parla que la violència amb la qual s’ha 
                                                      

431 Editorial ECA; núm. 413-414, març-abril, 1983. 
432 ELLACURÍA, I. (1983): “Mensaje ético-político de Juan Pablo II al pueblo centroamericano”, ECA; 
núm. 413-414.  
433 ELLACURÍA, I.; op. cit. 



 

169 
 

respost a la injustícia estructural està alimentada per ideologies “no respetuosas 
con la vida humana”434. El Papa, no obstant això, no s’adona que al Salvador pri-
mer van existir les organitzacions de masses no violentes com a resposta a la 
injustícia estructural i que no va sorgir la violència politicomilitar fins que aquelles 
van resultar ineficaces. Val a dir també que Joan Pau II, en cap moment de la visi-
ta a l’Amèrica Central, parla de repressió, la repressió militar i governamental que 
patia el poble del Salvador, que era alhora anterior a la violència guerrillera i res-
posta del govern a aquesta darrera. Joan Pau II parla sempre de violència, però la 
violència més dura que pateix el poble centreamericà és la repressió. Aquest punt 
no és tractat pel Papa, com tampoc parla de l’intervencionisme estranger. En can-
vi, sí que es pot llegir entre línies en el seu missatge com acusa l’URSS d’armar la 
guerrilla i el comunisme de “pervertir” els cors i tornar-los violents. En contraparti-
da, en cap moment tampoc no parla de la intervenció nord-americana, ni molt me-
nys la condemna. 

Resumint, el discurs del Papa durant la seva visita al Salvador és un clam per 
la pau i el diàleg. Una pau que s’aconsegueix amb la conversió dels cors i els es-
perits, amb la reconciliació que durà a la fi de la violència. Tot plegat emparat amb 
la doctrina social de l’Església com a model a seguir per aconseguir una pau amb 
justícia. 

5.1.3. Pastors entre guerrillers, pastoral d’acompanyament  

Un dels exemples, potser dels més coneguts, d’un sacerdot diocesà dins la 
guerrilla de l’FMLN és el del sacerdot belga Rogelio Ponceele. Ponceele formava 
part de l’ERP (Exèrcit Revolucionari del Poble) i va passar tota la guerra a les zo-
nes de control que aquest grup militar tenia a Morazán, a l’est del país. Ponceele 
hi és enviat pel seu propi bisbe belga, després del Concili Vaticà II, quan els bis-
bes llatinoamericans demanen l’ajuda de sacerdots europeus per tal de suplir la 
gran manca de vocacions al propi país. Aquest sacerdot s’integra a la colònia Za-
camil (perifèria de San Salvador) l’abril de 1970 juntament amb Pedro Declerq 
(també belga i destacat en l’acompanyament en les zones de guerra). Allà inicien 
els treballs com a CEB, inspirats en l’experiència de San Miguelito a Panamà: 
Visites a les cases, reunions setmanals, cursos bíblics. Aquests cursos consistien 
a parlar de la realitat del país, de la pròpia realitat viscuda i de la Bíblia, relacionant 
tots tres aspectes435. Ponceele recorda els primers anys a la colònia Zacamil dient: 
“Fueron diez años de trabajo en los suburbios de San Salvador. Del 70 al 80. Un 
largo proceso para las comunidades y para nosotros. A medida que íbamos pro-
fundizando en el trabajo, dando conciencia a la gente y la gente organizándose, 
venían más problemas. En la Iglesia ningún obispo nos apoyaba. En este camino, 

                                                      

434 ELLACURÍA, I.; op. cit. 
435 Sobre el treball a les CEB de Zacamil, veure ANÒNIM (1983): La fe de un pueblo; historia de una 
comunidad cristiana en El Salvador (1970-1980); UCA Ed.; San Salvador. L’autor no posa el seu nom 
en la publicació per donar la importància i protagonisme a la comunitat, però sabem que és el sacerdot 
belga Pedro Declerq.  
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ninguno, sólo monseñor Romero y su obispo auxiliar, monseñor Rivera. No es que 
los demás no nos apoyaran, es que nos condenaban. La verdad es que sólo po-
díamos contar con monseñor Romero.”436 

Quan augmenta la repressió contra l’Església, el 1980, i després de 
l’assassinat de monsenyor Romero, l’ERP proposa a Rogelio Ponceele anar a 
Morazán. Ell ja havia tingut contacte amb les organitzacions populars, i també amb 
l’ERP, amb el qual, a poc a poc, va anar simpatitzant més. Finalment, sorgeix 
aquesta proposta, si bé sense cap implicació ni tasca militar, solament per protegir 
la seva vida i acompanyar la comunitat, el poble creient que vivia a les zones de 
control. “Los compas me habían hecho la propuesta de ir a Morazán como sacer-
dote. Jamás me dijeron que tenía que ir como combatiente o para integrarme a la 
guerrilla o para cumplir alguna tarea militar.” Els guerrillers de l’ERP li deien que la 
seva tasca era purament pastoral. “Rogelio, usted tiene que andar en las comuni-
dades, usted tiene que hacer pastoral. Con que usted ande con nosotros aquí, 
celebre misa, haga grupos de reflexión de la Biblia, con eso es suficiente. Eso es 
lo que queremos que haga, eso es lo que le toca a usted.”437 

Rogelio Ponceele era partidari de la no-violència i reconeix que acceptar la 
violència de la guerrilla va ser de les coses que més li van costar, però finalment, 
poc abans de marxar cap a les muntanyes de Morazán, va assumir que “la violen-
cia no es un problema teórico, sino un problema práctico; sólo se comprende la 
violencia del pueblo cuando se acompaña al pueblo (...). Entonces el problema no 
es la violencia, sino quién la hace y para qué.”438 

Així, a Morazán, Rogelio Ponceele hi desenvolupa tasques pastorals i 
d’acompanyament, entre combats, per a la població civil i per als guerrillers. Hi 
celebrava eucaristies, promovia cursets, aplicava tot el seu coneixement en el 
treball a Zacamil i amb les CEB. “Todos los domingos tenía misa en la ermita de El 
Zapotal. Venían los pobladores, venían los compas. Así empecé el trabajo pasto-
ral, reuniéndonos para celebrar la Eucaristía. (...) Había que empezar a trabajar en 
las comunidades. Entonces empecé a hacer cursillos de varios días, como los que 
habíamos hecho antes en San Salvador. Me reunía con los que iban a ser los 
animadores de las comunidades, los catequistas, los delegados de la Palabra (...). 
Ellos son los que convocan a la comunidad para el grupo de reflexión o para la 
celebración de la Palabra o para la misa. (...) El trabajo pastoral en las comunida-
des, con la población lo fuimos dividiendo con el tiempo. Ahora tenemos cinco 
áreas de trabajo: la celebración de la Palabra y la celebración de la Eucaristía; los 
grupos de reflexión; los Derechos Humanos; la catequesis de niños y el apoyo a 
los proyectos de la comunidad.”439 
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438 LÓPEZ VIGIL, M.; op. cit. 
439 LÓPEZ VIGIL, M.; op. cit. 



 

171 
 

Ponceele sempre remarcava la religiositat, la fe del poble i també dels seus 
guerrillers. Quan parla d’ells parla de la lluita com a compromís cristià, una lluita 
per la justícia i la construcció d’una nova societat, el que l’Església denomina la 
creació del regne de Déu. Destaca com els guerrillers coneixien la fe del poble, 
alguns cristians, però d’altres absolutament marxistes dogmàtics i, per tant, ateus. 
Tot i el suposat ateisme de la guerrilla, segons Ponceele, “los compas respetan 
mucho la fe del pueblo. Tienen un gran respeto por lo que predicamos (...). Tienen 
un gran respeto por el trabajo pastoral que hacemos. Saben lo importante que ha 
sido el trabajo pastoral que se hizo en todo El Salvador antes de que empezara la 
guerra y miran cuánta conciencia le dio al pueblo todo ese trabajo; ven los frutos 
ahora, en esta lucha tan larga”440.  

Així, Ponceele és un exemple clar de l’acompanyament i el treball pastoral amb 
la guerrilla. L’Església no s’identifica directament amb la lluita revolucionària, com 
a cos general, però sí que trobem molts exemples en els quals cristianisme i revo-
lució s’uneixen. “Lo que yo considero nuestro principal papel es dar esperanza (...) 
para este pueblo que cree en Dios; la palabra fe es fuente de fortaleza, de valor, 
de esperanza. Que un sacerdote ande con ellos es una señal que Dios va con 
ellos.”441  

Altres exemples són els dels sacerdots diocesans Rutilio Sánchez i David Ro-
dríguez. Sánchez militava dins de les FPL ja abans de l’inici de la guerra, i forma 
part de la Coordinadora Nacional de l’Església Popular (CONIP), que aglutinava 
les CEB, bàsicament seguidores o partidàries de les FPL. Després de rebre diver-
sos atemptats contra la seva vida, i després de l’assassinat de monsenyor Rome-
ro, Sánchez abandona el país i es reuneix a Mèxic amb la direcció de l’FDR a 
l’exili. Llavors és enviat com a diplomàtic a Europa per buscar suport per a la lluita 
insurreccional i per a l’FMLN. Cerquen tant recolzament econòmic per a la lluita 
com reconeixement internacional de la causa de l’FMLN i de la pròpia organització 
com a entitat representativa políticament i socialment a nivell internacional442 (en 
aquesta direcció, la declaració francomexicana en serà la principal i primera decla-
ració de suport).  

Un any més tard, Sánchez retorna al país i s’incorpora activament com a diri-
gent i acompanyant de les Comunitats de Base de les zones alliberades del front 
de guerra nord-occidental (Cabañas, Santa Ana i nord de San Salvador). Una ve-
gada allà, la seva tasca principal és com a sacerdot, dirigent i coordinador de les 
campanyes d’educació política, de salut i d’alfabetització entre la població civil, 
però Sánchez també participa com a combatent a les files de les FPL. “Entonces él 
me preguntó —mons. Rivera— si yo era un elemento armado, y yo le dije que sí, 
que hay un dicho que dice: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Si yo vivo en 
una población que es agredida militarmente, yo tengo la obligación de defender a 
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esa población no sólo con la palabra; tengo que tomar ciertas determinaciones. 
(...) ¿Qué es mas apostólico o testimonial que cinco catequistas o guerrilleros 
mueran defendiendo a su pastor sacerdote, o que su pastor sacerdote muera de-
fendiendo a cinco personas?”443 

David Rodríguez, per la seva banda, intervé en la creació de l’UTC a San Vi-
cente i en el BPR posteriorment. Rodríguez es manté durant tota la guerra amb les 
FPL com a combatent, després d’abandonar el sacerdoci. És un dels exemples en 
què el treball polític i militar fa abandonar el ministeri sacerdotal. Van ser un bon 
nombre de sacerdots els qui van abandonar el seu ministeri per poder-se dedicar 
exclusivament a l’organització política i a la guerrilla. Després de la signatura dels 
acords de pau, el 1992, Rodríguez esdevé diputat de l’FMLN a l’Assemblea legis-
lativa. 

