
198 Mètodes d’acció noviolenta  
(Gene Sharp) 



Declaracions formals  

1. Discursos públics  

2. Cartes d’oposició o de suport 

3. Declaracions d’organitzacions o institucions  

4. Manifestos públics signats  

5. Declaracions d’intencions i de condemna  

6. Peticions col·lectives o massives  

 

Comunicacions amb un públic més ampli  

7. Eslògans, caricatures i símbols  

8. Pancartes, cartells i comunicacions gràfiques 

9. Fulletons, pamflets i llibres  

10. Diaris i publicacions periòdiques  

11. Enregistraments diversos, ràdio i televisió  

12. Rètols gegants aeris o terrestres  

 

       

Representacions de grup  
13. Delegacions  
14. Paròdies de lliurament de premis  
15. Pressió mitjançant actes grupals 
16. Plantades i piquets  
17. Paròdies de celebració d’eleccions  

Actes públics simbòlics  

18. Exhibir banderes i colors simbòlics  

19. Posar-se símbols a la indumentària  

20. Oració i culte públics  

21. Lliurar objectes simbòlics  

22. Despullar-se en públic com a protesta  

23. Autodestrucció de les pròpies pertinences  

24. Enllumenats simbòlics (torxes...)  

25. Exhibició de fotografies  

26. La pintura com a protesta  

27. Canviar retolacions i nomenclàtors amb noms simbòlics  

28. Sons simbòlics  

29. Reclamacions o recuperacions simbòliques  

30. Gestos grollers o insultants 

Mètodes de protesta i persuasió noviolentes 

Administrador
Ratllat



Pressió sobre individus  

31. «Assetjament» a funcionaris o representants oficials  

32. Fer burla o manifestar rebuig a funcionaris o representants  
oficials  

33. Confraternitzar  

34. Fer vigílies 

Drama i música  
35. Sàtires i burles dramatitzades 
 

36. Actuacions teatrals i musicals  
 

37. Cant  

Mètodes de protesta i persuasió noviolentes 

Processons  

38. Marxes  

39. Desfilades 

40. Processons religioses  

41. Peregrinatges  

42. Desfilades i caravanes de vehicles 

Tribut als morts  

43. Dol polític (dur signes de dol simbòlicament)  

44. Paròdies d’enterraments  

45. Enterraments que es converteixen en manifestacions  

46. Homenatges davant de tombes o en cementiris 

Assemblees públiques  

47. Assemblees o mítings de protesta o suport  

48. Trobades o mítings de protesta  

49. Trobades o mítings de protesta camuflades 

50. Fòrums i reunions d’informació i d’aprenentatge col·lectiu 

Retirada i renúncia  

51. Abandonar un lloc, retirar-se d’un lloc, d’una reunió…  

52. Mantenir-se en silenci  

53. Renunciar a les distincions públiques 

54. Donar l’esquena 



Ostracisme a persones  

55. Boicot social  

56. Boicot social selectiu  

57. No-acció a l’estil de Lisístrata (boicot sexual) 

58. Excomunió  

59. Veto o excomunió 

No-cooperació amb esdeveniments socials, costums i institucions  

60. Suspensió d’activitats socials i esportives  

61. Boicot a esdeveniments socials 62. Vaga estudiantil  

63. Desobediència social  

64. Retirar-se de les institucions socials 

Els mètodes de no-cooperació social  

Retirar-se del sistema social 

65. Quedar-se a casa 

66. No-cooperació personal total 

67. «Fugida» de treballadors 

68. Refugiar-se: demanar asil, acollir-se a llocs sagrats 

69. Desaparició col·lectiva 

70. Emigració com a protesta (hijrat) 

Accions de consumidors 
 

71. Boicot de consumidors 
 

72. No consumir productes boicotejats 
 

73. Política d’austeritat 
 

74. Retenció de lloguers 
 

75. Negar-se a pagar el lloguer o a llogar 
 

76. Boicot nacional de consumidors 
 

77. Boicot internacional de consumidors 
 
Accions de treballadors i productors 
 

78. Boicot de treballadors 
 

79. Boicot de productors 

Accions d’intermediaris 
 

80. Boicot de subministradors i de comerciants 
 
Accions de propietaris i administradors 

81. Boicot de comerciants a l’engròs 

82. Negar-se a llogar o a vendre propietats 

83. Tancament de la patronal (no permetre l’accés als treballadors) 

84. Negar-se a rebre ajuda o assistència industrial 

85. «Vaga general» de comerciants minoristes 



Accions de posseïdors / titulars de recursos financers 

86. Retirar els dipòsits del banc 

87. Negar-se a pagar quotes, honoraris o taxes 

88. Negar-se a pagar deutes o interessos 

89. Retallar fons i crèdits 

90. Rebutjar rèdits o pagaments 

91. Rebutjar diners del govern 

Accions de governs 

92. Embargament nacional 

93. Llista negra de comerciants 

94. Embargament de subministradors internacionals 

95. Embargament de compradors internacionals 

96. Embargament de comerç internacional 

Els mètodes de no-cooperació social  



Vagues simbòliques 

97. Vaga de protesta 

98. Abandonament sobtat del treball (vaga llampec) 
 

Vagues agrícoles 

99. Vaga de pagesos 

100. Vaga de treballadors agrícoles 
 

Vagues de grups especials 

101. Vaga de treballadors a jornal 

102. Vaga de presos 

103. Vaga de gremis i d’oficis artesans 

104. Vaga de professionals 

 

Vagues industrials ordinàries 

105. Vaga corporativa 

106. Vaga de la indústria 

107. Vaga en solidaritat 

 

