
Narco vídeos

El Blog del Narco  és una web que informa sobre la manera d’actuar del crim organitzat i 
de la guerra entre els càrtels de la droga a Mèxic. Segons els seus creadors, "els mitjans 
de comunicació i el govern intenten fer veure que a Mèxic NO PASSA RES", i per això 
han decidit informar sobre el que realment passa al país

Les notícies i vídeos mostren les atrocitats que perpetren les agrupacions del crim organitzat a 
Mèxic,  però sobretot  serveix com a plataforma per  exposar la  crueltat  a l'hora d'aplicar  la 
justícia entre ells mateixos.

Els informatius de les cadenes Cuatro i La Sexta, es van adonar de l'existència de la web i van 
mostrar imatges dels interrogatoris als quals se sotmeten entre bandes, les tortures i posteriors 
assassinats davant la càmera, però no es va aprofitar l'oportunitat per parlar de la violència 
generalitzada en què s'involucra a la societat civil que, pràcticament, es troba entre dos focs.

En aquest context de violència, les dones es converteixen en l’objectiu, però sobretot en el 
mitjà, per generar més terror, però això no es fa visible en les peces informatives que es van 
referir a blog. Més encara quan en una d'elles, es  parlava directament de violacions comeses 
en el marc de l'activitat criminal dels narcos.

Informatiu Cuatro. Edició nit. 21/04/2010
1 minut 17 segons.

- Es revela l’existència de la web.
- Es mostren imatges dels interrogatoris entre membres de les 

bandes criminals.
- S'entrellacen les mateixes imatges amb altres que mostren 

intervencions policials i militars.
- La locució en off emfatitza la cruesa de les imatges, però no 

fa  referència  a  altres  actes  de  violència  perpetrats  pels 
narcos,  com  la  violència  contra  la  dona  que  s'emmarca 
precisament en la seva activitat de terror.

Informatiu de La Sexta. Edició nit. 23/04/2010
34 segons

- La  presentadora  de  l'informatiu  avança  la 
violència  de  les  imatges  que apareixen  en el 
reportatge i ressalta que a més d'assassinats, 
els narcos confessen violacions contra dones.

- Es mostra l’interrogatori a quatre integrants de 
Los Zetas per part de membres uniformats de 
l’anomenat Càrtel del Golf.

- El que sembla ser el líder dels Zetas confessa 
diversos crims, incloent violacions de dones.
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http://www.blogdelnarco.info/video-interogacion-4-zetas/
http://www.blogdelnarco.com/


- En el vídeo, que es pot veure complet a la web, el delinqüent revela no només que 
maten dones, també afirma en diversos moments: "les violem perquè no ens deixen 
anar a casa, perquè encara no ens paguen ..."

- Aquesta revelació és editada en la peça de l'informatiu.
- Finalment, la nota del noticiari precisa en veu en off, que són 9000 les visites que ha 

rebut el vídeo al seu web.

Aquestes peces periodístiques eren una oportunitat per posar sobre la taula la violència contra 
la dona en un context criminal:

a. Les dues informacions permetien aprofundir-hi i afavorir la participació d'especialistes 
que permetin comprendre millor la dinàmica perversa i específica dels atacs entre grups 
de narcotraficants en què es veuen involucrades les dones, sobretot pel que fa a les 
violacions.

b. Psicòlegs,  experts  en  violència  sexual  i  atenció  psicosocial,  policies  especialitzats, 
podrien haver ajudat a exposar quines són les motivacions per exercir aquesta forma de 
violència contra la dona. I com interpretar les preguntes i explicacions que apareixen en 
el marc de l'interrogatori.

c. És positiu que la informació sigui difosa, però es necessita un tractament diferent, fins i 
tot cal més segons o minuts per oferir una informació més acurada, que aprofundeixi en 
les causes i en, si n'hi ha, propostes per desterrar aquestes pràctiques.

d. Es pot considerar la substitució d'elements irrellevants de la informació per emfatitzar-
ne d'altres com la violència que s'exerceix entre la població més desfavorida, en la qual 
s'inclou a la dona.

Com a nota addicional cal esmentar que el diari El Mundo va publicar en l'edició on line del 25 
d'abril  un article referit al blog. La peça informativa dóna compte dels ajusticiaments entre 
narcos gravats en vídeo, fa èmfasi en el titular les violacions que confessen els membres dels 
càrtels, i exposa textualment la confessió d'un dels personatges abans de ser executat:

 ¿Cuántas familias han matado?
- Muchas, bastantes. Las matamos y las quemamos.
- ¿Por qué las queman?
- Porque lo ordena el comandante 40. Bueno las llevamos y ellos las queman.
- ¿Cómo las matan?
- Con un mazo.
- ¿A las mujeres también las matan?
- A las mujeres, las violamos.

Però tampoc s’ofereix cap altra línia d’aprofundiment.

El link a la peça:
http://www.elmundo.es/america/2010/04/23/mexico/1272038993.html
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