
Consell 13. Com crear una estratègia noviolenta exitosa 

 

Consells creatius per a la lluita noviolenta. El meu nom és Srdja Popovic i  això és Everiday 
Rebellion. El consell d’avui va sobre estratègia. 

Si llegiu el primer estratega militar de la història, el famós Sun Tzu i el seu llibre L’art de la 
guerra,  hi trobareu molta saviesa. Part d’aquesta saviesa la podem aplicar fàcilment a la lluita 
noviolenta.  

Avui m’agradaria centrar la vostra atenció en l’elecció de batalles. Hi ha dues coses que heu de 
saber a l’hora d’elaborar una estratègia de lluita noviolenta. La primera, s’han de triar les 
batalles que es poden guanyar. La segona, cal saber quan proclamar la victorià.  

Per què es tant important triar les batalles que es poden guanyar? Us posaré un exemple. 
Normalment els moviments noviolents comencen amb poca gent, potser dotzenes... Otpor! va 
començar amb onze persones. Quan sou onze no pots pensar en convocar una manifestació de 
milions de persones, no és gaire realista. Si selecciones la batalla que pots guanyar diràs, 
d’acord, no podem fer una manifestació de milions de persones, però si que podem pujar dalt 
de tot d’un edifici i llençar fulletons de manera que hi hagi una pluja de papers i desaparèixer 
del mapa, i donar la impressió que som un moviment gran.  Quan sou poca gent també podeu 
fer graffitis. De fet Otpor!, va començar com a una organització que feia graffitis. Quan van 
detenir 4 estudiants per fer graffitis el 1998, allò es va convertir en una notícia important i vam 
saber que era el moment de proclamar la victòria. Això és molt important. 

La gran diferència entre les lluites que tenen èxit i les que fracassen de vegades té a veure en 
què els seus lideratges es deixen endur pels seus èxits i insisteixen en repetir accions. En 
comptes d’això s’ha de saber cantar victòria, desaparèixer del mapa i tornar amb més gent, 
més poder i més autoritat. 

Penseu sobre la vostra estratègia i tingueu bona nit.  

Prou de desitjar. Feu que passi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G44entYt5iQ 
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