
Consell 14. Crear un gran dilema a l’oponent 

 

El meu nom és Srdja Popovic i  això és Everiday Rebellion. El consell d’avui tracta sobre posar al 
teu oponent en un dilema. 

El concepte d’una acció de dilema s’origina a partir d’una gran idea de Mahatma Gandhi, que 
un dia es va aixecar i va dir: ‘D’acord aquesta és la humiliació màxima. Els britànics ens estan 
cobrant impostos i tenen el monopoli de l’impost de la sal. Mentre que per produir sal l’únic 
que necessites és una mica de costa i una mica de sol, i d’això en tenim bastant a l’Índia. Així 
que faré una marxa i intentaré fer sal.’ D’aquesta manera fa agafar aquesta estúpida llei, la va 
trencar i va posar al govern colonial britànic en un gran dilema. Si deixaven a Ghandi fer sal 
llavors tothom en faria. Si l’arrestaven per fer sal, aleshores el convertirien en un heroi. Va 
acabar marxant amb milers de persones a les costes de l’oceà índic, disposats a fer sal. Des de 
llavors, posar al teu oponent en un dilema s’ha convertit en un gran objectiu. 

Imagineu a un grup d’estudiants serbis amb els diners justos per a un barril de petroli, una 
careta del president i un bat de beisbol. Aquesta acció, anomenada “Un cèntim pel canvi”, es 
va fer en una via molt transitada de Belgrad, al districte comercial, col·locant el barril amb la 
cara somrient del president amb un forat a la part superior del barril. Si poses un cèntim al 
forat pots colpejar la cara. I el so era fort!. Vam estar prenent cafè allà a prop i, mentrestant, 
es va formar una cua de gent que anava a comprar, esperant per colpejar el barril. Però 
aquesta no és la millor part.  El millor va ser quan va aparèixer la policia i pots apostar pel que 
va fer? Arrestar-nos a nosaltres? Ja no érem allà... Arrestar als compradors? No tindria gaire 
sentit. Van acabar arrestant al barril. La foto del barril essent arrossegat fins el cotxe policial va 
ser la millor notícia pels periodistes gràfics del món.  

Així que pensa com crear un dilema al teu oponent, funciona de veritat. Normalment es troben 
desconcertats i pots predir que acabaran fent quelcom divertit. I encara millor si pots fer que 
la força mediàtica de l’oponent sigui part de l’espectacle. 

Penseu en els dilemes i que tingueu un bon dia. 

Prou de desitjar. Feu que passi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cmiWc4JrPA&t=46s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cmiWc4JrPA&t=46s