Durant els anys 70, moltes religioses surten dels convents i dels col·legis pri-
vats per anar a viure i treballar a les zones marginals de les ciutats. És ja amb 
monsenyor Chávez que les religioses són enviades a treballar a les zones rurals 
en el treball d’animació i acompanyament de les CEB. Però amb monsenyor Ro-
mero és quan aquestes religioses, totalment inspirades per la nova religiositat 
postconciliar, esdevenen pilars fonamentals de l’Església dels pobres i assoleixen 
un major grau de compromís i d’autonomia. Monsenyor Romero, a causa de la 
manca de sacerdots, atorga a les religioses la possibilitat d’administrar sagraments 
quan tradicionalment aquesta tasca era duta a terme exclusivament per sacerdots 
o diaques. Per tant, es podien encarregar de realitzar matrimonis i bateigs444. Pot 
semblar poca cosa, però aquesta autoritat que monsenyor Romero donava a les 
religioses era de gran importància en el món rural i representava una àmplia auto-
nomia del poder sacerdotal. Les religioses desenvolupen un paper decisiu en la 
creació i creixement de les CEB i, sobretot al camp, desenvolupen un paper re-
marcable en l’acompanyament pastoral de la població. Durant la guerra civil, les 
religioses es mantenen a les zones de combat, sobretot a les zones controlades 
per l’FMLN i als barris de San Salvador.  

Un exemple és el cas de la religiosa nord-americana Ana Manganaro, metges-
sa que treballarà tant pastoralment com mèdicament a la zona nord oriental del 
departament de Chalatenango. Ella, juntament amb el jesuïta Jon Cortina, són els 
responsables de la creació d’un centre mèdic d’assistència primària al cantó Guar-
jila de Chalatenango, una petita comunitat formada per població civil que, a l’inici 
de la guerra, va refugiar-se a Hondures, al camp de refugiats de Mesa Grande. El 
1987 hi retornen, repoblen la zona i creen el cantó de Guarjila. El centre mèdic 
avui porta el nom de la religiosa. Un segon exemple és el de la germana Josefina, 
Hermana Finita, religiosa de la congregació de les Oblates del Sagrat Cor de Je-
sús. Ella, després de l’assassinat de Rutilio Grande i de la recuperació de la parrò-
quia d’Aguilares per monsenyor Romero (que com ja hem esmentat anteriorment 
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havia estat ocupada per l’exèrcit), juntament amb Jon Cortina i altres, són els nous 
encarregats de la parròquia i de seguir la tasca iniciada per Rutilio Grande. En 
plena guerra, trobem la germana Fina en el petit cantó Guarjila. En aquesta pobla-
ció, Fina va treballar, i encara treballa avui (2004), en la pastoral de la comunitat, 
una comunitat formada bàsicament de població civil i combatents. Malgrat els 
combats, aquest acompanyament es manté durant tota la guerra. Un acompanya-
ment que va més enllà de la pastoral. S’encarreguen de tasques mèdiques, 
d’adequar infraestructures per a la comunitat (és el cas de la clínica Ana Mangana-
ro de Guarjila) i de la mobilitat de civils, soldats i guerrillers ferits cap a centres 
hospitalaris fora de les zones de control de l’FMLN, etc.  

5.1.4. El poble de Déu en lluita, laics i Comunitats de Base 

Ja hem vist durant aquest treball com a partir de la tasca pastoral de les parrò-
quies i de les Comunitats de Base, la població va adquirint una nova religiositat, va 
descobrint, com deia monsenyor Urioste, una “Església nova”, alhora que 
l’Església descobria un “poble nou”445. Aquesta nova religiositat els porta a desco-
brir la injustícia i les seves causes. Alhora, aquest obrir els ulls a la realitat, des de 
la fe cristiana, porta el camperol, l’obrer, el mestre, l’estudiant, a adquirir compro-
misos amb la creació del regne de Déu, és a dir, amb la creació d’una nova socie-
tat, amb el canvi social. Aquest compromís social es va perfilant fins a arribar al 
compromís polític amb les organitzacions politicomilitars. Estem, doncs, davant 
d’un procés de politització des de la fe cristiana. 

Molts camperols, a causa d’aquest compromís, quan s’inicia la guerra es con-
verteixen en guerrillers. La guerrilla de l’FMLN està plena de cristians que, no per 
ideologia marxista, sinó per fe cristiana i convicció social, prenen les armes com a 
única sortida a la seva situació de pobresa, de repressió, etc. Cal recordar la per-
secució que va viure l’Església al Salvador, provocada per grups paramilitars com 
ORDEN o pels propis cossos militars. La persecució va ser particularment crua 
amb els laics i, sobretot, amb els camperols. Tenir una Bíblia a casa era sinònim 
de subversió i el seu propietari i tota la seva família podien ser assassinats si eren 
descoberts. Participar dels grups parroquials, de les Comunitats de Base o d’altres 
moviments d’Església era sinònim de comunisme pels militars i convertia la pobla-
ció civil en objectiu militar. Amb la repressió, les CEB van quedar molt debilitades i 
fins i tot algunes van desaparèixer. Els seus membres s’incorporaven activament a 
la guerrilla (com la majoria de líders comunals, catequistes i agents de pastoral) o 
abandonaven la comunitat per temor als militars. Alguns fins i tot abandonen el 
catolicisme per entrar a les sectes protestants, ja que els seus membres, com que 
no es qüestionaven la realitat i no exigien compromís social i polític, no eren objec-
tiu de l’exèrcit. Tot i això, les Comunitats de Base que van quedar dins les zones 
de control de l’FMLN, com Chalatenango o Morazán, es van mantenir més o me-
nys, tot i les dificultats de la guerra, sobretot gràcies a sacerdots que les van recol-
zar i les van acompanyar, com ja hem vist abans. Fora de les zones de control, la 
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vida de les CEB era força més difícil. D’una banda, ja no tenien el suport incondi-
cional de l’arquebisbe, els sacerdots que hi treballaven havien hagut de sortir del 
país (com el cas de Benito Tovar i molts altres) o eren a les zones de control. Així, 
doncs, entren en una profunda crisi de la qual no han sortit. Podríem dir que la 
repressió i persecució dels anys 70 i la guerra civil van destruir les Comunitats 
Eclesials de Base al Salvador. Després de la guerra, únicament algunes parrò-
quies mantenen el treball pastoral de les CEB a San Salvador (com el cas de la de 
Sant Antoni Abat) i al camp s’intenta fer ressorgir un incipient moviment, però sen-
se gaire èxit per les pròpies dificultats de la vida salvadorenca i la manca de suport 
del clergat (excepte algunes excepcions), únicament amb el suport de les ONG 
internacionals, que hi ajuden amb projectes de desenvolupament. Però res que 
s’assembli al que van ser les CEB durant els anys 70. Aquell moviment pastoral i 
de vida cristiana va desaparèixer amb la guerra. 

5.2. Roma contra Managua, l’Església persegueix la revolució 

La revolució ha triomfat a Nicaragua. Després de deu anys d’intents, de com-
bats a les muntanyes i a les ciutats, la tercera insurrecció popular ha estat la defini-
tiva. El paper de l’Església en el triomf és indubtable, com ja hem mostrat 
anteriorment abastament. Ens trobem amb sacerdots i religiosos que formen part 
del Grup dels Dotze, com Miguel D’Escoto o Fernando Cardenal. Per la seva part, 
les CEB donen suport directament a les insurreccions populars i els seus membres 
treballen en tasques diverses dins de l’FSLN, inclosa l’activitat guerrillera. Ens 
trobem també com la jerarquia eclesiàstica, encapçalada per monsenyor Obando, 
treballen per enderrocar Somoza del poder (tot i que no donen suport directament 
a l’FSLN, sí que promouen el mateix objectiu).  

Doncs bé, un cop l’FSLN pren el poder i es crea la junta de reconstrucció na-
cional (juliol de 1979), veiem que la jerarquia es mostra confusa i temorosa de la 
revolució. La CONFER (Conferència de Religiosos) és el primer organisme de 
l’Església que publica el seu suport a la revolució, un suport que es mantindrà 
constant i fidel446, però no, en canvi, la Conferència Episcopal. Aquesta mai no 
donarà suport al nou govern, al contrari.  

D’altra banda, la participació popular és massiva. El poble combina la nova 
experiència política revolucionària amb la tradició religiosa i de fe sense con-
flicte. Es produeix una autèntica unió entre cristianisme i sandinisme, entre una 
església revolucionària i el marxisme sandinista, com ja hem vist. Partint de 
l’Església dels Pobres, l’opció preferencial pels pobres i la Teologia de 
l’Alliberament, hauríem d’afirmar, com feien i fan encara avui els cristians nica-
ragüencs, que “entre cristianismo y revolución, no hay contradicción”. Tot i 
això, a la pràctica, veurem que sí que existeix contradicció o, si més no, veu-
rem com les dues coses juntes són complicades de portar.  
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L’Església conservadora, encapçalada pels bisbes, com ja hem escrit més 
amunt, recupera els signes més tradicionals de l’antiga religiositat, les antigues 
devocions religioses, fet que ens mostra com s’utilitzen en contra de l’Església 
popular. Ens trobem davant d’un retrocés de la jerarquia davant de Medellín i Pue-
bla (val a dir que Nicaragua no va tenir representació a la II Conferència del 
CELAM a Medellín). Per contra, l’Església popular adapta la vella tradició cristiana 
a la revolució i el poble incorpora la vivència revolucionària a la vivència religiosa a 
través de les CEB i amb el suport teòric de la Teologia de l’Alliberament447. Tro-
bem un clar exemple de la unitat fe-política i de relació cordial entre ambdues amb 
les festes populars de Masaya. Aquí les CEB participen dels actes de commemo-
ració política (aniversaris dels màrtirs i caiguts de la revolució, gestes històriques 
de l’FSLN...). En aquestes celebracions, s’hi barregen el folklore, les tradicions 
populars, la política i el testimoni revolucionari amb activitats religioses com mis-
ses, celebracions de la paraula, cants de la Misa campesina448 (escrita per Carlos 
Mejía Godoy, cantautor nicaragüenc). Aquests cants esdevenen himnes revolucio-
naris i són la viva imatge de l’Església dels Pobres, de la seva ideologia, teologia i, 
en definitiva, de la seva fe. El mateix teòleg de l’alliberament, Jon Sobrino, destaca 
el contingut teològic de les cançons de la composició Misa campesina. En la nova 
religiositat revolucionària, en aquesta nova experiència de religiositat popular, els 
sants intermediaris desapareixen, les festes religioses busquen el bé comunitari, 
les promeses desapareixen i Crist, com a alliberador, n’esdevé l’eix central. 
L’eucaristia es converteix en l’expressió religiosa per excel·lència i el compromís 
sociopolític n’és una conseqüència lògica.  

D’altra banda, impulsades des dels Estats Units, entren al país nombroses es-
glésies evangèliques, totalment antirevolucionàries, que manipulen la religiositat 
popular en contra del procés revolucionari. El psicòleg nicaragüenc Bernardo 
Fuentes ens mostra els tres fronts oberts contra l’Església popular. En primer lloc, 
l’Església tradicional i conservadora encapçalada pels bisbes, que aporta una reli-
gió com a compensació metahistòrica, una forma de religiositat en la qual el Vaticà 
II, Medellín i Puebla no tenen cap influència. Dins d’aquest nucli, hi trobem tant 
sectors de l’alta burgesia com camperols i grups marginats de les ciutats. El seu 
missatge de salvació se centra en la creença que la vida a la terra és un període 
de prova. La salvació és una acumulació de mèrits per a la vida plena i real post 
mortem. Es tracta d’una religiositat purament espiritual que no s’ha de barrejar 
amb altres àmbits de la vida, amb una imatge de Déu llunyana, de jutge infinit al 
qual només es pot accedir a través d’intermediaris (sacerdots) i exigeix una pràcti-
ca formalista, individualista i espiritualista de la fe. L’Església típicament anterior al 
Concili Vaticà II i a Medellín amb la clàssica passivitat davant l’ordre polític, 
econòmic o social.  

