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VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL. 
 
1. PUNT 10 DEL MANIFEST  

Solidaritat internacional, no a la guerra, per una Catalunya sense exèrcit i fora de l'OTAN. 

 

2. TEMÀTICA:  

La violència en la construcció de l'alternativa. – TEXT DE DEBAT Nº 04 (V1.0) 

Creació d'un contrast respecte a la violència estructural per visibilitzar-la. 

La violència és present, a les accions de protesta, en diferents formes i nivells. 

Elecció fonamentada de les estratègies de protesta i lluita. 

Preparació enfront de les conseqüències dels actes de protesta. 

Reconèixer la violència estructural com aquella que es troba a l'origen de les injustícies 
socials, per a així, poder plantejar estratègies per: 

 (1) defensar-se'n (autodefensa) 

 (2) fer-hi front (combat) 

 (3) resoldre aquestes injustícies (creació). 

El paper de la violència en la protesta i la lluita contra les desigualtats, derivades dels conflictes 
socials, i en la proposta, creació i defensa de paradigmes socials, polítics i econòmics 
alternatius.  

 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL 

Pacifisme, No-violència i Violència: acotant el deb at 

D'aquest tres conceptes, n'hi ha un que és, si cap, el més controvertit: la no-violència. Què és 
la no-violència? Què és l'absència de violència sinó, pacifisme? Existeix un límit clar que 
permeti distingir entre no-violència i violència? 

La no-violència és un concepte que només contribueix a enrarir i intoxicar un debat que, ja per 
si, és extremadament complex. La no-violència, per analogia, es pot associar a la ideologia 
centrista o de centre, en política. Ambdues idees pretenen definir un punt conceptual 
equidistant de pacifisme i violència o de dretes i esquerres. I dic que pretenen definir, perquè 
aquest punt, equidistant de tot i amb tot, no existeix. I no existeix, perquè el que sí que sempre 
existeix és un context respecte al qual, ens hem de posicionar. No existeix el punt en què, el 
context ni ens agrada ni ens deixa d'agradar. És evident que aquests artificis ideològics 
interessen a qui busca el manteniment de les coses tal com són, però fent veure que no hi 
estan d'acord tampoc (del tot, a vegades, segons bufi el vent,..). Un exemple és el bipartidisme 
espanyol: PSOE i PP passen sovint per ser de centre-esquerra i centre-dreta, respectivament, 
i, al final, el que acaben aconseguint és que l'únic que canviï, cada una o dues legislatures, és 
si manen uns o manen els altres, que al final, el que acaba significant és que manen ells, 
perquè, a nivell fonamental, les diferències entre uns i altres són mínimes. 
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Dit això, no vull que s'ofenguin els defensors de tots aquells mètodes de protesta i lluita que 
s'han anomenat tradicionalment no-violència i que, al llarg de la història, han donat fruits de 
gran valor en tota mena d'àmbits i que, per tant, són plenament vigents. El meu és un debat 
formal sobre què és violència i què és pacifisme. I l'etiqueta de no-violència com he dit, no 
contribueix a aclarir-ho sinó, més aviat, al contrari. Des del meu punt de vista, l'enorme majoria 
d'aquests mètodes són violents (amb forma i intensitat específiques de cada acció concreta), 
com intentaré explicar a continuació. 

Eliminada la no-violència, ens queda l'aparent dicotomia pacifisme – violència: existeix un límit 
clar que permeti distingir allò pacífic, d'allò violent? És possible dur a terme una protesta 
absolutament pacífica? Existeix una categoria única de violència o, per contra, és molt 
complicat classificar les accions segons el seu nivell de violència? 

