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Por el bien de la nación...
Nos haremos los  compadres

Viva la Revolución!



Context
A la primera dècada del segle XX a
Mèxic hi havia disconformitat amb
el govern de Porfirio Díaz.
El seu règim havia oblidat
qüestions fonamentals com
l’exercici de la democràcia i lal’exercici de la democràcia i la
justícia social.
L’any 1908 Porfirio Díaz va
declarar que volia deixar el poder
perquè considerava que Mèxic
estava preparat per a la
democràcia. El què va dir va
encendre els ànims polítics. José de la Cruz Porfirio Díaz va 

governar de 1876 a 1880 i de 
1884 a 1911



Inicis del conflicte

Francisco Madero planteja la
necessitat d’un canvi pacífic i
democràtic, el 1909 recorre la
República amb l’eslògan:
“sufragio efectivo, no reelección”
Madero va ser empresonat mentreMadero va ser empresonat mentre
es duien a terme les eleccions
presidencials en les que va guanyar
Díaz.
Madero va escapar i proclamar el
“Plan de San Luis” en el que
instigava la població a prendre les
armes per instaurar la democràcia.

Francisco Ignacio Madero



La revolució
Esclata el 20/11/1910. La toma de Ciudad Juárez per les forces
revolucionàries va obligar el govern a signar tractats de pau i la renúncia de
Porfirio a la presidència (Díaz es va exilar a París).
Madero va entrar a Mèxic triomfalment. Es van celebrar eleccions i Madero
va seure, finalment, a la presidencial.

www.inehrm.gob.mx



La revolució

A Morelos, els zapatistas consideraven que
Madero no coincidia amb la seva lluita per
la terra i van llançar el Plan de Ayala.
Al nord, Pascual Orozco s’aixeca en armes
en defensa d’algunes demandes socials.
Mentrestant alguns membres de l’antic
règim organitzen una revolta per
Mentrestant alguns membres de l’antic
règim organitzen una revolta per
enderrocar el govern maderista.
Madero encarrega al general Victoriano
Huerta la defensa del seu govern.
Però Huerta entra en negociacions amb els
sublevats i dóna suport al cop d’estat.
Madero és obligat a renunciar i Huerta
ocupa la presidencial. Victoriano Huerta va governar de

19/02/1913– 15/07/1914



La revolució
Madero y el seu sotspresident José María Pino Suárez són assassinats el
22/2/1913 al Palacio de Lecumberri a la ciutat de Mèxic. L’assassí és
Victoriano Huerta que va passar a ocupar la presidencial durant més o menys
un any. La mort de Madero i Pino Suárez no va ser tractada mai com un
assassinat per part de la premsa nacional.



La revolució

Des de l'inici del seu govern Huerta
es va enfrontar a un aixecament
generalitzat, acabdillat per
Venustiano Carranza, el “Plan de
guadalupe”. A més, l'abril de 1914
va haver d'encarar una invasió
guadalupe”. A més, l'abril de 1914
va haver d'encarar una invasió
estadounidenca al port de Veracruz.
Incapaç de contenir l'avanç
constitucionalista, va renunciar i
partir a l'exili, primer a Barcelona i
posteriorment, gràcies al suport
alemany, als Estats Units, on
conspirà amb Pascual Orozco.

Venustiano Carranza va presidir Mèxic
de 20/08/1914–03/11/1914 i
de 10/10/1915–21/05/1920



La revolució
El triomf revolucionari no
va resoldre els problemes
de base: la instauració de
la democràcia, la justicia
social, la propietat de la
terra, la situació laborar,
l’educació…l’educació…

Carrancistas, villistas i zapatistas volien dirigir el país i sense poder arribar a
acords van provocar una divisió de la revolució.
En la Convención de Aguascalientes els villistas i zapatistas es van posar d’acord
en cercar una visió més social de la lluita.
La Convención va desafiar l’autoritat de Carranza, que, amb el suport del
general Obregón, va traslladar el govern a Veracruz i el 1915 va iniciar una
intensa campanya contra Villa i Zapata.



