
Mèxic és un país que està en guerra. Es parla ja de 60.000 
morts, més de 10.000 desapareguts i més de 120.000 des-
plaçats que se sumen als milers de morts i desplaçats dels 
pobles indis, i que van augmentant dia rere dia. A més, en 
menys de tres mesos, s’hi han de sumar uns altres 2.867 as-
sassinats als milers de víctimes d’aquesta guerra contra els 
mexicans. Totes aquestes xifres són el saldo d’una guerra en la 
qual s’han acabat esborrant les fronteres entre els criminals i 
els governants i que està desfent el país.

Ara fa cinc mesos, Mèxic es despertava amb el crit de “¡ES-
TAMOS HASTA LA MADRE!”, un crit que ens recorda al 
“¡YA BASTA!” dels zapatistes de 1994, un crit d’afartament, 
de PROU!, un clam per parar una guerra que s’està empor-
tant el jovent del país, un crit de PROU DE SANG!, un crit 
d’aturem la guerra i la violència. Avui, aquest crit pren forma 
en un moviment de resistència noviolenta i ressona des del 
nord fins al sud del país de les veus de les seves víctimes: tots 
els mexicans.

L’espurna que va provocar aquesta indignació va ser l’assassinat 
de Juan Francisco Sicilia, de 24 anys, i sis joves més a Cuer-
navaca, estat de Morelos la matinada del 27 de març d’aquest 
any. Es tracta del fill del poeta i periodista mexicà Javier Si-
cilia, un reconegut lluitador social format als anys vuitanta a 
les Comunitats Eclesials de Base (CEB) influenciades per la 
Teologia de l’Alliberament i que buscaven la transformació 
social i democràtica de Mèxic i Llatinoamèrica.

Al dia següent del brutal assassinat, la societat civil de Cuer-
navaca es va començar a mobilitzar i va ocupar el Zócalo de la 
capital de Morelos amb insígnies d’indignació, contra la “gue-
rra de les drogues”, amb paraules de suport a Javier Sicilia i van 
irrompre de manera simbòlica l’entrada del Palau de Govern 
amb ofrenes als morts d’aquesta guerra absurda, ofrenes que 
encara avui hi són i que recorden els assassinats i els desapare-
guts en forma de creus i plaques amb els noms gravats. 

Aquesta mobilització ciutadana va inspirar Javier Sicilia a em-
prendre una creuada per la pau per tot el país. Va convocar 
tots els mexicans a posar plaques a les places centrals dels po-
bles i ciutats del país per fer presents els assassinats, va cridar 
la societat civil mexicana a emprendre marxes per la pau en 
els estats on es van unir, després d’anys de no fer-ho amb cap 
moviment, els zapatistes, els quals han demostrat fins avui 
una solidaritat  incondicional a Sicilia i a la lluita contra la 
violència al país.

Aquesta creuada per la pau va continuar primer cap al nord, 
des de Cuernavaca fins a Ciudad Juárez amb l’anomenada 
“Caravana del Consuelo” i, tres mesos després cap al sud, 
amb la “Caravana de Paz”, que va arribar fins a Chiapas i va 
creuar la frontera amb Guatemala. Més de 7.000 km recorre-
guts per més de 600 persones d’arreu de Mèxic a cada una de 
les Caravanes per solidaritzar-se amb les víctimes de la que 
ens entestem a anomenar guerra contra les drogues però que 
en realitat és la guerra contra els mexicans.

L’any 2006 Felipe Calderón va guanyar il·legalment les elec-
cions i va treure l’exèrcit al carrer amb el pretext de protegir els 
ciutadans de la violència del narcotràfic i posar fi al crim orga-
nitzat. Després de sis anys, el govern no ha canviat l’estratègia 
en matèria de seguretat. El balanç: 60.000 morts. I aquesta és 
justament una de les sis demandes del Moviment per la Pau 
amb Justícia i Dignitat (MPJD) encapçalat pel poeta Sicilia 
que el dia 8 de maig, després d’una marxa a peu entre Cuer-
navaca i el Districte Federal, va llegir al Zócalo de la capital 
mexicana davant de milers de persones. Els sis punts, que fins 
d’avui són l’eix central de les demandes del moviment, exi-
geixen que es promogui la memòria de les víctimes i no se les 
tracti com a pures estadístiques, xifres o danys col·laterals, po-
sar fi a l’estratègia de guerra del govern, combatre l’arrel dels 
beneficis del narcotràfic, recuperar el teixit social i la joventut 
del país i lluitar per una democràcia participativa. Aquests 
sis punts es van firmar en forma de pacte ciutadà a Ciudad 