No es pot definir un límit clar entre acció pacífica i acció violenta, perquè les situacions i els 
contextos no són blancs o negres. El que sí que es pot dir, és que una acció és eminentment 
pacífica o violenta. Tot i així, quina és la probabilitat de que una acció de protesta sigui 
eminentment pacífica? Si estem mostrant el nostre rebuig a una norma establerta desobeint-la 
(cas clàssic i genèric), hi haurà tota una maquinària institucional que intentarà garantir el seu 
compliment. Així, en algun moment, es produirà un enfrontament/encontre/incident/conflicte 
(del tipus que sigui) entre la dissidència i la maquinària. Sembla transparent, per la naturalesa 
mateixa de la situació, que es tractarà d'una situació violenta en algun o altre sentit, d'alguna o 
altra forma. No és possible que s'aconsegueixi una ruptura real i això no violenti, d'una manera 
o altra, un(s) col·lectiu(s) o un(s) altre(s); menys encara, si tenim en compte que el context 
social és d'enorme desigualtat, amb privilegis i discriminacions abismals. La idea de protesta o 
conflicte pacífic és força propera a l'oxímoron. 

Així doncs, la meva opció preferida és la d’avaluar el grau i el tipus de violència d'una forma de 
protesta o lluita concreta en el seu context o àmbit. Les dues raons fonamentals per a aquesta 
preferència són: (1) és pràcticament impossible que una acció sigui absolutament pacífica, és 
a dir, sempre contindrà una dosi de violència, i (2) no hi ha un sol nivell ni un sol tipus de 
violència. 

Pot haver-hi qui no vulgui acceptar que no existeix una acció totalment pacífica: això no és un 
problema per a l'opció d'avaluació que acabo d'esmentar. Si, en efecte, es pot definir una acció 
d'aquest tipus, llavors simplement haurem de poder demostrar que el seu grau de violència, de 
qualsevol tipus, és zero. També pot haver-hi reticències a deixar de parlar de no-violència. 
Això tampoc és un problema, perquè, simplement, haurem de poder demostrar que hi ha un 
grau d'un cert tipus de violència, que trobem acceptable. 

Un cas recent, que s'ha donat com a exemple d'acció pacífica (o no-violenta), és l'intent de 
desallotjament de la plaça Catalunya. Si ens ho mirem més en detall, podrem veure que això 
no és tan clar. En una situació, en la qual, la primera línia d'un grup de persones, que està 
ocupant un espai, és agredida brutalment per la policia, només amb una gran dosi de 
tolerància a la violència envers altres persones (tolerància que és en si violència, com ho és la 
tolerància enfront d’una agressió de qualsevol tipus), s’entén que la resta del grup (per darrere 
de la primera línia) no intenti intervenir, més o menys violentament, per a evitar l'agressió. Dit 
d'una altra manera, la situació és tal que, tant per acció com per omissió, el resultat és 
intrínsecament violent. 

Violència estructural i la resta: marcant el contra st  

La violència estructural és la pròpia de tots els conflictes que es generen per la injustícia 



 
3 PUNT 10 DEL MANIFEST 

punt 10 text 04 (v1.0) 

sociopolítica, derivada de l'ordenació o de la normativa del sistema vigent o simplement de la 
moral i l'ètica imperants. Aquesta és, per definició, la violència que origina qualsevol altra 
violència, ja que neix d'allò que està establert, emana directament del poder i, de fet, 
contribueix a mantenir-lo i reforçar-lo en mans de qui l'ostenta i vol continuar en aquesta 
posició. És per això que és un error, situar qualsevol altra tipus de violència al mateix nivell de 
gravetat que aquesta. No té sentit, pensar que algú o quelcom pot arribar a exercir una 
violència del mateix nivell, des d'una posició que no sigui la del poder, per la pròpia definició de 
poder. Per què volem una revolució? Perquè rebutgem la violència estructural que ens aplica 
l'actual sistema. La fi no justifica els mitjans, però tampoc n'invalida cap de partida. No farem el 
que no ens agrada que ens facin, perquè no tenim el poder ni el volem, només volem destruir-
lo. 
 
