
Consell 11. Unitat, planificació i disciplina noviolenta 

 

El meu nom és Srdja Popovic i  això és Everiday Rebellion. Avui  parlarem dels principis. 

Cada una de les lluites noviolentes o de poder del poble és diferent. I quan estàs amb aquesta 
gent veus que se senten molt orgullosos de les coses que han inventat. De fet, a Sèrbia ens 
pensàvem que havíem inventat picar pots i paelles des de les finestres i em vaig desil·lusionar 
molt quan vaig descobrir que s’havia inventat anys abans a Xile.  

Però hi ha coses que són universals i m’agrada posar l’atenció sobre aquestes tres coses que 
anomenem els principis de l’èxit. Són: unitat, planificació i disciplina noviolenta.  

La unitat és molt important en la lluita noviolenta i probablement el nostre major esforç 
s’hauria de dirigir en crear unitat. Vam trigar 10 anys en convèncer 18 líders dels partits de la 
oposició a Sèrbia per unir-se darrera d’un sol candidat a la presidència. Els egipcis, de forma 
més intel·ligent van trigar només 18 dies en entendre que calia usar només la bandera d’Egipte 
enlloc de molts símbols individuals. Anem aprenent.  

La segona cosa molt important és planificar. No existeix cap revolució noviolenta espontània 
que tingui èxit. S’han de planificar els esdeveniments, les estratègies i les tàctiques. La gent 
s’ha d’entrenar. No sortireu a un camp de batalla noviolent exposant la vostra gent a 
l’amenaça sense tenir un pla. Així que centra’t a planejar.  

El tercer, l’últim però de gran importància, és el que anomenem: disciplina noviolenta. A 
diferència de la lluita militar, en una lluita no violenta només guanyarem si us manteniu en la 
disciplina noviolenta. Quantes vegades heu vist una gran manifestació o marxa exitosa de 
centenars o milers de persones i només hi ha un idiota o un provocador o un borratxo que  tira 
una pedra i, endevina qui surt a la primera pàgina del diari? Aquest noi! Per tant, cal mantenir 
la disciplina noviolenta per tenir èxit. 

Seguiu els principis de la lluita noviolenta, tingueu una lluita exitosa. Passeu un bon dia!  

Prou de desitjar. Feu que passi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAaW7Fl0h0U 
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