Terra i llibertat

Zapata es va convertir en un dels caps
revolucionaris més importants, introduint
reformes molt radicals a Morelos, raó per
la qual va ser assassinat amb traidoria,
suposadament per ordres del nou
president i promotor de la novapresident i promotor de la nova
constitució, Venustiano Carranza. No
obstant això, el seu llegat i moltes de les
seves demandes a favor dels camperols van
ser incorporades a la nova constitució, la
qual establia el repartiment de la terra
gratuïtament a tots els camperols com a
dret constitucional i una reforma agrària. Emiliano Zapata va ser 

assassinat el 10/4/1919



La revolució

Amb el control militar del país Carranza, a
finals de 1916 va convocar al Congrés per a
redactar la Constitución, que es va
promulgar el 1917.
Després de celebrar-se eleccions sota la
nova Carta Magna, es va convertir ennova Carta Magna, es va convertir en
president constitucional.
A l'acostar-se la successió presidencial de
1920, va intentar d'imposar un candidat
civil en oposició del general Álvaro
Obregón. El conflicte va acabar en una
rebel·lió que va posar fi al seu govern i a la
seva vida. General Álvaro Obregón va governar de

1/12/1920 a 30/11/1924



La revolució

Carranza va morir assassinat a
Tlaxcalantongo, Puebla, per les tropes
del general Rodolfo Herrero, durant la
rebelió obregonista, la matinada del
21/5/1920 mentre dormia.21/5/1920 mentre dormia.

El van enterrar al Panteó Civil de dolores
al Districte Federal, fins que el 1942 van
traslladar les seves restes al Monumento
de la Revolución.



La revolució

Per pacificar el país, Venustiano Carranza
va oferir grans extensions de terreny a Villa
i a Zapata. Villa va acceptar la proposta,
però Zapata la va refusar. Per això, la
reputació de Villa com a heroi popular ha
estat atacada en diverses ocasions.estat atacada en diverses ocasions.
Tot i això, després de la mort de Carranza i
amb la Constitución redactada, Villa
continuava sent un revolucionari de fama i,
per tant, un perill.
El 20/7/1923, sota el mandat de Obregón,
Francisco Villa va ser assassinat.

José Doroteo Arango Arámbula,
àlies Pancho Villa



La revolució
La carta Magna va recollir les
principals demandes de la lluita
però les disputes pel poder van
continuar i el general Obregón
també va morir assassinat, en un
àpat d’homenatge al restaurantàpat d’homenatge al restaurant
La Bombilla del Districte Federal.
L’assassí va ser identificat com el
cristero José Leon Toral, però se
sospita que Plutarco Elías Calles
estava darrera de l’homicidi,
Obregón volia reformar la
constitució per permetre la
reelecció.

José León Toral



Testimonis i pistes

Plutarco Elías Calles va governar de
1/12/1924 a 30/11/1928



La postrevolució

El 1934 Calles postula a Cárdenas com a
candidat a la presidència amb el “Plan
Sexenal”. Calles, havia governat Mèxic a
l’ombra i volia continuar fent-ho. Cárdenas
va resultar electe i Calles li imposa la seva
gent al gabinet presidencial. La matinada

Lázaro Cárdenas va governar de
1/12/1934 a 30/11/1940

gent al gabinet presidencial. La matinada
del 10/4/1936, Cárdenas, amb el seu cos
militar fa fora Calles de casa seva i l’envia a
Califòrnia en un avió de l’exèrcit mexicà.
Amb l’expulsió de Calles, Cárcenas exigeix
la renúncia de tots els callistas en el seu
govern.



La revolució moderna
La Revolució mexicana és de las més modernes, va ser la primera en ser
filmada, de fet Villa sempre anava acompanyat per corresponsals, com ara el
nord-americà John Reed. Realitzava entrevistes i fins i tot va signar un
contracte amb Hollywood per tal que les seves batalles fossin filmades; les
seves tropes van rebre nous uniformes per a la realització d'algunes escenes.
També va mantenir una bona relació amb periòdics estrangers importants.
Per això, va ser molt conegut arreu del món.Per això, va ser molt conegut arreu del món.

A més, per al moviment de tropes van utilitzar la xarxa de ferrocarrils
construïda durant el porfiriat.

