
Consell 5. El poder de l’ obediència 

 

Hola, em dic Srdja Popovic i això és Everiday Rebellion, i el consell d’avui va sobre l’obediència.  
 
Gene Sharp deia que ‘l’obediència és el nucli del poder polític’, i la raó és ben clara: si la gent 
no obeeix els governants no poden governar. Els nens ho aprenen de seguida. Si algun cop heu 
tractat amb nens, sabreu com en poden ser, de desobedients. Els nens que van a l’escola 
poden ser desobedients també amb els seus professors.  
 
Primer de tot hem d’entendre que l’obediència és el que permet que el sistema funcioni. 
Sense l’obediència de la gent els governants no poden recaptar impostos, no poden crear un 
sistema de transport públic, ni netejar els carrers, ni pagar salaris, ni tant sols munyir una vaca.  
 
Si observem els patrons de l’obediència, veurem que la gent obeeix per diversos motius: 
alguns ho fan per por, altres per costum: des de la infància aprenem a obeir els nostres pares, 
després els mestres, els nostres professors de facultat, després als nostres superiors a  
l’exèrcit, a la feina els caps i potser alguns de nosaltres obeïm les nostres dones...  
 
Però hi ha una manera de trencar aquest costum d’obeir, creieu-me. Sé que és difícil trencar 
amb un hàbit. Si jo vaig deixar de fumar en un moment de la meva vida, tu pots trencar amb 
l’hàbit de ser obedient. Hi ha moltes altres raons importants per les quals les persones som 
obedients. Hi ha gent que és obedient per interès propi. Hi ha persones que ho són perquè no 
creuen que el que ells facin pugui tenir cap importància, diuen “Qui sóc jo per canviar les 
coses?”.  
 
Hem de ser conscients de tots aquests patrons d’obediència i recordar que hi ha molts pobles 
del món que un dia van despertar, malgrat haver estat obedients durant molts anys, i van 
decidir trencar aquest patró i ser lliures. Hi ha milions de persones que ara viuen en llibertat 
perquè van aprendre a trencar amb l’obediència.  
 
Vull acabar amb un consell molt personal. Obeïu les vostres dones, feu-los un petó i.... Bona 
nit!  
Prou de desitjar. Feu que passi. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gR4z2aqXFyI&t=40s 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gR4z2aqXFyI&t=40s