Un segon front és la religió com a “evasió mil·lenarista”, encarnada per grups 
evangèlics que promouen una fe fonamentalista. El fonamentalisme, com a movi-
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ment conservador, busca defensar les “coses fonamentals” de la fe davant els 
“perills del pensament modern”, judici emparat en la Bíblia com a única autoritat 
per a temes doctrinals i morals. El mil·lenarisme, per la seva banda, creu que Je-
sucrist regnarà a la Terra durant mil anys abans del judici final i, per tant, manté la 
creença que Jesucrist apareixerà algun dia proper per establir el seu regne a la 
Terra i el seu judici. Una expectativa en què Déu aviat intervindrà directament a la 
vida dels homes per establir un regne definitiu. Aquest tipus de religiositat està 
molt arrelada en els sectors marginals urbans i suburbans. El seu missatge de 
salvació es basa en el compliment estricte del missatge de Déu, a través de la 
Bíblia, que és directament interpretada pels fidels o pels pastors. Socialment és 
profundament anticomunista (doctrina importada dels Estats Units). Rebutja i con-
demna l’ordre establert, però porta el creient a eludir la seva responsabilitat en el 
món “mundà”. Resignació voluntària davant l’ordre polític i rebuig i condemna cap 
els qui intenten canviar-lo. “Cal acceptar la pobresa, no s’hi pot fer res...”.  

Finalment, ens trobem amb una religió com a “catarsis individualista”, les es-
glésies pentecostals. Podem trobar-ne tant de catòliques com d’evangèliques. El 
Pentacostalisme catòlic emfatitza la recepció de l’Esperit Sant i és conegut també 
com a Moviment de Renovació Carismàtica. Aquest moviment no solament afecta 
els sectors pobres de la societat, sinó també classes mitjanes i altes de la burge-
sia449. 

Aquest és el panorama religiós després de la revolució sandinista. Observem, 
doncs, un enfrontament entre diferents tipus o maneres d’entendre la fe i de dur a 
terme una religiositat concreta. Per la seva banda, l’Església popular o Església 
dels Pobres, topa amb el problema, que ja hem articulat anteriorment, de la seva 
manca de programa pastoral concret i unitari, per la pèrdua de membres a causa 
del triomf sandinista. Aquest triomf obre nous espais de participació política, que 
anteriorment estaven bàsicament en mans de les CEB. Una altra dificultat, final-
ment, rau en la confrontació entre les CEB i les parròquies, aquestes darreres en 
mans de l’Església tradicional. 

5.2.1. Un nou front contrarevolucionari: la jerarquia eclesiàstica 

Davant la qüestió religiosa, l’FSLN respon amb un comunicat oficial de la di-
recció nacional de l’FSLN sobre la religió de l’octubre de 1980. No solament 
garanteix la llibertat de culte i declara el govern i el partit religiosament neu-
trals, sinó que també reconeix l’important paper dels cristians dins del procés 
revolucionari. “Los sandinistas afirmamos que nuestra experiencia demuestra 
que cuando los cristianos, apoyándose en su fe, son capaces de responder a 
las necesidades del pueblo y de la historia, sus mismas creencias los impulsan 
a la militancia revolucionaria. Nuestra experiencia nos demuestra que se puede 
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ser creyente y a la vez revolucionario consecuente, y que no hay contradicción 
insalvable entre ambas cosas.”450 

Tanmateix, a finals del 1980 el buit deixat pels cristians revolucionaris a nivell 
pastoral és ocupat per la burgesia que envolta monsenyor Obando. L’Església 
institucional se separa oficialment del procés revolucionari. Tot i això, un important 
grup de sacerdots, religiosos i laics continuen recolzant la revolució. Les CEB, la 
Pastoral Juvenil i els grups cristians revolucionaris segueixen estretament vinculats 
al procés revolucionari, treballant-hi, col·laborant-hi i participant-hi activament. 
Però el conflicte disciplinari dins la comunitat eclesial es va agreujant a poc a poc. 
Les autoritats volen controlar la participació dels religiosos i sacerdots al projecte 
revolucionari i la lluita ideològica des del camp religiós augmenta. La jerarquia 
assaja la manera de desprestigiar la revolució (segons ella, atea i comunista). Val 
a dir que el 1982, tan sols la diòcesi d’Estelí aprova i recolza la creació de CEB 
dins la pastoral diocesana451.  

Per la seva banda, l’estratègia de la guerra de baixa intensitat de la Contra 
s’estava reforçant i organitzant en aquests moments; necessita una legitimació 
ideològica, un paper que va ser assumit per l’Església tradicional i, concretament, 
per monsenyor Obando, juntament amb el diari La Prensa, que esdevé el principal 
instrument d’atac al procés revolucionari i a l’Església popular, recolzats des del 
CELAM (Conferència Episcopal Llatinoamericana) i l’Institut per a la Religió i la 
Democràcia (organisme neoconservador creat per R. Reagan). L’estratègia política 
i l’estratègia pastoral s’uneixen en un únic procés contrarevolucionari i monsenyor 
Obando n’esdevé el cap visible452. En contrapartida, les CEB i altres grups aug-
menten la bel·ligerància dins l’Església per contrarestar aquest moviment contrare-
volucionari. Destaca, malgrat l’homogeneïtat de la jerarquia, el paper de 
monsenyor Arias Caldera en el seu suport a la revolució i a l’FSLN. Però l’absència 
de coordinació i la manca de reflexió i projecte pastoral dins l’Església Popular 
disminueixen la seva força de xoc davant l’Església tradicional. Tot i això, el paper 
de l’Església popular continua sent important dins del projecte revolucionari. 

Nicaragua era vista com un mal exemple per a tot el subcontinent llatinoame-
ricà. Els Estats Units i el Vaticà tenien por de la teoria dominó; després de Nicara-
gua, venia el Salvador, Guatemala, etc. I realment era així, ja que una de les 
consignes de l’FMLN al Salvador era: “Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá y 
Guatemala le seguirà.” L’Església comença a tenir por i busca la manera d’atacar 
el govern sandinista. “Esto no es un gobierno legítimo, esto no es lo que los nica-
ragüenses quieren... Esto no es lo que está de acuerdo con nuestras tradiciones, 
costumbres, nuestra buena manera de ser... Esto va en contra de la familia, por-
que estos movimientos de juventud rompen la fidelidad de los hijos para con los 
padres... Eso de mandar a los muchachos a actividades a la montaña, para la 
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alfabetización, para cortes de café... hace que los muchachos pierdan las buenas 
costumbres, los hábitos...”453. Era una qüestió política; era atacar la revolució en 
aquells projectes, allà on la revolució anava entrant en la transformació de Nicara-
gua.  

Referint-se a l’Evangelio en Solentiname454, d’Ernesto Cardenal, que senzilla-
ment inclou una recol·lecció de les reflexions dels camperols de Solentiname sobre 
les lectures de la missa, la jerarquia deia: “...a los campesinos se les estaba predi-
cando doctrinas exóticas, que por aquí, que por allá... Que algunos sacerdotes 
tergiversan el mensaje de Cristo, que el Evangelio...”455. Era, segons la jerarquia, 
una “manipulación de la Escritura”. 

D’altra banda, un exemple clar de la ultradreta episcopal era el bisbe Vega, que 
en els seus pronunciaments declarava que el govern sandinista era una dictadura 
totalitària i motivava a la població a alçar-se en armes contra el sandinisme, al qual 
acusava de comunista i de rebre ajudes de Cuba i de l’URSS. És un cas extrem 
que va finalitzar amb l’expulsió del bisbe del país, ordenada pel govern456. 

No es pot negar ni amagar que a Nicaragua es va donar un ús de la religió com 
a avantguarda nacional i internacional de la lluita ideològica i política contra la 
revolució sandinista. Com ja hem vist, l’atac se centralitza en la confluència de la 
jerarquia i l’Església tradicional amb la burgesia, opositora al règim sandinista, 
amb el suport dels Estats Units a través de l’AID (Agència Internacional per al De-
senvolupament), l’Institut per a la Religió i la Democràcia i, d’altra banda, del 
CELAM, ara en mans conservadores. La propaganda política contrarevolucionària 
esdevé la principal arma a partir de la defensa de l’anticomunisme i de les llibertats 
democràtiques. El discurs no es basa únicament en el neoconservadorisme, sinó 
que tendeix a justificar les actituds contrarevolucionàries realitzades per Reagan i 
la Contra. La revista Pax Christi Internacional parla de la postura de la jerarquia de 
Nicaragua dient: “La Iglesia de la oposición política nos parece exclusivamente 
ligada a la política de partido del PSC (Partido Social Cristiano) y el COSEP (Con-
sejo Superior de la Empresa Privada). Juega también un papel importante en la 
estrategia americana que apunta a desestabilizar y derrocar la Revolución.”457 
Resta evident l’actuació política de la jerarquia, així com el seu intent per ocultar 
aquestes intencions, defensant els valors de la llibertat, el respecte als drets 
humans i la llibertat de culte. El seu desig és separar el poble del sandinisme. 

La jerarquia, dirigida per monsenyor Obando, té una sèrie de mitjans al seu 
abast per aconseguir els seus objectius. D’una banda, disposa de centres especí-
fics i institucions com el Centre d’Estudis Religiosos, mitjans de comunicació de 
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masses propis com els fulls dominicals, les cartes pastorals i la ràdio catòlica, que 
esdevenen òrgans importants de propaganda antirevolucionària. Disposen d’ajuda 
internacional, com ja hem vist, però sobretot cal veure com manipulen a favor seu 
la doctrina social de l’Església, esgrimida com a arma contra el socialisme, 
marxisme i, en aquest cas, el sandinisme. Els seus objectius són afeblir la inserció 
dels cristians revolucionaris en el poble amb expulsions i canvis de destí de sacer-
dots, religiosos i religioses sandinistes. Busca també debilitar les organitzacions de 
masses impedint-hi la participació dels cristians, manipular la Pastoral Social, rea-
litzar mobilitzacions de religiositat popular per tal de reafirmar l’adhesió popular a 
la jerarquia i reforçar el poder dels bisbes. Finalment, cal destacar la contribució de 
l’Església tradicional al desprestigi i l’aïllament internacional de la revolució458.  

El discurs polític de la jerarquia cada cop és més directe i explícit en contra de 
l’Estat sandinista i contra els cristians revolucionaris. Aquest discurs se centrava, 
igualment que el de Joan Pau II, a identificar, aïllar i desqualificar els cristians re-
volucionaris. Els acusava de desviació interna que feia perillar la unitat de 
l’Església. Ubiquen l’Estat sandinista com a directe adversari i enemic de la religió i 
assenyalen les contradiccions “insalvables” entre l’Església i la tradició catòlica i el 
sandinisme. El discurs també cerca refermar l’autoritat episcopal, la doctrina social 
i l’ortodòxia neoespiritualista i carismàtica. A la pràctica esdevé un aparell ideològic 
de l’oposició al sandinisme i de la mateixa contrainsurgència depenent dels Estats 
Units i d’AID (Agència Internacional per al Desenvolupament)459.  

