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Resum Executiu 

Els darrers anys, el fenomen polític conegut com a procés ha irromput amb força dins 

l’agenda política espanyola. Alhora, encapçalava la majoria de les notícies dels mitjans de 

comunicació, augmentant exponencialment la polarització entre el sector independentista i els 

partidaris de la unitat d’Espanya. Arran els esdeveniments que s’anaven produint en la 

construcció del moviment, va destacar un terme: desobediència civil, que està àmpliament 

relacionat amb la noviolència. 

L’atipament de la ciutadania envers la sentència als dirigents independentistes del passat 

14 d’octubre de 2019 va derivar en manifestacions massives durant gairebé una setmana. Entre 

aquestes manifestacions van destacar principalment aquelles que es produïen arribada la nit als 

carrers de Catalunya, en les que part dels ciutadans s’enfrontaven als cossos policials. Les 

espectaculars imatges que es veien a través dels mitjans van comportar que els discursos 

trontollessin, categoritzant les protestes com a violentes. 

Així, aquest treball té com a nucli tres termes: desobediència civil, noviolència i violència. 

Aquests seran aplicats al cas d’estudi, el procés i, concretament, a les manifestacions post-

sentència. Des d’aquest treball es busca respondre a tres preguntes de recerca, les quals estan 

totes interrelacionades: 

1) Van ser violentes les protestes post-sentència? 

2) Com es defineixen desobediència civil, noviolència i violència a la literatura 

acadèmica? Són aplicables al procés? 

3) Necessita la desobediència civil una estratègia noviolenta per ser efectiva? 

Per poder completar l’anàlisi i profunditzar en aquests tres termes, en vista de com s’ha 

constituït el procés, serà necessari tenir en compte altres aspectes com la importància dels 

mitjans en la construcció del relat i l’opinió pública, el concepte de nació, la rellevància de la 

simbologia per un moviment… Alhora, essent l’objectiu del treball una observació de 

l’aplicació pràctica de termes propis de la literatura acadèmica, també serà necessari establir el 

marc referencial, elaborant una petita crònica del procés. Per valorar la concepció dels termes, 

predomina l’anàlisi que fan els dirigents independentistes en les seves declaracions als mitjans. 

Una vegada definits tots els conceptes, des del nostre estudi valorem la desobediència civil 

amb connotacions positives, entenent que aquesta és un mètode de representar les demandes 
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de la ciutadania i que, per tant, és totalment legitima. Malgrat això, entenem que la 

desobediència civil ha d’anar lligada a la noviolència, essent aquesta una estratègia de combat 

que rebutja l’ús de la violència en tant que aquesta no afavoreix a la consecució dels objectius 

del moviment. La teoria noviolenta planteja que en ser la violència un aspecte negatiu per la 

majoria de l’opinió pública, la seva utilització dificultarà la capacitat d’atracció de partidaris 

actius al moviment i disminuirà el suport popular. 

Per definir violència ens basem en la concepció del sociòleg Johan Galtung, el qual 

diferencia entre tres tipus de violència: directa, estructural i cultural; formant el conegut com a 

triangle de la violència de Galtung. La violència directa és l’única visible i fa referència als 

comportaments d’un ésser humà contra un altre per danyar-lo físicament o psicològicament. 

La violència estructural i la cultural, en canvi, no són visibles, però són les que més dificultats 

suposen a l’hora de combatre-les. Alhora, en aquest punt és necessari diferenciar entre 

agressivitat i violència. 

Aplicant aquesta visió de la violència a les protestes post-sentència, observem com el fet 

de cremar un contenidor o altres objectes creant aldarulls, no és un acte de violència directa, ja 

que no és una acció que té com a objectiu danyar a un altre individu. El fet que es considerin 

violentes les protestes post-sentència està determinat pel context espanyol. L’explicació és 

racional, ja que l’opinió pública associa les accions dels manifestants com a violentes per les 

possibilitats indirectes de fer mal sobre algun ciutadà. Així, la rellevància dels mitjans per 

construir un argumentari, el context i aquesta associació, porten al fet que part de l’opinió 

pública considerés violentes unes accions que teòricament no ho són. Cal remarcar, però, que 

entre les accions dels manifestants sí que va haver-hi actes de violència directa, com el 

llançament de pedres envers els cossos policials. 

Malgrat tot, això ens porta a determinar les dues conclusions més rellevants. Per una banda, 

que en la majoria no fossin actes de violència directa, no impedeix que portin implícits en ells 

violència cultural i estructural. Les accions dels manifestants són la representació de la part no 

visible de la violència que genera el conflicte català en els darrers anys.  

Per altra banda, respecte a la utilització dels termes per part dels dirigents polítics, observem 

com les concepcions de la desobediència han variat molt tant en els anys com segons el bàndol 

del conflicte; aprofitant els termes segons el discurs convé. De la mateixa manera succeeix amb 

la violència, havent-hi dirigents que criminalitzarien els manifestants de violents i volent 

desmarcar-se per tal d’evitar que s’afeblís el moviment.  
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Finalment, l’estudi mostraria com malgrat haver-hi una desobediència civil, aquesta no ha 

tingut efectes sense una estratègia noviolenta. La manca d’estratègia noviolenta o la 

impossibilitat de construir-la i portar-la a terme per part dels dirigents independentistes treu 

molta força al moviment i comporta que la seva força disminueixi. 