Principalment, el poder té tres formes de violència: la legalitat, la comunicació i la repressió. 
Aquestes tres formes actuen com una cadena de muntatge. En primer lloc, hi ha la legalitat, la 
justícia, el sistema polític i democràtic, les institucions de l'estat,.. que sempre intenten oferir 
una imatge de legitimitat, de transparència, de proximitat, de pluralisme, de llibertat,.. i ho fan, 
en primer lloc, omplint-se la boca d'aquestes paraules. En segon lloc, quan la primera pota 
tremola per algun escàndol (la punta de l'iceberg) o, simplement, perquè algú o algun col·lectiu 
denuncia que, el que el poder anomena “llibertat”, no té res a veure amb la vertadera llibertat, 
és a dir, que estan abusant de la població, mentre diuen que li fan un massatge, llavors, entren 
en joc els mitjans de comunicació. Bàsicament, l’estratègia és dir que, el que hi ha, no és tan 
dolent i intentar-ho mantenir en la mesura del possible, fer passar els canvis, per canvis 
substancials, encara que no ho siguin en absolut o, fins i tot, quan són canvis a pitjor i donar 
mala imatge a qualsevol alternativa que es pugui plantejar. La tercera pota és la repressió, que 
sempre va acompanyada de la criminalització a través dels mitjans. El cercle es tanca amb 
reformes, com per exemple la nova llei de seguretat ciutadana, que, precisament, permeten 
més criminalització i major penalització i càstig contra les persones i grups que protesten. El 
cas de la ILP Hipotecària de la PAH és un cas paradigmàtic d'això, repressió policial inclosa, 
quan es van dur a terme “escraches” per pressionar el PP a aprovar la ILP, i tot, combinat amb 
la ja mencionada llei de seguretat ciutadana, que s'ha d'aprovar en breu i que farà pagar més 
cares (literalment) aquestes accions. Recordem que la ILP va aconseguir pràcticament el triple 
de firmes de les que necessitava i que tota aquesta legitimitat, sumada a les accions d'aturar 
desnonaments i reallotjar famílies, no va servir absolutament de res contra la maquinària del 
sistema. 
 
Així, el que queda clar és que ells sempre poden aplicar la seva maquinària de tres potes, per 
a solucionar qualsevol conflicte derivat de les injustícies, que els donen el poder; sempre estan 
en disposició d'elevar el llistó una mica més. És evident, en tot aquest mecanisme, el vincle de 
facto que existeix entre les altes esferes de l'estat i els grans poders capitalistes (entitats 
financeres i grans empreses energètiques, armamentístiques, de comunicació,..). És 
interessant controlar, en la mesura del possible, l'escalada de violència, sent conscients de que 
aquesta depèn majoritàriament del poder. 
 
Les opcions de la dissidència passen per aconseguir de fer visible, per a la majoria de la 
població, la violència estructural del sistema, amb la qual cosa es vol una ruptura, i col·locar-la 
al seu lloc, al centre de la injustícia sistèmica. Ens hem d'imaginar la violència estructural com 
una base invisible (perquè és socialment acceptada), sobre la qual, apareixen les altres 
violències que, en realitat, en són conseqüència. Així, seguint amb l'exemple de la PAH, pot ser 
entesa com a més violenta, l'ocupació d'una sucursal bancària que el fet que, cada nit, hi hagi 
gent que dormi al carrer o a les mateixes sucursals. O pot resultar més violenta, “l'okupació” o 
la resistència a un desnonament que la manera com funciona el mercat immobiliari. 
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La pregunta, a l'hora de plantejar les accions de protesta, és: quins contrastos podem plantejar 
per ressaltar la violència estructural d'allò contra el que protestem? En aquest sentit, és 
rellevant veure com la PAH ha aconseguit crear un contrast amb les accions de “Stop 
Desnonaments” entre la gent, que intenta que algú no perdi la seva vivenda, i la policia, que, 
violentament, els intenta desnonar. Malgrat tot, si bé s'han evitat desnonaments i s'han 
aconseguit dacions en pagament, també hem vist com això no ha estat suficient per a 
aconseguir una victòria general en aquesta matèria. Un bon exemple de treball actual seria la 
pujada dels preus del transport públic. Com podem obligar l'ATM a rebaixar els preus del 
transport? Quines han de ser les nostres exigències? Per què, amb un servei públic com la 
sanitat pública, protestem contra el repagament (mal anomenat copagament – manipulació) i 
en canvi, en el transport públic, no som coherents i acceptem repagar-lo? 