5.2.2. La crisi de les Comunitats Eclesials de Base  

El clergat (sobretot religiosos) de les zones populars, majoritàriament urba-
nes, s’involucra ràpidament en el procés, impulsat per aquest entusiasme de la 
població i hi participa activament. De tota manera, a partir del triomf de la revolu-
ció, les CEB deixen de ser l’únic espai legal de lluita política, com havien sigut 
durant la caiguda de Somoza. La revolució i les seves pròpies organitzacions es 
converteixen en el nou espai i les CEB deixen de ser punt de convergència i 
trobada per a la lluita social. Aquest fet fa entrar en crisi les CEB, que van per-
dent membres, sobretot dirigents i animadors. El 1980 es talla tot diàleg entre la 
jerarquia i les CEB i, fins i tot, s’ataca les CEB des del CELAM (Conferència 
Episcopal Llatinoamericana), on els sacerdots que treballaven a les comunitats 
són traslladats a altres parròquies “menys conflictives” o pressionats perquè 
abandonin el treball pastoral que estaven duent a terme460. Sense el suport dels 
sacerdots i després que molts dirigents laics i delegats de la Paraula deixessin 
les CEB, ja fos perquè van caure en combat o perquè van passar a ocupar llocs 
dins el sistema polític sandinista, les CEB es van debilitant.  
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Cal destacar un fet important que ens pot enganyar fàcilment, la Carta Pastoral 
del 17 de novembre de 1979. Un dels documents de l’episcopat més obert sobre 
socialisme i lluita de classes. És el document episcopal més proper a l’FSLN, però 
també l’únic. La carta destaca: “El primer aporte de la Iglesia y del nicaragüense 
es una preferencia por el pobre y, por tanto, debe apoyar medidas y leyes que lo 
rescaten de toda marginación, reivindiquen sus derechos y fortalezcan las organi-
zaciones que aseguran su libertad.” Tot i la importància que té aquest document 
per a l’Església popular, una gota no fa un mar i aquest és l’únic gest favorable de 
la jerarquia, que de seguida s’alia amb la burgesia, descontenta amb la manera 
que l’FSLN està duent a terme la revolució. Val a dir que, segons les fonts, hi ha 
qui diu que la Carta Pastoral va ser escrita per un grup de teòlegs afins a la revo-
lució i que va ser signada pels bisbes, però no pas escrita pels bisbes, a causa de 
la seva incapacitat d’afrontar el moment històric461.  

Després del triomf es crea el Centre Ecumènic Antonio Valdivieso (CAV), de re-
flexió teològica i formació cristiana, per acompanyar la revolució. El seu paper serà 
important sobretot amb els seminaris que es celebraven a la UCA de Managua. 
Trobem un seminari d’interès sobre els desafiaments ideològics i pastorals que 
presentava la nova etapa revolucionària sota el títol Fe cristiana y Revolución san-
dinista en Nicaragua. El CAV buscava reorientar pastoralment la nova societat i 
solucionar el buit pastoral que havien deixat els grups cristians amb la seva incor-
poració a les files de l’FSLN. Davant la força creixent de l’Església popular, com a 
rèplica reaccionaria, el CELAM programa un pla d’evangelització per a Nicaragua; 
un pla que s’imposa a llarg termini. Els bisbes aconsegueixen unir l’Església con-
servadora i controlar o neutralitzar les institucions i grups progressistes. Es pro-
dueix una clara actuació dels sectors conservadors, concentrats en la jerarquia, en 
contra de l’Església popular. Aquest fet també afecta greument les CEB, ja que no 
troben suport a les parròquies i es queden com a organismes autònoms aïllats462. 
Aquest pla de pastoral dels bisbes es basa en la recuperació del tradicionalisme 
més ranci de l’Església catòlica. Atorga un fort protagonisme a la devoció popular 
dels sants, les processons i els romiatges; sobretot, sense cap pinzellada política. 

Entre 1979 i 1982 es produeix l’esmentada incorporació d’un gran nombre de 
militants de les Comunitats als òrgans revolucionaris, fet que afebleix, com ja hem 
indicat, les Comunitats de Base. No obstant això, les CEB segueixen treballant i 
buscant la manera de sobreviure, i alhora seguir la seva voluntat transformadora 
de la societat. El 1982, per exemple, s’organitza una setmana de reflexió teològica 
i pastoral, coordinada pel brasiler Frei Betto i pel jesuïta Arnaldo Zenteno, entre 
altres. D’aquesta setmana van sorgint línies d’actuació i la necessitat d’aglutinar i 
coordinar les diferents comunitats en una organització única. Ben aviat naixerà la 
CNP (Cristians Nicaragüencs pels Pobres)463, que tindrà aquesta funció aglutina-
dora que comentàvem. El seu objectiu serà el mateix que el de les mateixes Co-
munitats de Base, construir el Regne de Déu des de la participació en el procés 
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revolucionari i des de l’opció preferencial pels pobres. Tot i l’important paper que 
jugarà la CNP dins la Insurrecció Evangèlica, en el viacrucis per la pau i per la vida 
com a denúncia cristiana a la Contra i com a suport a la revolució, el cas és que 
cada cop es quedarà més i més aïllada; sola davant la força creixent de la jerar-
quia i de monsenyor Obando.  

5.2.3. Sacerdots al govern sandinista, clímax del conflicte  

El punt important de la integració entre cristianisme i revolució és la participació 
de sacerdots al govern sandinista: Miguel D’Escoto (ministre d’Exteriors), Fernan-
do Cardenal (ministre d’Educació i posterior coordinador de les Joventuts Sandi-
nistes), Ernesto Cardenal (ministre de Cultura) i Edgar Parrales (ministre de 
Benestar Social i de l’Institut de Seguretat Social). Aquest fet no va quedar sense 
repercussions eclesiàstiques, ja que al maig de 1980 la Conferència Episcopal 
demana públicament als sacerdots del govern que abandonin els càrrecs. Aquest 
va ser el principal conflicte entre la jerarquia i el govern.  

Ja hem vist que tant Ernesto Cardenal com el seu germà Fernando i Miguel 
D’Escoto participaven, com a col·laboradors, en l’FSLN des de 1975464. Ernesto, 
des del seu treball revolucionari a Solentiname formava part del que anomenem 
“desbloqueig ideològic”, o més aviat, conversió religiosa, quan el cristianisme és 
“purificat”, en paraules del mateix Ernesto Cardenal, i es converteix en una força 
revolucionària. Fernando Cardenal, pel seu compte, treballava amb els joves del 
Moviment Cristià Revolucionari des de Managua i participava en manifestacions, 
vagues de fam, ocupació de temples, etc. Miguel D’Escoto, a part de les seves 
tasques com a missioner Maryknoll amb els pobres, creava comitès de solidaritat 
amb Nicaragua en els seus viatges als Estats Units. Però és a partir de 1975 quan 
entren a formar part de l’FSLN en tasques de relacions internacionals per tal de 
mostrar la revolució al món, divulgar el treball de l’FSLN i cercar suport econòmic i 
bèl·lic (recordem els viatges d’Ernesto Cardenal a l’Iran, Palestina, Líbia, Cuba, i 
als països socialistes per aconseguir armament465), etc. Tots tres formaran part, el 
1977, del Grup dels Dotze i tant Ernesto com Miguel D’Escoto s’integraran al go-
vern sandinista ja des de la presa del poder el 19 de juliol de 1979. Fernando Car-
denal serà l’encarregat de la Croada Nacional d’Alfabetització, posteriorment, 
vicecoordinador de les Joventuts Sandinistes i, durant un període breu, ministre 
d’Educació. 

Cal esmentar també Edgar Parrales i Álvaro Argüello. No eren tan coneguts, 
però també eren sacerdots amb càrrecs importants al govern. Edgar Parrales, 
sacerdot diocesà, era ministre de Benestar Social, com ja hem esmentat i, poste-
riorment, va esdevenir el representant del govern de Nicaragua davant 
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l’Organització d’Estats Americans (OEA). Álvaro Argüello, jesuïta, era el delegat de 
l’Associació del Clergat Nicaragüenc (ACLEN) al Consell d’Estat466. 

Segons el dret canònic i els estatuts de l’Església catòlica, els sacerdots i reli-
giosos no poden ocupar càrrecs polítics ni funcions públiques partidàries, per tal 
de complir millor el servei sacerdotal i el testimoni cristià. No obstant això, el ma-
teix dret canònic accepta excepcions per raons extraordinàries d’emergència o de 
noves situacions que presentin els pobles, per tal que sacerdots s’involucrin en 
tasques de govern civil467. La dificultat és que no s’estipula quines són aquestes 
excepcions, sinó que es deixen al parer dels bisbes i, en última instància, de Ro-
ma. El problema, en el cas de Nicaragua, era que els bisbes i Roma estaven to-
talment oposats al sandinisme, però, en canvi, teòlegs, eclesiàstics i religiosos de 
tot el món donaven suport a la postura dels sacerdots del govern de Managua, ja 
que consideraven que l’emergència que excusava la participació dels sacerdots 
era la situació provocada pel règim somocista i la guerra d’alliberament. La des-
proporció entre la feina a fer i els recursos provocava també un estat 
d’excepcionalitat davant la incorporació d’aquests cinc sacerdots.  

Quan la situació es converteix en molt tensa, el govern sandinista busca 
l’apropament amb el Vaticà i envien un grup del govern a Roma. El grup és rebut 
pel secretari d’Estat, el cardenal Casaroli (temps més tard va ser destituït per 
haver estat “tou” amb Nicaragua, segons Miguel Ernesto Vigil468) i l’arquebisbe 
Silverstrini, secretari de la Congregació per a Assumptes Eclesiàstics Extraordina-
ris, encarregada de les relacions entre l’Església i els Estats. Aquesta primera 
reunió va ser fructífera i va permetre un període de calma al govern sandinista. 
Però ben aviat els bisbes tornen a treure el tema, que inicialment estava resolt 
amb un acord favorable, per seguir atacant el govern. Els bisbes s’emparen en el 
fet que, segons el dret canònic, no poden desenvolupar càrrecs públics, tot i que 
existien casos en què això havia passat i passava. La pressió augmenta amb 
aquest nou argument. Una nova visita a Roma de la comissió del govern sandinis-
ta i s’autoritza als religiosos i sacerdots seguir en els seus càrrecs públics indefini-
dament, amb la condició que no exercissin el seu ministeri sacerdotal, ni en públic 
ni en privat, sense renunciar-hi, solament no exercint-lo469. De moment, el tema 
semblava tancat, però l’Església tradicional no acabaria aquí i Roma, tampoc. 
Veiem contradiccions dins la cúria vaticana. D’una banda, s’arriben a acords ofi-
cials, però, d’altra banda, la pressió contra Nicaragua segueix. 