Vagues restringides 
 

108. Vaga per seccions o d’alguns obrers 
 

109. Vaga selectiva, limitada o per rotació especial 
 

110. Vaga d’alentiment o treball lent 
 

111. Vaga de zel 
 

112. Declarar-se «malalt» 
 

113. Vaga a través de dimissions o renúncies 
 

114. Vaga limitada 
 

115. Vaga selectiva 

Mètodes de no-cooperació econòmica: vagues 

Vagues de diversos sectors 
 

116. Vaga generalitzada 
 

117. Vaga general 
 
Combinació de vagues amb tancaments econòmics 
 

118. Hartal (modalitat d’atur voluntari i limitat en el temps de 
l’activitat,practicat a l’Índia) 
 

119. Tancament econòmic (es fa vaga i s’abaixen les persianes dels 
negocis) 



Rebuig a l’autoritat 

120. Refús a obeir o retirada de l’obediència 

121. Negativa pública a donar suport 

122. Textos i discursos en favor de la resistència 

 

No-cooperació dels ciutadans amb el govern 

123. Boicot als cossos legislatius 

124. Boicot a les eleccions 

125. Boicot de o als llocs de funcionari i treballador del govern 

126.Boicot de o als departaments, agències i altres organismes 
del govern 

127. Rebuig a participar en les institucions educatives del govern 

 128. Boicot a organitzacions finançades pel govern 
 

129. Negar-se a ajudar els agents de seguretat del govern 
 

130. Treure indicacions i senyals del seu lloc 
 

131. Negar-se a acceptar els funcionaris designats 
 

132. Negar-se a dissoldre institucions que ja existeixen 

Mètodes de no-cooperació política 

Alternatives dels ciutadans a l’obediència 
 

133. Compliment lent i sense ganes 
 

134. No obeir quan no hi ha una supervisió directa 
 

135. No obeir de forma generalitzada, popular 
 

136. No-obediència camuflada 
 

137. Negativa d’una assemblea o reunió a dispersar-se 
 

138. Seguda 
 

139. No-col·laboració amb el reclutament i la deportació 
 

140. Amagar-se, escapar, utilitzar identitats falses 
 

141. Desobediència civil de lleis «il·legítimes» 

Accions del personal del govern 
 

142. Negativa selectiva de fer algunes tasques per part d’auxiliars 
governamentals 
 

143. Bloqueig de les línies de comandament i d’informació 
 

144. Excuses, retards i obstruccions 
 

145. No-cooperació administrativa general 
 

146. No-cooperació judicial 
 

147. Ineficiència deliberada i no-cooperació selectiva per part dels 
agents de seguretat 
 

148. Amotinament 



Mètodes de no-cooperació política 

Accions governamentals nacionals 
 

149. Evasives i retards quasi legals, emparats en les normes 
 

150. No-cooperació per part de departaments governamentals 
estatals 
 
Accions governamentals internacionals 
 

151. Canvis en la representació diplomàtica i altres representacions 
 

152. Retard i cancel·lació d’actes diplomàtics 
 

153. Suspensió del reconeixement diplomàtic 
 

154. Trencar les relacions diplomàtiques 
 

155. Retirar-se de les organitzacions internacionals 
 

156. Negar-se a pertànyer a organitzacions internacionals 
 

157. Expulsió d’organitzacions internacionals 



Intervenció psicològica 

158. Exposar-se a la intempèrie i les seves inclemències 

159. Fer dejuni 

a) Fer dejuni per exercir pressió moral 

b) Vaga de fam 

c) Dejuni de satyagraha (amb intenció d’aconseguir conversió) 

160. Judici al revés 

161. Assetjament noviolent 

Intervenció física 
 
162. Ocupació i seguda en un lloc determinat 
 

163. Plantada en un lloc determinat 
 

164. Desfilada de vehicles per un lloc (p.ex. bicicletada) 
 

165. Entrada i passeig reiterat en un lloc determinat 
 

166. Donar voltes en cercle en un lloc 
 

167. Pregària en un lloc determinat 
 

168. Incursió noviolenta a determinats llocs 
 

169. Incursió aèria noviolenta 
 

170. Invasió noviolenta 
 

171. Interposició noviolenta 
 

172. Obstrucció noviolenta 
 

173. Ocupació noviolenta 

Mètodes d’intervenció noviolenta 



Intervenció social 

174. Establir noves normes i pautes socials 

175. Sobrecarregar unes instal·lacions o serveis 

176. Alentir voluntàriament, amb excuses o formes de dilació un 
tràmit 

177. Interrupció, parlant, en un lloc determinat 

178. Teatre de guerrilla 

179. Institucions socials alternatives 

180. Sistemes alternatius de comunicacions 

Intervenció econòmica 

181. Vaga inversa (treballar en excés) 

182. Vaga de permanència al treball 

183. Ocupació noviolenta de terres 

184. Traspassar reixes, tanques, murs, etc. 

185. Falsificació políticament motivada de documents o d’altres 

186. Compres comercials orientades a generar problemes a 
l’antagonista 

187. Confiscació de béns o d’actius 

 

 

188. Vendre deliberadament a un preu molt baix, rebentar preus 
(dumping) 
 

189. Patrocini selectiu 
 

190. Mercats alternatius 
 

191. Sistemes de transport alternatius 
 

192. Institucions econòmiques alternatives 

Intervenció política 
 

193. Sobrecarregar sistemes administratius 
 

194. Revelar les identitats d’agents secrets 
 

195. Buscar l’empresonament deliberadament 
 

196. Desobediència civil de lleis «neutrals» 
 

197. Seguir treballant però sense col·laborar 
 

198. Sobirania dual i govern paral·lel 

Mètodes d’intervenció noviolenta 



Mètodes addicionals (numerats a partir de la llista de Sharp)  

199. Confinament noviolent 
 
 

Altres. 
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