¡ESTAMOS HASTA LA MADRE! 
La resistència noviolenta s’organitza a Mèxic 

Javier Sicilia va deixar d’escriure poesia després de l’assassinat del seu fill, però durant cinc mesos els seus versos 
s’ha convertit en l’acció ciutadana que demana la fi de la violència.

Marta Molina (Ciutat de Mèxic, setembre de 2011)
Periodista independent 
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Foto: Isolda Osorio. Indígenes Triquis reben la Caravana de Pau al Sud a Monte Albán, Oaxaca
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Juárez durant la Caravana al nord que va finalitzar a El Paso, 
Texas, una parada simbòlica de per visualitzar la responsabili-
tat dels Estats Units en aquesta guerra en què les drogues que 
consumeixen els nord-americans en tenen gran part de culpa.

La Caravana cap al nord del país va aconseguir posar nom i 
cara a les víctimes, va fer que famílies senceres que fins ales-
hores se sentien soles i tenien por de sortir al carrer per dema-
nar justícia alcessin la veu. Gent de classes socials diferents i 
d’ideologies dispars s’unien per primera vegada en la història 
de Mèxic per un objectiu comú: exigir justícia pels assassinats, 
tant en mans de l’exèrcit com dels narcotraficants, exigir dig-
nitat per les famílies víctimes de la guerra i clamar per la pau. 

Durant nou dies, entre el 4 i el 12 de juny, 500 persones, en-
tre víctimes de la guerra contra les drogues, mexicans que se 
solidaritzaven amb la causa i premsa nacional i internacional, 
van sortir de Cuernavaca, Morelos per seguir el que Sicilia va 
anomenar la “ruta del dolor”. Van passar per les zones més 
afectades per la guerra contra el “narco”: Morelia, San Luís 
Potosí, Zacatecas, Durango, Saltillo, Monterrey, Torreón, 
Chihuahua i finalment Ciudad Juárez, considerat l’epicentre 
d’aquest dolor per la quantitat de morts, “feminicidis” i des-
aparicions que hi han patit. Durant el trajecte, centenars de 
testimonis van poder parlar dels seus propis casos: mares a 
qui els havien desaparegut quatre fills; dones a qui els havien 
matat el marit, les filles i els germans... Gent que fins ara no 
s’havien dignat a alçar la veu per por de represàlies i que van 
trobar el consol necessari en aquesta caravana que, en parau-
les de Sicilia era “la poesia en acció”. 

Durant de la “Caravana del Consuelo” al nord del país, el 
que va començar com una mobilització ciutadana contra 
la violència es va anar convertint en un moviment de re-
sistència noviolenta que empoderava les víctimes perquè 
s’organitzessin i comencin a exigir justícia. Des d’aleshores, 
en només cinc mesos, el moviment ja ha aconseguit posar 
sobre la taula la inoperància de l’estratègia governamental 
contra el crim organitzat, han dialogat amb el poder executiu 
i legislatiu exigint-los renúncies i responsabilitats, han obert 
casos d’assassinats o desapareguts que es donaven per tancats, 
s’han posicionat en contra d’una Llei de Seguretat Nacional 
que només portaria més exèrcit al carrer i han proposat un 
ventall d’alternatives en forma d’exigències al govern que, de 
moment, escolta però no mou peça. També cal afegir que han 
trobat alguns desapareguts i han format un comitè d’atenció 
a les víctimes que, com han demostrat durant l’última carava-
na al sud, està funcionant cada vegada millor.