Si ens centrem en els tres més coneguts, Ernesto i Fernando Cardenal, i Mi-
guel D’Escoto, veiem clarament les raons per les quals són al govern. Per tots tres, 
el que estan fent és realment complir la voluntat de Déu. Ells estan complint la 
seva vocació sacerdotal de servei als pobres a través del treball amb el govern. 
Estem parlant de l’aplicació directa de la vocació de l’opció preferencial pels po-
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bres, de la Teologia de l’Alliberament i de l’Església dels Pobres. Ernesto Cardenal 
deia: “Para nosotros la revolución es amor. Y entendemos por amor el amor al 
prójimo, el preocuparnos por la alimentación adecuada de todos, mejorar la vivien-
da de toda la población, que tengan una vivienda digna, que haya servicio médico, 
educación y cultura para todos... En definitiva, una sociedad fraterna (...). Para mí, 
la revolución es, como la llama Camilo Torres, la caridad eficaz. Y él la llama efi-
caz porque no es la caridad individual, sino a nivel nacional y la única manera que 
ella sea eficaz en la sociedad (...) una tarea cristiana y sacerdotal.”470 Justament 
d’aquesta caritat parla la conferència de bisbes llatinoamericans de Medellín, en 
què es declara que l’activitat política és la forma més noble i més efectiva per 
exercir la caritat471. Miguel D’Escoto parlava de la seva opció evangèlica per treba-
llar com a ministre d’Exteriors. “A mi me obligó mi fidelidad a Cristo y mi amor por 
mi pueblo, que son una sola cruz.” 

D’altra banda, era fàcil que pogués semblar que hi havia una contradicció entre 
una tasca civil de govern partidària amb la funció d’un sacerdot. Sobre aquest 
tema, Fernando Cardenal assenyalava: “El trabajo que estoy realizando no supone 
para mí ninguna contradicción con toda la preparación religiosa que yo he recibido 
(...). Estoy llevando adelante un trabajo que está en plena concordancia con mi 
teología, con mi espiritualidad, con mi sacerdocio y con lo más profundo de mis 
sentimientos cristianos y humanos, con mi conciencia.”472 

Igualment, com a sacerdots estaven vinculats en obediència al que dictés 
l’Església jeràrquica, que demanava als sacerdots que abandonessin els càrrecs 
polítics per tornar a les funcions presbiterals. No cal dir que era senzillament una 
maniobra política per tal de debilitar el sandinisme. Amb referència a l’obediència, 
Ernesto Cardenal ho diu ben clar: “Mi obediencia es a la voluntad de Dios. Si yo 
veo que, en mi caso y en estas circunstancias, la voluntad de Dios se expresa a 
través de las condiciones históricas de esta revolución, entonces yo considero que 
mi pertinencia a la Revolución es mi obediencia a Dios y esto no implica ninguna 
desobediencia a la Iglesia.”473 

5.2.3. El Papa entra en combat 

El 1983, la visita del papa Joan Pau II inicia una etapa caracteritzada per una 
confrontació oberta entre la jerarquia i el govern i entre els sectors reaccionaris i 
l’Església dels Pobres. El conflicte es presenta amb les contradiccions objectives 
de la societat. Ja no parlem únicament de conflicte intraeclesial, sinó de conflicte 
entre dos projectes: el projecte popular-revolucionari i el projecte burgès amb 
aliances entre reformistes i contrarevolucionaris. El conflicte polític es feia sentir 
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sota signes religiosos474. La visita del Papa va ser preparada molt acuradament pel 
govern. El clima era molt tens i es volia evitar d’agreujar la situació entre l’Església 
i l’Estat. Cal recordar que la visita s’emmarca dins d’un moment polític difícil; la 
Contra ja feia temps que actuava i tot el país estava en guerra. El govern busca la 
manera que la visita no es convertís en un acte polític contra el govern sandinista. 

Cal destacar que una de les principals peticions del Vaticà era que el Papa no 
volia veure cap dels sacerdots que estaven al govern. Tot i que l’assumpte estava 
arreglat amb anterioritat, Joan Pau II no volia trobar-se amb ells. Una demostració 
més del tarannà disciplinari i tradicional del Papa i de la seva actitud envers una 
revolució “marxista”. El govern ha de buscar la manera de fer que els ministres 
sacerdots no siguin a la recepció del Papa i ho farà a través del nunci apostòlic de 
Nicaragua, que va pensar que el Papa no saludés personalment cada ministre, 
sinó que ho fes passant-hi a una distància de tres metres. Així, es volia evitar que 
el Papa donés la mà a Ernesto Cardenal. Tot i això, durant la recepció a l’aeroport, 
Joan Pau II es troba de cara amb Ernesto Cardenal, ministre de Cultura i sacerdot, 
i es produeix el famós episodi de l’amonestació pública de Joan Pau II a Ernesto 
Cardenal. El mateix Cardenal recorda la frase del Papa: “Usted debe regularizar su 
situación.”475 Posteriorment, un periodista francès escriu una carta oberta al Papa 
per manifestar que era un escàndol la seva actitud amb Ernesto Cardenal. Dema-
na que fes una petició pública de perdó i reclama alhora el dret de rèplica per a 
Cardenal. El mateix periodista constatava la seva sorpresa davant el gest del Papa 
envers el ministre i sacerdot sandinista i l’actitud cordial de Joan Pau II quan havia 
saludat efusivament el membre del govern del Salvador Roberto D’Aubuisson, del 
qual hem apuntat la seva responsabilitat en l’assassinat de monsenyor Romero476. 

El que molestava al Papa, segons l’opinió d’Ernesto Cardenal i molts altres 
sandinistes, era que la revolució de Nicaragua no perseguia l’Església. Que 
aquesta recolzés la revolució des de les bases i que sacerdots en formessin part 
era quelcom impensable pel Papa i el que realment l’enfurismava477.  

La situació es complica encara més a la missa que oficia a la plaça 19 de Juliol 
de Managua, on Joan Pau II carrega durament en contra del govern sandinista. El 
punt més àlgid de la celebració és quan membres de les CEB i familiars de vícti-
mes demanen al Papa una pregària pels caiguts i assassinats per la Contra (17 
joves). El Papa s’hi nega. Aquest fet encara calenta més els ànims de la població, 
que s’irrita de tal manera que no permeten acabar la celebració. Una mostra fe-
faent del paper del Papa dins la seva particular lluita anticomunista478. Una mem-
bre de les CEB de Managua que va participar, com tots els membres, en els 
preparatius i en els actes concrets de la visita papal, Indiana Acevedo, recorda 
amb molta pena aquell dia. “El día 4 de marzo de 1983 fue un día fatídico (...). 
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Nosotros habíamos trabajado meses antes en unos folletos que hicimos en el país 
para preparar la visita del Papa, y lo preparamos de buena voluntad (...). Con un 
ambiente de recibimiento fraterno, como quien acoge a un padre, pensando que 
iba a significar un cambio para el pueblo.” D’altra banda, quan recorda la petició 
negada de les mares dels joves caiguts al Cerro de las Mulas en una emboscada 
de la Contra, diu: “Entonces las madres pidieron una oración por sus hijos y el 
Papa se la negó (...). Cuando el Papa empezó a decir su misa —veient els cris-
tians nicaragüencs la buidor del missatge i que res no els aportava per a la seva 
situació de guerra— entonces el pueblo comenzó a gritar: «Queremos paz, que-
remos paz» Y el Papa dijo: «Silencio...». Entonces se generó en el pueblo como 
un sentimiento de rabia y de mucha tristeza.”479 El missatge del Papa va ser per-
cebut com un missatge polititzat i polaritzat que mostrava les contradiccions entre 
els dos bàndols (el catolicisme tradicional i el sandinisme). El discurs utilitza la 
religió per atacar directament la política sandinista, d’una manera no pas allunyada 
de la propaganda nacional i internacional contrarevolucionària480. Realment la 
missa del Papa estava pensada i estructurada per aconseguir l’aixecament del 
poble cristià contra el govern sandinista, sense pensar que el poble cristià feia 
costat al sandinisme. Joan Pau II es pensava que era en una segona Polònia, on 
els cristians estaven descontents amb el règim socialista. Al contrari, a Nicaragua 
els cristians havien estat part indissoluble de la revolució. Això ho podem veure 
amb les lectures de la missa, que clarament anaven en contra de l’FSLN o el co-
mentari de monsenyor Obando (encara arquebisbe) comparant la visita de Joan 
Pau II a Nicaragua amb la visita de Joan XXIII a una presó de Roma481. Va ser la 
primera vegada que una gernació popular, com la que representaven les 700 mil 
persones reunides a Managua, contestaven una visita papal i la transformaven en 
una manifestació de reivindicació de la seva situació. El poeta José Coronel Urte-
cho diria amb contundència: “Nicaragua tiene dos principales adversarios, Reagan 
y el Papa.”482 

Poc després es va descobrir que el missatge del Papa, que havia estat prepa-
rat des del Vaticà uns mesos abans de la visita, havia sortit d’un escrit d’Humberto 
Belli, un catòlic nicaragüenc d’ultradreta encarregat de la campanya contrarevolu-
cionària ideològica del diari La Prensa en matèria religiosa. El text de Belli era una 
acusació a l’FSLN i una calúmnia sobre la revolució. Després de ser retocat i tra-
duït als Estats Units per un equip especialitzat va ser lliurat a Roma perquè elabo-
ressin els discursos del Papa. Els discursos eren clarament polítics i sense cap 
preocupació pastoral o evangèlica i, segons la revista francesa Informations Cat-
holiques Internationals, semblava més que els haguessin escrit els membres del 
Consell d’Estat dels Estats Units que no pas Joan Pau II483. Sens dubte, el que no 
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es pot negar és que el Papa va anar a Nicaragua amb una actitud molt bel·ligerant 
i crítica amb el règim sandinista484.  

Després de la visita, el poble senzill se sent confós davant l’actitud del Papa. 
Molts joves revolucionaris s’aparten de l’Església. Grans sectors de creients aban-
donen el procés revolucionari i una forta campanya de desprestigi cap a la revolu-
ció, encapçalada per monsenyor Obando, s’accentua. Com afirma Rafael Aragón, 
historiador del Centre Valdivieso: “Amb la visita del Papa va començar un període 
difícil per a la revolució i de més confrontació ideològica. Al mateix temps, es va 
intensificar l’estratègia de la guerra amb la presència de tropes nord-americanes i 
ajuda directa del Congrés a la Contra (...). Van ser abundants les declaracions dels 
bisbes, sacerdots i religiosos perquè el poble deixés de participar en el procés 
revolucionari, a la vegada que van justificar l’ajuda nord-americana a la Contra.”485 
Les CEB es ressenten de la visita papal i molts joves, tot i no deixar la seva fe 
cristiana, abandonen l’Església. 

Un any després de la visita del Papa a Nicaragua, l’agost de 1984, Miguel 
D’Escoto i Ernesto Cardenal van ser suspesos oficialment per Roma en el seu 
ministeri sacerdotal, és a dir, que fins que no abandonessin el govern tenien prohi-
bida l’administració de sagraments. D’altra banda, sota pressions del Vaticà, la 
Companyia de Jesús expulsa de l’orde Fernando Cardenal. Ell mateix escriu una 
carta pública que explica les raons per les quals acceptava l’expulsió i es mantenia 
ferm al seu càrrec de coordinador de les Joventuts Sandinistes. L’opció pels po-
bres era la seva base de fe i també la seva base revolucionària. Abandonar la 
revolució, segons ell, era anar contra el seu compromís amb els pobres i, per tant, 
contra la voluntat de Déu. Val a dir que l’expulsió de Fernando Cardenal va ser 
una mesura de façana, ja que ell va continuar vivint a la casa de l’orde a la UCA de 
Managua i, amb la derrota de 1990, Fernando Cardenal torna a entrar al noviciat i 
a fer els vots com a jesuïta, cosa que mai no va deixar de ser realment. 