 

Tornant a l'exemple de plaça Catalunya, probablement l'opció escollida va ajudar a marcar el 
contrast amb la violència estructural més que no pas una resposta violenta contra l'actuació de 
la policia. Tot i així, hem vist com no hi ha hagut més que un judici a un únic policia, per aquells 
incidents, malgrat l'enorme quantitat de proves presentades. El jutge ha ignorat la majoria de 
proves clau (vídeos i àudios) al·legant que no les podia reproduir. 

 

Per últim, pot ser interessant diferenciar clarament dues classificacions de la violència: (1) 
contra éssers humans i éssers vius o contra objectes i (2) física o psicològica. Seria interessant 
pensar per què la violència física i psicològica contra éssers humans, que exerceix la policia, 
és acceptada i, en canvi, la violència contra la policia, no. I més tenint en compte que, en 
l'enorme majoria dels casos, aquesta segona és violència en defensa pròpia. Un altre 
plantejament interessant seria: per què sabotejar les oficines d'entitats financeres (violència 
contra objectes) és tan fàcilment criminalitzat, mentre que no passa el mateix amb els 
desnonaments o la indigència (violència estructural física i psicològica contra éssers humans). 
La violència contra objectes pot interessar i no només com a mètode de pressió econòmica 
sinó també simbòlicament, és a dir, com a demostració de principis (contra la banca privada 
per exemple), de capacitat de reacció i de resposta als intents d'intimidació i de causar por, del 
poder. 

 
El Procés Constituent i les altres organitzacions e n lluita: objectius i mètodes  

És cert que el Procés Constituent va tirant endavant, però em sembla que ho fa amb dificultats. 
Què passarà quan s'aprovi la nova llei de seguretat ciutadana? La desobediència civil pacífica, 
que comporta una repressió severa (física, psicològica, econòmica, legal, laboral,..) ja no 
resulta tan atractiva per a l'activista, menys encara si les seves conviccions ideològiques no 
són fortes, com serà, possiblement, el cas d'una part important de la massa social del Procés 
Constituent, si aquest aconsegueix tenir unes dimensions suficients com per a aspirar a 
complir els seus objectius. N'hi haurà prou amb encerclar el Parlament o la torre Agbar per a 
guanyar aquesta massa crítica necessària? De moment, sembla que la resposta és no. 
 
L'èxit depèn de la capacitat de mobilització conjunta (que no vol dir que anem a les mateixes 
convocatòries o accions) contra el sistema capitalista. Però no servirà de res, intentar aglutinar 
tots els col·lectius anticapitalistes dins del Procés, perquè n'hi haurà que, tot i lluitar per 
objectius similars, no estarien còmodes del tot ideològicament ni tampoc metodològicament. Hi 
ha col·lectius que porten molt de temps treballant i ja tenen el seu propi full de ruta ideològic i 
no tenen perquè entrar dins del paraigües del Procés Constituent. D’altra banda, la gent que 
s'apropa al Procés no estaria còmoda en altres moviments més radicals. La pregunta clau és 
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si, malgrat les diferències, sabrem estar units en la lluita i donar-nos el suport mutu necessari, 
recordant sempre qui és el vertader enemic, quan aquest intenti criminalitzar, empresonar i 
torturar els grups més radicals i quan aquest intenti manipular, acontentar o acovardir els grups 
més pacífics, com ara el Procés Constituent. Cal comprensió en les dues direccions, perquè 
necessitarem totes i cadascuna de les persones que estiguin disposades a acabar amb l'estat 
capitalista. 
 

En la conjuntura actual, en què, hi ha una data fixada per la consulta, hi ha qui pot escollir usar 
la violència, per a defensar la unitat de l'estat espanyol i intentar impedir la votació, ja sigui 
legalment, des de les institucions espanyoles o paramilitarment. Les institucions catalanes 
podrien demanar ajuda internacional i fer actuar els cossos de seguretat en la mesura de les 
seves capacitats. Què hauria de fer, però, la societat catalana en general i el Procés 
Constituent en concret, per tal d’ajudar a que es pugui celebrar el referèndum? Probablement, 
no cal que el Procés Constituent deixi de ser pacifista i n'hi ha prou amb que faci el seu paper 
de pressió social popular i no condemni, i fins i tot defensi, els mitjans que altres col·lectius 
puguin emprar. 
 