Tot això queda immillorablement recollit en els testimonis orals dels
“corridos de la revolución” i en d’altres gèneres musicals.

Vegem-ne alguns!



Traiciones políticas
VOY A DAR LOS PORMENORES DE NUESTRA REVOLUCION 
RECORDANDO A UNOS SEÑORES QUE MURIERON A TRAICION

A MADERO LO MATARON VICTORIANO Y SU AMBICION 
POR ESO LO DESTERRARON POR INDIGNO A LA NACION 

A CARRANZA LO MATARON PARA SUBIR A OBREGON 
Y SUS LEYES REPETARON PARA LA CONSTITUCIONY SUS LEYES REPETARON PARA LA CONSTITUCION

OBREGON LE DIJO A CALLES 
POR EL BIEN DE LA NACION 
NOS HAREMOS LOS COMPADRES 
VIVA LA REVOLUCION 

PERO CALLES ERA UN ZORRO ERA UN TIPO MUY SAGAZ
SI LE ECHABAN 7 DE OROS ESCONDIDO TENIA EL AS

LOS CRISTEROS CONTINUABAN EN SU LUCHA DESIGUAL 
MIENTRAS YA SE MALICIABA LO DE JOSE LEON TORAL 



Traiciones políticas

EL BANQUETE EN LA BOMBILLA
TEATRO FUE DE LA TRAICION 
AHI ESTABA LA PUNTILLA 
QUE LE DIERON A OBREGON 

OBREGON YA ESTABA MUERTO NO TENIA PREOCUPACION 
PANCHO VILLA ESTABA MUERTO PERO CALLES EN ACCION PANCHO VILLA ESTABA MUERTO PERO CALLES EN ACCION 

CALLES HIZO PRESIDENTE 
A SU ANTOJO Y CONDICION 
LE APODABAN HOMBRE FUERTE 
JEFE MAXIMO A CALZON 

PERO VINO UN PRESIDENTE
CON VALOR Y DECISION 
CARDENAS QUE FUE VALIENTE 
LO EXPULSO DE LA NACION 



Ahí viene el tren
Ahí viene el tren, ahí viene el tren
ahí viene el tren, con los soldados que trae Villa;
de aquí se ven, de aquí se ven
que en los vagones van sentados o en cuclillas.

Ahí viene el tren, ahí viene el tren,
los federales de este lado los esperan.
Dentro de un rato empezará la balacera,

Composició de Chava Flores,
posterior a la revolució

Dentro de un rato empezará la balacera,
mira ya a la soldadera que se agita allá en el tren.

Ya los pelones se emboscaron
y hasta creo que le sacaron
porque ahí viene, ahí viene,
ahí viene, ahí viene el tren.

Ahí viene el tren, ahí viene el tren,
el que es soldado siempre jala su costilla;
y ahí donde ven, y ahí donde ven
los oficiales también traen su movidilla.



Ahí viene el tren
Ahí viene el tren, ahí viene el tren,
entre el humito devisé ya a Pancho Villa,
trae paliacate, su sombrero y un semblante rete fiero,
¡qué bigotes de aguacero se le ven!

Tiemblen, pelones,
que 'ora sí tendrán panteones
por que ahí viene, ahí viene,por que ahí viene, ahí viene,
ahí viene, ahí viene, ahí viene el tren.

Ahí viene el tren, ahí viene el tren,
de los pelones ya está cerca de una milla,
ya no se ven, ya no se ven,
creo que se jueron a rezar hasta la Villa.

Ahí viene el tren, ahí viene el tren,
el maquinista ya empezó a meter los frenos;
ya los fusiles se disparan, ha empezado la metralla.
¿Por qué corren si nomás llegó su tren?



Ahí viene el tren

Ya se bajaron los rurales,
no le saquen, federales,
que pa' astedes vino, vino,que pa' astedes vino, vino,
vino el tren.



Fonts consultades

•http://ca.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ignacio_Madero_Gonz%C3%
A1lez
•http://revolutions.truman.edu/mexico/biographies.htm
•http://ca.wikipedia.org/wiki/Victoriano_Huerta_M%C3%A1rquez
•http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=1677•http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=1677