5.2.4. La Contra, la Insurrecció Evangèlica i la derrota electoral 

A partir de 1985, la divisió interna de l’Església s’accentua i és el moment en 
què ens trobem amb tres postures. D’una banda, els cristians que acceptaven 
qualsevol cosa, menys el sandinisme, fins i tot la intervenció de l’Administració 
Reagan. Trobem una postura intermèdia, no sandinista, però nacionalista i, per 
tant, contrària a la intervenció nord-americana. Aquesta, però, aviat es dilueix en la 
cruenta polarització de la societat nicaragüenca. Finalment, es dóna una tercera 
postura que, evangèlicament, presta suport a la revolució com a veritable cons-
trucció del regne de Déu486. 

                                                      

484 Més informació sobre la visita del Papa a Nicaragua, veure CRUZ ALFARO, E. (1983): “Crónica del 
viaje del Papa”; ECA, núm. 413-414. 
485 ARAGÓN, R.: La Iglesia de los Pobres en Nicaragua; op. cit. 
486 TRAYNER, M. P.: Una esperanza para la Iglesia; op. cit. 
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Sobre el tema del servei militar patriòtic, monsenyor Obando i el sector reac-
cionari s’hi declaren en contra, ja que consideren que és al servei de l’FSLN i no 
del país i perquè eren conscients que la població, malmesa per la guerra, 
s’aglutinaria al voltant d’aquesta proposta. Tot i això, hi ha bisbes que recolzen el 
servei de defensa en la lluita revolucionària: monsenyor Santi i monsenyor Schlae-
fer. Cal destacar la participació dels salesians de Masaya encapçalant les protes-
tes contra el servei militar patriòtic i a favor de l’objecció de consciència. Molts 
joves opten per entrar al Seminari per no ser reclutats o ingressar en grups protes-
tants per protegir-se de la Contra. Per la seva banda, els joves de les CEB i dels 
grups cristians revolucionaris participen activament en l’SMP i en la lluita contra la 
Contra. Els caiguts es converteixen en màrtirs i les publicacions i reflexions cristia-
nes giren al voltant de la violència, la guerra justa, el martiri, la defensa de la pàtria 
com a compromís cristià, etc. 

El mateix 1985 Reagan ordena l’embargament i el bloqueig econòmic a Nicara-
gua. Les relacions entre la jerarquia i l’Estat són de clara confrontació i monsenyor 
Obando cada cop s’involucra més en la lluita ideològica contrarevolucionària. El 23 
d’abril del mateix any és nomenat cardenal de Managua, nova maniobra vaticana 
amb un nítid component polític. En resposta a les pressions de Washington i Ro-
ma, el 7 de juliol de 1985 Miguel D’Escoto inicia un dejuni per la pau a la parròquia 
del barri monsenyor Lezcano487. A partir d’aquest dejuni, sacerdots, religiosos i 
laics fan una crida a la insurrecció evangèlica per denunciar al món l’agressió im-
perialista dels Estats Units. Les zones amb més seguiment de les CEB van ser 
Estelí i Ocotal. Cal destacar el paper del bisbe Pere Casaldàliga, que arriba a Ni-
caragua el 26 de juliol de 1985 per recolzar el dejuni i la Insurrecció Evangèlica488. 
Casaldàliga es convertirà en el bisbe de l’Església dels Pobres, en l’autèntic pastor 
de l’Església de Nicaragua. En la insurrecció evangèlica destaca la participació de 
teòlegs internacionals i grups de solidaritat. Leonard Boff participa i presideix la 
missa de clausura de la setmana internacional per la pau en el marc de la insu-
rrecció evangèlica. Dins d’aquest moviment de l’Església popular, les CEB organit-
zen el viacrucis per la pau i per la vida, encapçalat pel mateix Miguel D’Escoto.  

En una altra direcció, al novembre es clausura el Congrés Eucarístic Nacional 
que guarda absolut silenci sobre l’agressió al país i advoca per un diàleg amb la 
Contra. És també un moment important per a les CEB, ja que és quan es crea la 
CNP (Cristians Nicaragüencs pels Pobres) tal i com la coneixem avui en dia. 
Aquest organisme serà l’aglutinador de totes les comunitats del país amb l’objectiu 
de buscar una millor organització per a un treball conjunt. Es proposen tant servir 
la revolució com sobreviure a la crisi que estaven patint, tot i la circumstància de 
plena activitat profètica de la Insurrecció Evangèlica. 

Els acords d’Esquipulas II marquen un avenç qualitatiu per la pau i obren una 
nova conjuntura a la regió centreamericana. La presència religiosa en aquests 

                                                      

487 Entrevista amb Miguel D’Escoto; Managua, 25 de novembre de 2003.  
488 Veure CASALDÀLIGA, P. (1986): Nicaragua, combate y profecía; Ed. Ayuso-Misión Abierta; Madrid. 



 

188 
 

acords és molt destacada. La clausura se celebra a la Catedral de Guatemala amb 
la presència de l’arquebisbe i s’acorda construir a cada país una Comissió Nacio-
nal de Reconciliació amb la participació d’un delegat de la Conferència Episcopal. 
A Nicaragua aquesta comissió està formada per un delegat del govern, un repre-
sentant de l’oposició, una persona “honorable del poble” (en aquest cas, Gustavo 
Parajón, baptista) i és presidida pel cardenal Obando. A partir d’Esquipulas II, 
s’inicia una etapa nova de relacions entre l’Església i l’Estat i un ambient de dis-
tensió entre la jerarquia i els moviments de base. Contràriament, les esglésies 
evangèliques esdevenen ara el principal suport ideològic de la Contra. A petició 
del govern sandinista, monsenyor Obando, com a president de la CNR, inicia ne-
gociacions amb la Contra per arribar a la pau. Però aquest procés s’estroncarà 
ràpidament quan el 1988 canvien les postures dels presidents centreamericans, 
que dilueixen els acords d’Esquipulas II i tallen el procés pacificador. 

Els cristians de base, centres i institucions inicien un procés de reflexió que 
culmina amb la publicació del document Kairós centroamericano. Aquest docu-
ment és una crida a la reflexió i a la promoció de la pau sense renunciar a la justí-
cia. L’Església popular, doncs, insta a buscar el diàleg i la pau dins i fora de 
l’Església. A desgrat de les darreres dificultats esmentades, a principis de 1989, el 
conflicte bèl·lic disminueix i guanya terreny la lluita ideològica encapçalada pels 
partits polítics d’oposició. 

Un fet més que demostra la participació contrarevolucinària de la jerarquia és 
que el dia 1 de gener de 1990 són assassinades dues religioses en una embosca-
da de la Contra, i en van ferir una tercera i el bisbe auxiliar Pablo Schmitz489. Les 
comunitats cristianes i els grups ecumènics fan una gran manifestació de condem-
na, juntament amb la protesta per l’assassinat dels jesuïtes del Salvador. La jerar-
quia calla. Val a dir que en el cas nicaragüenc no existeix una persecució militar 
directa contra l’Església, però sí que hi ha una lluita dura de la jerarquia i els sec-
tors conservadors i reaccionaris en contra de l’Església popular. 

Les eleccions s’avancen al 25 de febrer de 1990. En el procés electoral es pro-
dueixen múltiples interrelacions entre l’àmbit religiós i l’àmbit polític. Els dos partits 
integren elements religiosos al seu programa electoral. Els dirigents cristians i els 
diferents grups actuen des del camp religiós per influir el poble cristià sobre la 
decisió electoral. “La UNO se presentó al pueblo con fuertes referencias simbóli-
cas religiosas, lo que hizo destacar las formas concretas de vestir, hablar y mos-
trarse al pueblo de la candidata a la presidencia de la República, Violeta Barrios 
de Chamorro. Aparecía en las manifestaciones imitando el estilo de saludar y co-
municarse del Papa con la gente e incluso copiando gestos de imágenes tradicio-
nales de la Virgen.”490 

                                                      

489 ARAGÓN, R.: La Iglesia de los Pobres en Nicaragua; op. cit. 
490 ARAGÓN, R.; op. cit. 
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L’FSLN, per la seva banda, inicia una política d’apropament al cardenal Oban-
do i moviments clarament polítics i mediatitzadors davant l’Església. Els grups de 
l’Església popular se’n ressenten, però es mantenen majoritàriament amb el san-
dinisme. A les parròquies conservadores s’exerceix una forta campanya a favor de 
l’UNO (“Dios es UNO”) i el cardenal Obando també es posiciona amb nitidesa a 
favor de la mateixa opció. 

Finalment, a mode de resum, veiem com durant la dècada dels anys 80 el mo-
viment cristià de base està estretament vinculat al procés del moviment popular. 
S’alimenta de la conscienciació i l’acció social del creixement del moviment popu-
lar i s’integra a l’FSLN en la lluita insurreccional. El moviment cristià forma part del 
poble i de la lluita per l’alliberament. D’altra banda, els sectors conservadors, en-
capçalats per monsenyor Obando, han mantingut sempre una aliança amb la bur-
gesia opositora. Amb la victòria de l’UNO, es converteix en una plataforma 
ideològica de suport al nou govern. 

L’Església dels Pobres no neix de la confrontació amb la jerarquia, sinó que 
sorgeix de la renovació de l’Església (Vaticà II, Medellín, Cristians pel Socialisme, 
etc.) i del procés popular, força anterior al conflicte interior de l’Església que es 
desenvolupa al llarg dels anys 80 a Nicaragua. L’experiència dels cristians dins la 
revolució és viure la dimensió evangèlica a Nicaragua. L’Església dels Pobres és 
la resposta cristiana al projecte popular. Però tot i que el cristianisme popular con-
tribueix a fer que el poble esdevingui protagonista de la seva pròpia història abans 
del triomf, perd aquest espai després. Es produeix un buit pastoral amb la incorpo-
ració d’una bona colla dels seus membres al moviment popular, i la profunda di-
ferència entre consciència política i consciència cristiana tradicional va oferir un 
gran espai a la manipulació contrarevolucionària de l’Església conservadora. 
L’FSLN no va saber enfocar la dimensió religiosa.  

Abans de la revolució, el poble es va transformant en subjecte de fe i Església, 
però aquesta dimensió minva després del triomf revolucionari i el model conserva-
dor recupera molts espais pastorals i arracona bona part dels sectors progressis-
tes. Les CEB són marginades de l’Església institucional. Les bases populars no 
van poder superar la dependència envers els sacerdots i religiosos i religioses 
capdavanters d’aquelles comunitats. S’imposen equips centrals de coordinació i 
els centres i les institucions (com la CNP) que intentaran pal·liar la crisi dins 
l’Església dels Pobres. 
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6. L’Església centreamericana  
avui (epíleg i conclusió)  

A la vista de la situació actual, tant social com política i religiosa, de l’Amèrica 
Central, i en concloure el nostre treball, podríem dir que el procés que va encetar 
l’aplicació del Concili Vaticà II i les conferències de Medellín i de Puebla, la dinà-
mica simbolitzada per monsenyor Romero, la unitat entre cristianisme i revolució, 
la lluita dels cristians per l’alliberament, etc., no ha estat més que un parèntesi dins 
la història eclesial i política centreamericana. L’Església popular, l’Església dels 
Pobres, no ha sobreviscut davant els atacs d’enemics massa forts per a ella, com 
els Estats Units, les directrius vaticanes i les classes dominants autòctones. 
D’aquesta manera, des de la perspectiva del que significava l’esforç d’aquella Es-
glésia es pot parlar d’un retrocés. Definitiu? No és missió d’aquest treball aventurar 
una resposta. Bona part de l’Església centreamericana ha fet un viratge conserva-
dor com si es tractés de deixar enrere el Concili Vaticà II. El catolicisme més ranci, 
més tradicional, torna a estar instaurat a les parròquies i, a més a més, torna a 
estar ben arrelat en la població, sobretot en la població més pobra. ¿Potser perquè 
mai no n’havia desaparegut completament? ¿Potser perquè l’Església popular va 
ser una il·lusió creada pels fills i joves de sectors de les classes mitjanes de la 
burgesia il·lustrada? A la vista del que ha succeït, la resposta positiva a les dues 
preguntes és una bona hipòtesi de treball. 