Exemples i preguntes obertes: resolent el trencaclo sques?  

- Hagués estat millor evitar la guerra civil. Llavors, com i quan s'hauria d'haver actuat per a 
aconseguir-ho? El que es vol posar de manifest, amb aquesta pregunta, és que la tolerància 
amb els intolerants (els qui es van acabar convertint en colpistes i després, en governants) pot 
tenir conseqüències funestes. Entendre què volem dir, quan diem que el feixisme avança, si no 
se'l combat i que el feixisme es combat als carrers. 
 
- S'ha de condemnar l'assassinat de feixistes grecs en resposta a l'assassinat d'un antifeixista? 
O s'ha de celebrar l'actuació de la justícia, legitimant així una legalitat feta per al manteniment 
de l'status quo, al qual ja li va bé, que hi hagi organitzacions feixistes? Entendre la relació 
estreta entre el capitalisme i el feixisme. 
 
- És útil mostrar als oprimits que els opressors o les seves propietats legals, però il·legítimes, 
no són intocables? Entendre el simbolisme de l'acció directa contra entitats financeres i grans 
empreses. Malgrat tot el seu poder, segueixen sent vulnerables. 
 
- Un enllaç sobre l'avantprojecte de llei de "seguretat" ciutadana: 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6488  
 
- Nelson Mandela i la lluita armada: “Personalmente, la lección que aprendí de aquella 
campaña fue que, en última instancia, no teníamos más alternativa que la resistencia armada y 
violenta. Una y otra vez, habíamos empleado todos los recursos no violentos, de los que 
disponíamos en nuestro arsenal – discursos, delegaciones, amenazas, marchas, huelgas, 
encarcelamientos voluntarios – sin resultado alguno, ya que todas nuestras iniciativas eran 
aplastadas con mano de hierro. Un luchador por la libertad aprende, por el camino más duro, 
que es el opresor el que define la naturaleza de la lucha. Con frecuencia, al oprimido no le 
queda más recurso que emplear métodos que reflejan los empleados por su contrincante. A 
partir de un determinado momento, sólo es posible combatir el fuego con el fuego.” 
 
- Accions “no paguem” contra els preus del transport públic: obrir i bloquejar amb cinta 
adhesiva les portes del metro. És violència? De quin tipus? De quin grau? És acceptable pel 
Procés Constituent? En cas negatiu, cal condemnar-ho, si ho fa algun altre col·lectiu? A Brasil, 
a un parell de ciutats, s'ha fet marxa enrere a la pujada del preu del transport públic, després 
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de setmanes d'acció directa en forma de sabotatge i destrucció de material i infraestructura. 
Breu explicació teòrica sobre acció directa black block: http://youtu.be/3tG9Y2E-v8k 

 

- Accions “stop desnonaments” de la PAH. Mateixes preguntes que en el cas anterior. Es 
podria o valdria la pena o caldria incrementar el nivell de combativitat/resistència? 

 
- Fer caure el govern a base de manifestacions massives. Tot i que força gent hi pensa, és 
probablement una idea sense sentit aquí, a l'estat espanyol. L'estat és massa poderós com per 
trontollar únicament davant manifestacions multitudinàries puntuals: vam sortir per milions 
contra la guerra d'Iraq i, res de res. Les mobilitzacions han de ser sostingudes (o in crescendo) 
i variades. 
 
- Com gestionar la relació amb la policia? No hi ha raonaments ni argumentacions possibles 
amb ells, perquè només responen a les ordres de qui els paga. 
 