Javier Sicilia va tenir la valentia de convertir el seu propi dolor 
personal en una acció concreta i ara és el dolor d’una nació 
sencera que reclama justícia. Per què Sicilia? Potser perquè fa 
anys que a través del seu periodisme i de la seva poesia estava 
treballant per fer-ho, o potser per la indubtable influència dels 
seus mestres a l’hora de convertir la poesia en acció: Mahatma 

Gandhi, el pensador austríac Ivan Ilich, el Shantidas deixeble 
italià de Gandhi, Lanza del Vasto, fundador de les comuni-
tats ARCA que segueixen el camí interior de la no-violència... 
Potser pels anys d’observar i admirar la tradició d’organitzar-se 
dels pobles indígenes mexicans que lluiten per la seva autono-
mia al sud del país o els que pugnen pels seus drets i per la seva 
terra contra l’explotació minera forana al nord.

El passat dia 9 de setembre, la Caravana de Pau sortia del DF 
rumb a Guatemala. Sicilia i les tropes noviolentes van passar 
per l’estat de Guerrero, on 20.000 persones vestides de blanc 
les rebien a la capital, Acapulco. Van baixar per Oaxaca per 
trobar-se amb les indígenes triquis a les piràmides de Monte 
Albán, trepitjaren l’Itsme de Juchitán, des d’on el pare Ale-
jandro Solalinde, defensor dels immigrants, els va conduir 
fins a Ixtepec on més de 400 persones que arribaven d’arreu 
del món en busca d’una vida millor, van allotjar els membres 
de la caravana a l’alberg d’acollida. A Tecun Uman, Guate-
mala, els esperaven els seus veïns per unir-se al crit en contra 
de la violència. Des de la frontera sud, cap a Chiapas, els 
va rebre l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional (EZLN) 
a Oventic i la comunitat “Las Abejas” al poble d’Acteal, on 
l’any 97 els paramilitars van massacrar 45 indígenes tsotsils 
que resaven dins l’església. Des de Palenque, van emprendre 
camí de tornada passant per Veracruz, Tabasco i Puebla fins 
a tancar el cercle i trobar-se de nou al DF. Un periple de 
deu dies per demanar a la ciutadania mexicana que s’unís en 
aquesta lluita que els afecta a tots, des del nord fins al sud, 
una lluita contra les violències tristament quotidianes a les 
quals s’enfronten els mexicans i que es veuen agreujades per 
la violència estructural fruit del capitalisme. 

Sicilia ha mirat el país de nord a sud identificant-ne totes 
les violències, no només les del crim organitzat, sinó també 
l’exercida pel mateix estat. Ha posat sobre la taula no tan sols 
el dolor que avui la nació sinó també aquell que restava en 
l’oblit de molts, el dolor dels pobles indígenes del sud, dels 
immigrants que dia rere dia creuen la frontera de Guatemala 
per arribar als Estats Units i que són tractats com una mer-
caderia. La Caravana del nord i la del sud han aconseguit 
posar en contacte les víctimes de les violències del país: des 
dels exiliats polítics mexicans que viuen a El Paso, Texas, als 
immigrants que creuen el riu Suchiate des de Guatemala, les 
comunitats zapatistes del sud amb els indígenes del nord (de 
Cherán o Wirikuta), les dones de Ciudad Juárez amb les indí-
genes triquis d’Oaxaca. I el que es veu és que són les víctimes 
les que canviaran la història, les que continuaran la lluita per 
la justícia i per un país digne organitzant-se i seguint les dife-
rents tradicions organitzatives i de lluita noviolenta del país.
Tot i que Javier Sicilia ja no escriu versos en senyal de dol 
per la mort del seu fill, continuan mirant com un poeta, i 
aquesta mirada s’ha contagiat entre els mexicans que l’han 
seguit durant aquests cinc mesos i que no tenen la intenció 
d’abandonar cap lluita ara que saben que no estan sols. 
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Foto: Isolda Osorio. Integrants de la Caravana de Pau al Sud marxant a Acapulco