Actualment, l’Església centreamericana ha tornat a la pràctica de l’època colo-
nial i postcolonial (segle XIX i primera meitat del segle XX) i ha esdevingut un 
òrgan de legitimació de l’ordre establert i de control social. El providencialisme i la 
“cristiana resignació” un cop més semblen l’única sortida a la crisi. Segurament 
tampoc no havia desaparegut del tot anteriorment. Com ens mostra Pérez-
Baltodano, el providencialisme expressa una visió de la història com un procés 
governat per Déu, segons els seus propis plans i designis491. El providencialisme 
ha estat i és un dels pilars fonamentals del poder de l’Església catòlica com a insti-
tució, però alhora ha estat també un pilar fonamental de la política centreamerica-
na i llatinoamericana. És quelcom tan arrelat en la cultura popular que no és difícil 
d’escoltar: “Primero Dios”, “Si Dios quiere”, “Dios proveerá”, “No hay que oponerse 
a los designios de Dios”, etc. Són frases força comunes entre la població centrea-
mericana i avui, fet prou significatiu, són utilitzades pels candidats polítics, tant de 
la dreta com de l’esquerra (només cal veure els discursos del candidat d’ARENA a 

                                                      

491 PÉREZ-BALTODANO, A. (2003): Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación; Ed. IHNCA, 
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les eleccions presidencials del 2004 al Salvador, qualsevol discurs de liberals o 
fins i tot dels sandinistes a Nicaragua). Aquest providencialisme ha creat una cultu-
ra política pragmàtica i resignada als designis divins492, una política en què la po-
blació no té res a dir perquè tot és “voluntat divina” i, per tant, inqüestionable. 
Aquesta és una de les raons i de les dificultats perquè pugui existir una democrà-
cia real a països com Nicaragua o el Salvador. Encara que no ens hem proposat 
de referir-nos a aquesta qüestió, sí que creiem que val la pena apuntar que el pro-
videncialisme existent a la societat centreamericana és un dels grans obstacles 
per al desenvolupament de la democràcia, de la mateixa manera que no permet la 
sortida de la crisi, l’alliberament real de l’ésser humà. 

Al marge del que depari el futur, i pel que fa a l’Església catòlica, el papat de 
Joan Pau II ha representat un fre a la renovació i actualització de l’Església i la 
seva encarnació en la història present, si més no en la línia d’expectatives que va 
obrir en les bases catòliques les posicions de Joan XXIII i la seva convocatòria del 
Vaticà II. El teòleg de l’alliberament José María Vigil es preguntava: “¿Cómo es 
posible que un Papa, desde arriba, impusiera un programa de reversión de todo 
un Concilio Ecuménico?”493 Amb Joan Pau II, el retrocés de l’Església s’ha accen-
tuat a nivells extrems mitjançant un “cop d’Estat tècnic” des de dalt, per via de la 
imposició davant qualsevol opinió discordant494. Ja hem vist, en el seu moment, 
com el Papa mateix esdevé un company de viatge de la croada anticomunista de 
Reagan, sens dubte, a causa de l’experiència del comunisme polonès. El seu anti-
comunisme és prou dur i ideològicament monolític com per lluitar sense treva, no 
només contra el comunisme, sinó contra tot allò que ell considerés que ho era, fet 
que significaria l’oposició frontal a la Nicaragua sandinista. Hem vist com Joan Pau 
II nomena arquebisbe de San Salvador monsenyor Romero, pensant que mantin-
dria la continuació de l’aliança entre el poder militar dictatorial i l’Església que ac-
tuava a Centreamèrica des de la colònia. Després hem vist com nomena 
arquebisbe un personatge de la més conservadora organització eclesial Opus Dei: 
monsenyor Sáez Lacalle (que, contradiccions i ironies de la història, és general de 
brigada emèrit de l’exèrcit del Salvador). Així doncs, no és estrany que el tradicio-
nalisme, el conservadorisme i el providencialisme siguin les polítiques que imperen 
dins l’Església catòlica actual. 

L’Església centreamericana avui torna a repetir la mateixa actitud que quan era 
titllada d’opi del poble, malgrat que pugui semblar excessiva aquesta afirmació des 
d’ulls occidentals. Avui, des de la jerarquia s’està plantejant una religiositat aliena-
dora, que no qüestiona l’ordre establert i desencarnada de la realitat. El que pre-
domina, en contrapartida, és el moviment carismàtic i pentecostal potenciat des de 
les altes esferes eclesials. Un moviment clarament de legitimació de l’ordre esta-
blert, del neoliberalisme i del neoimperialisme per pura omissió. El clam del poble 
del qual parlava monsenyor Romero s’ha silenciat amb cants, amb una litúrgia 
                                                      

492 PÉREZ-BALTODANO, A.; op. cit. 
493 VIGIL, J. M. (2002): “¿Qué queda del Concilio Vaticano II cuarenta años después?”; Alternativas, 
Revista de análisis y reflexión teológica; núm. 24, Managua. 
494 VIGIL, J. M.; op. cit. Veure també KÜNG, H. (2003): La Iglesia católica; Ed. Mondadori; Barcelona. 



 

193 
 

emotiva, amb una religiositat “paranormal” i espiritualista. El culte als sants, la 
religiositat més tradicional i popular, les processons, rosaris i viacrucis han tornat a 
estar a l’ordre del dia. El Crist llibertador ha estat substituït pel “Papa Chus”, com 
diuen a Nicaragua, un Crist sofrent, resignat i, alhora, jutge totpoderós i paternalis-
ta de la humanitat. El catolicisme avui calla i fa callar, fins a esdevenir una “Esglé-
sia del silenci”, com deia el jesuïta Lluís Espinal, per “voluntat divina”, fenomen 
íntimament relacionat, precisament, amb el providencialisme. Avui, el poble de 
Nicaragua és igual o més pobre que abans de la revolució. El poble del Salvador 
està tant o més adormit que abans que Rutilio Grande iniciés el seu treball a Agui-
lares. Però aquella Església popular que havíem vist als anys 70 i 80 no té veu, ha 
estat silenciada. 

Hi ha, tanmateix, altres raons decisives. El món ha canviat. L’URSS ja no exis-
teix i ha desaparegut la guerra freda amb la polarització ideològica que suscitava; 
Cuba ja no és el referent que era, la majoria dels moviments revolucionaris han 
fracassat, si bé alguns han sabut adaptar-se millor als nous temps, com l’EZLN 
(Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional) a Chiapas, o resistir com el moviment 
dels Sense Terra del Brasil. La dècada dels 90 ha estat la de les polítiques neoli-
berals, especialment dures per a l’Amèrica Llatina, sense el contrapunt d’una ideo-
logia o d’un projecte alternatius. El Salvador va viure dotze anys de guerra “per a 
res”, com diuen els antics guerrillers camperols de l’FMLN, i la revolució més boni-
ca del món, com algú havia batejat la revolució sandinista, també va caure i avui 
els seus vells dirigents, els grans comandants, són més corruptes i traïdors a San-
dino o a Martí que els seus opositors polítics de la dreta. Avui regna el desànim. 
Un excombatent de les forces especials de l’FMLN, Mario, deia que avui la situació 
està pitjor que abans de la guerra i que no s’estranyaria si tornés a esclatar un nou 
conflicte bèl·lic. Val a dir que ell encara du la pistola carregada a la butxaca495.  

On se situa l’Església davant d’aquest panorama? Malgrat la posició actual de 
la institució eclesiàstica, cal manifestar que resten encara vives algunes flames de 
l’Església popular. La Teologia de l’Alliberament, per molts intents de suprimir-la o 
arraconar-la per part de Roma i la Congregació per a la Doctrina de la Fe496, conti-
nua activa, sobretot en mans dels religiosos (jesuïtes i maristes bàsicament) i del 
silenciós però constant treball de moltes religioses oblidades, així com de l’activitat 
de la facultat de teologia i Centre de Reflexió Teològica de la UCA de San Salva-
dor. Aquí es continua ensenyant la Teologia de l’Alliberament, s’escriu sobre ella i 
es fan capacitacions populars de teologia per intentar mantenir el reducte mínim 
de delegats de la Paraula. La Teologia de l’Alliberament es manté a nivell popular 
en les parròquies on actuen els propis jesuïtes de la UCA com Rafael de Sivatte, 
Jon Cortina o José María Tojeira (val a dir que un català, un basc i un gallec), o 
alumnes que han passat per la seva facultat de teologia.  

                                                      

495 Entrevista amb Mario, excombatent de l’FMLN; Guarjila, 18 d’agost de 2002. 
496 Veure Congregació per a la Doctrina de la Fe; Instrucciones sobre la Teología de la Liberación; Ed. 
Biblioteca de Autores Cristianos; Madrid, 1986. 
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Les CEB, tanmateix, estan en plena crisi. Al Salvador han estat absorbides per 
les parròquies i s’han convertit en comunitats parroquials que, depenent del rector 
de torn, són més properes o llunyanes a l’esperit i a la inspiració de la qual van 
néixer. Cal esmentar aquí les comunitats de Sant Antoni Abat (a San Salvador) o 
la comunitat rural de Guarjila (Chalatenango). De tota manera, la majoria de Co-
munitats Eclesials de Base, com a tals, han desaparegut. D’altres s’han aglutinat 
sota l’obscura associació FUNDAHMER-CEBES (Fundació Germà Mercedes Ruiz-
Comunitats Eclesials del Salvador), que pretén ser una organització que aglutina 
les comunitats vives del país, però és molt discutible tant la seva actuació com la 
seva direcció. Val a dir que les úniques comunitats que mantenen el nom de CEB 
són les que estaven sota influència de l’ERP durant la guerra i estan aglutinades al 
voltant del sacerdot diocesà belga Rogelio Ponceele. Un punt a tenir en compte en 
l’anàlisi de les comunitats avui és veure si existeix o no un pal de paller, algun líder 
carismàtic que les coordini i dirigeixi. Normalment, les comunitats que aguanten i 
avancen tenen aquest personatge i, en la majoria dels casos, és estranger.  

A Nicaragua, les CEB es troben en una situació una mica millor que al Salva-
dor. Tot i la crisi, la CNP (Cristians Nicaragüencs pels Pobres) continua dirigint i 
coordinant les comunitats i els seus projectes socials (menjadors infantils, tallers 
de capacitació, grups de joves, treball amb prostitutes, etc.). Les parròquies, per 
ordre directa del cardenal Obando, han arraconat les CEB amb l’objectiu de des-
truir-les i alhora acabar amb l’últim reducte sandinista-cristià. Aïllades de tot suport 
parroquial i lluitant contra el moviment carismàtic i contra les sectes protestants 
(que són milers avui en dia), les CEB de Nicaragua van sobrevivint intentant man-
tenir l’esperit profètic i revolucionari amb el qual van néixer. L’únic suport que te-
nen a nivell eclesial són els religiosos (aglutinats en la CONFER) i l’escola de 
teologia popular Teocoyani (nascuda durant la revolució i encarregada del suport 
teològic a les comunitats). 