 - Enfrontaments a Hamburg: http://youtu.be/_dARCqEK6d8 
 - Explicació de la situació a Hamburg: http://rebelion.org/noticia.php?id=179268 
 - Acció puntual violenta contra un policia: http://youtu.be/swYVUpGx7HE 

 

Veiem com, gràcies al cop de roc, el manifestant o periodista que estava a punt de ser 
detingut, aconsegueix escapar. Sabent el que pot passar a les comissaries, no és tan fàcil 
condemnar aquesta acció. També és important considerar, per posar l'acció en context, els 
estralls, que són capaços de provocar en qualsevol persona (normalment sense casc), els 
mitjans violents que utilitza la policia (exemple: bales de goma). 

 

- Gamonal: exemple paradigmàtic de combinació de lluita per tots els mitjans, amb èxit final. El 
veïnat, després d'esgotar totes les vies institucionals per a aturar les obres, ha practicat una 
barreja de resistència activa, sabotatge i acció directa contra interessos econòmics i contra les 
pròpies obres, i ha aconseguit la seva cancel·lació. Part de l'èxit s'ha d'atribuir, potser també, a 
la difusió que han estat capaços de donar, al conflicte, a la resta de l'estat i a les mostres de 
suport que han rebut de tot tipus de moviments socials. Han estat capaços de guanyar, malgrat 
la criminalització i la manipulació mediàtiques i la repressió policial acarnissada. 

 - Seriem capaços de dur a terme una lluita similar, per exemple, en el cas de la pujada 
de les tarifes del transport públic a Barcelona? 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

Noam Chomsky:  

http://www.greenworldcenter.org/democchomsk.html 
http://www.chomsky.info/debates/19671215.htm 
http://paxmarxista.org/noam-chomsky-on-revolutionary-violence-communism-and-the-american-

left/ 
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_mediacontrol76.htm 
 

Slavoj Zizek 

 Violència, Editorial Empúries, 2009. 
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Gene Sharp 

 From Dictatorship to Democracy:  http://www.iran.org/humanrights/FromDictatorship.pdf 

Moviment d'alliberament negre als EE.UU. Els diferents mètodes de Martin Luther King i Malcolm X 
per a perseguir els mateixos objectius. Ambdós van ser assassinats. Van donar la vida lluitant 
contra el racisme als EE.UU. Què farem aquí, a l'estat espanyol, amb l'imperialisme, l'autoritarisme, 
el franquisme, el masclisme, el racisme,..? 

 

Muhammad Ali, oposició a anar a la guerra. Famós discurs en què, explica que el seu enemic no 
és a l'altra punta del món sinó allà a EE.UU. mateix; que, si ha de morir, el seu enemic no és 
asiàtic, és l'home blanc. http://youtu.be/8czyigTHcu4?t=33s 

 

Fred Hampton, líder emergent del partit de les Black Panthers, que va ser assassinat de manera 
oficial i amb total impunitat per l'FBI, quan estava a punt de doblar el nombre de militants del partit 
en un sol moviment. http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hampton 

 

Gandhi i moviments armats d'alliberament de l’Índia: durant l'alliberament de la colonització 
britànica, el moviment pacífic de Gandhi no va ser l'únic moviment antiimperialista, com diu la 
creença popular. Alguns d'aquests moviments practicaven la lluita armada. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_independence_movement 

 

5. PROPOSTES D'ACCIÓ  

  
(1) Difondre aquest text a les assemblees territorials i sectorials del Procés Constituent 

per al debat intern i la presa de consciència. 
 
(2) Definir el significat de “Pacifisme”, per al Procés Constituent. 

(3) Definir el nivell i el tipus de violència acceptable, en l'acció política i social del Procés 
Constituent. 

(4) Tenir-ho en compte, a l'hora de definir l'estratègia política general i, més en concret, 
les formes de protesta i la manera de construir i defensar l'alternativa social, política 
i econòmica. 

 
(5) Tenir-ho en compte, a l'hora de definir la posició del Procés Constituent respecte 

altres moviments, organitzacions i col·lectius, amb objectius similars, que usin altres 
mètodes de protesta, defensa i construcció de l'alternativa. 

 
(6) Considerar necessitats de protecció (legal, econòmica, laboral, psicològica, física,..), 

davant la repressió que puguin comportar les nostres accions. 
 

6.- AUTOR:                                            

Grup de treball del punt 10 del manifest 

Febrer, 2014 


