
Consell 23. Entrenar-se per evitar la lluita violenta i incruenta 

 

El meu nom és Srdja Popovic i  això és Everiday Rebellion. El consell d’avui és com evitar la 
violència.  

Hi ha moltes raons per las quals necessiteu un entrenament en la noviolència per tal 
d’aconseguir un moviment exitós. En primer lloc, si trieu qualsevol manera de violència us 
enfronteu al govern en la seva faceta més poderosa: les forces violentes i opressores. En segon 
lloc, esteu condemnats. Si examineu qualsevol manual de resistència civil entendreu que teniu 
el doble de possibilitats de guanyar si trieu la lluita noviolenta. Un altre motiu és allò que vols 
com a resultat. Si observeu els resultats reals de la lluita violenta i de la noviolenta, veureu que 
només el 4% de les revoltes violentes van arribar a aconseguir la democràcia en els darrers 5 
anys. Si ho compareu amb el 42% d’èxit de la lluita noviolenta. 

Vist així sembla fàcil, però heu de saber com portar-ho a la pràctica. Podeu construir el vostre 
entrenament en la noviolència en tres nivells. El primer, al carrer. Expliqueu-ho a la gent. Feu 
que la noviolència sigui la marca del moviment. A Sèrbia i a molts altres països, hi ha hagut 
equips que s’encarregaven de parlar amb la gent i explicar-los per què aquest fantàstic 
moviment havia de ser noviolent i com de patriòtic és cuidar la teva ciutat, com d’important és 
construir una relació amb les forces de seguretat en lloc de dur a terme actes violents.  

El segon: prepareu a la gent per al risc al carrer. Quan sabeu que la situació al carrer pot 
suposar risc o violència durant la manifestació, heu d’entrenar a la gent perquè seguin, perquè 
cantin, perquè creïn un ambient festiu, amb l’ús de timbals... Parleu també amb grups 
religiosos perquè es col·loquin a les primeres files per assegurar-vos que no hi ha elements  
provocadors o persones borratxes que puguin iniciar cap acció violenta.  Hi ha hagut moltes 
marxes noviolentes que han acabat malament perquè un simple idiota ha llançat una pedra. 
No és quelcom que vuleu que passi al vostre moviment. Per tant, us adonareu com 
d’important és mantenir el moviment allunyat de totes aquells grups violents de la societat. I 
n’hi ha moltíssims. A la societat sèrbia hi ha fans del futbol, molts antisistema i amb moltes 
ganes d’apropiar-se dels símbols i de clavar cops de puny, però heu de ser prou intel·ligents 
per no donar-los-els.  

Penseu en com  mantenir l’entrenament noviolent que ha de marcar la diferència entre l’èxit i 
el fracàs. I que tingueu un bon dia.  

Prou esperar. Feu que passi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2x5wNV0Xijo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2x5wNV0Xijo