L’enemic comú, tant de l’Església popular com del poble i el país en general, és 
la pobresa, la manca d’educació real a les escoles, la indiferència de les autoritats, 
l’interès del govern a tenir una població analfabeta que no qüestioni les seves de-
cisions i voti per ells a canvi d’una samarreta i de promeses buides. Algú deia que 
“los pobres sólo existen en periodo preelectoral.” La situació actual de Nicaragua i 
del Salvador és completament precària i està absolutament en crisi, una crisi 
agreujada pel silenci de l’Església. Tal i com l’Església popular va aconseguir un 
desbloqueig ideològic i una conversió política de bona part de la població, avui la 
jerarquia ha fet que l’Església passi a l’altre bàndol i abandoni el procés allibera-
dor. 

Actualment, al Salvador, la Conferència Episcopal està, d’una banda, dividida i, 
de l’altra, dominada pel conservadorisme i l’espiritualisme. Pocs bisbes continuen 
en la línia profètica de monsenyor Romero. Si examinem la seva actuació, única-
ment monsenyor Gregorio Rosa Chávez és continuador directe del missatge de 
Romero; encara manté l’opció preferencial pels pobres i l’aposta a favor de la Teo-
logia de l’Alliberament. Monsenyor Eduardo Alas Alfaro s’autodenomina centrista i 
enemic de la Teologia de l’Alliberament, tot i que a la pràctica pot arribar a tolerar-
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la. Coneixem el cas d’aquest bisbe més a fons perquè és el bisbe de Chalatenan-
go, regió que coneixem més profundament. Actualment, monsenyor Alas és una 
persona molt gran i malalta, però val a dir que la seva edat i malaltia l’han tornat 
més tolerant i dialogant del que abans era i així accepta el treball fet per les ger-
manes oblates del Sagrat Cor de Jesús de la comunitat de Guarjila (cantó de Cha-
latenango) i del jesuïta Jon Cortina, bastions de la Teologia de l’Alliberament i del 
missatge de Romero.  

La Conferència Episcopal del Salvador (CEDES) no es pronuncia mai sobre el 
problema del país ni la gestió actual. S’ha ancorat en la vella teoria que l’Església 
no ha de participar en política, encara que el silenci davant la misèria i la pobresa 
és també una opció política; sens dubte, la que vol el govern per prosseguir la 
seva política neoliberal. No dóna suport en res a les CEB o a les comunitats parro-
quials actives, ni té en compte la majoria pobra de la població, ni mai no es pro-
nuncia sobre casos de drets humans. Existeix una forta involució dins l’església 
que afavoreix el naixement de grups evasius de la realitat, com el moviment Ca-
rismàtic, del qual ja hem parlat. 

El nomenament de Sáez Lacalle com a arquebisbe, el 1995, va trencar la línia 
pastoral i profètica dels tres arquebisbes anteriors (Chávez, Romero i Rivera). La 
pràctica pastoral de l’arxidiòcesi se centra únicament en les activitats del temple 
(misses, sagraments...) i és un model enterament espiritualista que no té en comp-
te la salvació integral de la persona humana497. Amb Lacalle prenen força els mo-
viments conservadors i tradicionalistes i s’intenta frenar qualsevol moviment 
progressista dins l’Església. L’Església torna a estar amb el govern i els grups de 
poder i s’oblida dels sectors marginats. L’Església jeràrquica, amb honroses ex-
cepcions com la de monsenyor Rosa Chávez, ha abandonat el poble del Salvador. 
I el poble, per la seva banda, en sentir-se abandonat, ha perdut encara més 
l’esperança, fet que ha propiciat la resignació i l’evasió. És un peix que es mosse-
ga la cua. 

Cal esmentar l’intent premeditat de silenciar el testimoni de monsenyor Romero 
per part del govern i de les autoritats eclesials; sens dubte, perquè el seu testimoni 
avui encara és subversiu. La paraula de Romero continua en el cor de la gent i la 
mateixa multitud que omplia la Catedral durant les seves misses i homilies d’hora i 
mitja avui encara venera “Sant Romero d’Amèrica” (com el va proclamar el bisbe 
Pere Casaldàliga). La tomba de monsenyor Romero, si no fos pel poble, estaria 
tancada amb pany i clau, i el govern, cada 24 de març, no buscaria tancar-se a 
casa per no sentir el clam del poble que recorda el seu “monsenyor”. L’arquebisbe 
Sáez Lacalle no participa en la celebració de l’aniversari martirial de Romero, un 
fet prou revelador. L’únic jerarca que hi participa és monsenyor Gregorio Rosa 
Chávez. Val a dir que l’afluència cada any és menor a les celebracions del 24 de 
març, però encara són considerables les multituds que s’apleguen davant la Cate-
dral. Romero continua sent la icona de l’alliberament, de la veu dels sense veu que 

                                                      

497 LAMOTHE, M.; op. cit. 
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continua viva o, si més no, latent entre la majoria del Salvador. Com s’entén això, 
si acabem de parlar de la mort de l’Església popular? L’explicació és que el testi-
moni i la figura de Romero va força més enllà. Per al poble pobre del Salvador, 
Romero va ser l’únic que els va escoltar, estimar i va prendre el seu nom per de-
nunciar els seus mals; Romero va esdevenir el profeta i el sant del poble. Encara 
que la majoria dels camperols que van a la tomba de monsenyor Romero, cada 24 
de març, després per por o per ingenuïtat voten ARENA o no es mobilitzen ni 
s’organitzen per defensar els seus drets, l’amor que senten per Romero està per 
sobre de tota la resta. Podríem dir que Romero s’ha convertit en un sant popular i 
se’l venera molts cops, com qualsevol altre sant, amb pregàries i espelmes. El 
reducte de l’Església popular que encara queda latent, d’altra banda, no permet 
oblidar el missatge de Romero, com podem veure en les publicacions del Centre 
Monsenyor Romero de la UCA de San Salvador498. Val a dir que, tot i les peticions 
de canonització de monsenyor Romero, el Vaticà s’ha negat a convertir oficialment 
Óscar Romero en sant de l’Església catòlica. 

Pel que fa a Nicaragua, la situació és igual d’alarmant, amb una diferència, que 
és el cardenal Miguel Obando Bravo. Un salesià sorgit de la rural Matagalpa, sen-
se cap mena de rellevància fins que crida l’atenció de la dona del president de torn 
d’aquells moments dins del somocisme499. Ella el promociona davant de Somoza i 
el dictador aconsegueix que Roma el nomeni arquebisbe de Managua500. Obando 
ja hem vist que jugarà un paper força important en la caiguda de Somoza, però 
sobretot juga un paper principal en la caiguda del sandinisme. No sabríem dir si 
Obando és un reaccionari recalcitrant o és un hàbil polític que sap moure’s per 
l’escena política com millor li convé. Creiem, en opinió personal, que és una per-
sona molt intel·ligent i que ha sabut jugar les seves cartes. Actualment, gaudeix de 
tot el poder eclesiàstic a Nicaragua, convertit en cardenal pel seu suport a Joan 
Pau II durant la visita de 1983. Obando també juga un paper principal a l’escena 
política actual, ja que el seu suport a liberals o a sandinistes pot desequilibrar la 
balança política i, sobretot en època d’eleccions, les seves homilies estan carrega-
des de propaganda política. Especialment l’homilia del diumenge preelectoral, que 
és la més decisiva. Val a dir que Arnoldo Alemán va guanyar les eleccions de 1996 
en bona part gràcies a les homilies i pastorals del cardenal Obando. Ara és Daniel 
Ortega qui està intentant obtenir el suport del cardenal de cara a les properes 
eleccions. 

Quina és l’explicació que l’Església tingui tant poder? La raó, no per senzilla 
continua sent prou palesa; el país sempre ha estat eminentment catòlic i religiós. 
Aquest fet va comportar l’entrada massiva dels cristians a la revolució, però igual-

                                                      

498 El CMR-CRT (Centre Monsenyor Romero-Centre de Reflexió Teològica) de la Universitat 
Centreamericana pública, a part de la revista mensual Carta a las Iglesias, tota una sèrie de treballs i 
articles de teologia recopilats a la Revista Latinoamericana de Teología. A part, el CMR també treu 
periòdicament estudis més extensos sobre teologia de l’alliberament i sobre pastoral. 
499 Recordem que Somoza, per mostrar una imatge democràtica al món, establia homes de palla com a 
presidents electes que estaven dominats per ell mateix. 
500 Entrevista amb Miguel Ernesto Vigil, op. cit. 
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ment ha suposat que, un cop caigut el sandinisme i neutralitzada l’Església popu-
lar, l’Església tradicional i la religiositat conservadora han recuperat l’espai perdut. 
Quant als moviments carismàtics i les sectes protestants, han acabat de suprimir, 
silenciar o marginar qualsevol reducte revolucionari que hagi pogut quedar entre la 
malmesa població nicaragüenca. Així doncs, és ben evident el poder de l’Església 
que tant pot afavorir una revolució com pot contribuir de manera rellevant al seu 
fracàs. Però, quina és la funció real de l’Església? Ser revolucionària o ser conser-
vadora? La resposta és clara des de la Teologia de l’Alliberament i des de la seva 
praxi, però no hi entrarem. Avui torna a ser vàlida la cançó del grup veneçolà Gua-
raguao ¿Cristo, al servicio de quién? 

A mode de conclusió, hem vist com l’Església participa activament en els pro-
cessos revolucionaris de Nicaragua i el Salvador. Gràcies a la conversió radical 
que va suposar el Concili Vaticà II, la seva aplicació pràctica a la realitat llatinoa-
mericana a Medellín i a la Teologia de l’Alliberament, l’Església es va transformar 
de repressora i alienant en alliberadora i revolucionària. L’opció preferencial pels 
pobres va significar la unitat de la part de l’Església que l’adopta amb els movi-
ments revolucionaris. Hem vist al Salvador que l’Església és perseguida per 
l’exèrcit i pel govern per defensar els grups socials explotats. Hem vist, també, 
com a Nicaragua els cristians assimilen cristianisme i sandinisme sense cap mena 
de contradicció moral o ideològica i asseguren el triomf de la revolució sandinista. 
Així doncs, podem dir que la conversió religiosa que es produeix als anys seixanta 
i setanta afavoreix el clima de la segona onada revolucionària gràcies, com hem 
destacat sovint, a un desbloqueig ideològic i a una conversió política des de la 
pròpia i renovada fe cristiana. 

Alhora observem com la mateixa Església —l’Església ancorada en el tradicio-
nal anticomunisme— és la causant, en bona mesura, de la caiguda de la revolució 
de Nicaragua i, a nivell salvadorenc, va ser una dura adversària del moviment 
revolucionari durant la guerra civil, en legitimar l’exèrcit i intentar evitar que els 
cristians participessin a la guerrilla de l’FMLN per esdevenir avui la legitimadora, 
un altre cop, de l’ordre establert. 

No es pot obviar, per tant, la força i el poder de l’Església dins dels processos 
històrics. Per aquesta raó, no es pot escriure la història centreamericana sense 
tenir en compte un dels actors més importants en escena, l’Església catòlica. Per 
tot plegat, hem volgut deixar ben palès el seu paper, al llarg dels anys setanta, 
vuitanta i noranta, en el nostre treball. Desitjaríem haver acomplert l’objectiu inicial 
del nostre estudi. 
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