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Introducció 

El professor Xesús Jares explica que la pregunta que en diferents períodes històrics s’ha 

formulat des de la no-violència a l’analitzar les situacions de domini i opressió que ha 

viscut i viu la humanitat és: “com és possible que un grup minoritari de persones 

controli a tota la societat? La resposta a la que s’arriba és senzillament demolidora: 

només amb la col·laboració o complicitat d’aquesta majoria”. Per arribar a aquest estat 

de passivitat i conformisme, explica Jares, s’utilitzen, entre altres mitjans, “l’educació 

que se sustenta en l’obediència a l’autoritat paterna, a l’autoritat del mestre, a l’estament 

religiós, militar, etc. ‘El que fa possible la injustícia no és la llei injusta, sinó 

l’obediència a aquesta llei injusta; i la millor manera de lluitar contra aquesta injustícia 

és desobeir la llei’ (Muller: 1983, 38)” (Jares: 2001, 101). 

Així doncs, des d’aquesta perspectiva i amb el principi de la no-violència, és com 

sorgeixen les pràctiques socials de desobediència civil. Els desobedients civils, 

acceptant la pena de presó i les conseqüències que es derivin dels seus actes, en realitat 

estan demostrant un respecte suprem per la llei. Tal com assenyala T. Serra, “el 

fenomen de la desobediència civil és segurament una expressió del malestar de la 

democràcia, i sorgeix clarament en el moment en què les regles del joc democràtic es 

desnaturalitzen sense que amb això es vegi alterada completament la confiança en el seu 

funcionament” (Ugartemendia: 1999, 77). En aquesta línia, la repressió que determinats 

sectors consideren que es viu actualment a la societat també pot convertir-se en una 

oportunitat política per incidir en la comunitat i replantejar certes polítiques que s’estan 

portant a terme i, en definitiva, el funcionament del sistema sociopolític pel que fa a les 

llibertats i drets dels individus.       

La desobediència civil és un fenomen que mereix tenir presents múltiples 

consideracions des de diferents punts de vista, ja que la seva conceptualització no és 

uniforme en tots els àmbits. Desgranem aquest concepte pas a pas: es tracta d’un 

fenomen social, en el sentit que neix de forma horitzontal des de la societat mateixa, i 

que busca incidir en algun àmbit de l’entorn, ja sigui social o polític. Sovint, aquest 

terme es defineix més en la praxis que no pas en una construcció teòrica. Si bé el terme 

‘desobediència’ pot quedar generalment més clar, el caràcter ‘civil’ d’aquesta, que és el 

que es pretén abordar en aquest estudi, mereix prèviament una contextualització sobre 

què entendrem per desobediència civil. 
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Així doncs, entendrem la desobediència com un correctiu que interpel·la a la majoria 

que s’ha desviat, és a dir, una crida d’atenció cap a una llei que és considerada injusta 

per un col·lectiu i, per tant, que mereix ser reconsiderada per la societat. Encara anirem 

més enllà: la desobediència civil sobre una norma que es considera injusta es converteix 

en una obligació per part de la ciutadania. Seguir obeint una llei que no es considera 

legítima, doncs, pot significar convertir-se en còmplice d’una injustícia. Es tracta d’una 

obligació política, que podem entendre com a ètica, de fer en tot moment allò que es 

considera més just d’acord amb els principis morals de cada persona. Durant les últimes 

dècades s’han produït alguns canvis en la relació entre els ciutadans i els partits polítics 

que han portat alguns expert a considerar que els partits estan perdent part de la 

rellevància política que havien tingut fins ara. En concret, nombroses investigacions, 

(expliquen els professors i politòlegs Bosch i Orriols), indiquen que en les democràcies 

desenvolupades s’ha produït un distanciament entre els ciutadans i els partits polítics. 

Actualment, la gent se sent menys vinculada emocionalment als partits. La ciutadania 

considera que aquests “s’han allunyat dels interessos de la societat i busca canals de 

participació política alternatius als que ofereixen els partits polítics”. Tot i això, Bosch i 

Orriols expliquen que cal tenir present que aquesta crisi dels partits fa més referència a 

un “divorci entre societat i partits que no pas a un declivi de la seva importància dins del 

procés polític” (Bosch i Orriols: 2011, 100-102).  

Lluc Peláez cita a Wilson (1990) per explicar el fet que les persones vulguin intervenir 

directament en els afers polítics. Segons Wilson, en les democràcies occidentals els 

mecanismes de participació formals han acabat per ser utilitzats només per professionals 

de la participació: partits polítics, sindicats, grups de pressió... I això ha hagut de 

generar vies de participació no formals o no institucionalitzades que trenquen amb 

aquestes limitacions. “I amb més raó -apunta-, si tenim en compte que l’educació i la 

cultura actuals generen una consciència de participació política a tota la societat”. 

Wilson considera que no és que en altres èpoques no hi hagués hagut aquesta 

consciència (recordem els anys de repúbliques espanyoles), sinó que aleshores “no hi 

havia aquest segrest del fet participatiu per part de certes elits” (Peláez: 2000, 17). 

Les persones que realitzen actes de desobediència civil ho fan empesos per un 

compromís envers la societat. En aquest sentit, és important per a aquestes persones que 

els seus actes siguin vistos per la població. Les xarxes socials exerceixen actualment un 

paper destacat i immediat per donar visibilitat i comunicar aquestes accions. Aquesta 

eina, doncs, no pot passar desapercebuda per a periodistes i consumidors d’informació. 
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Es tracta d’una advertència que la democràcia actual exigeix la participació de tota la 

societat. Les persones ja no es limiten a ser mers consumidors d’informació; també 

volen actuar. No obstant, per fer visible les reivindicacions socials i polítiques més enllà 

d’aquests espais, un dels canals més directes d’informació segueixen sent els mitjans de 

comunicació. Ho analitzarem detingudament. 

Després d’aquesta primera declaració d’intencions sobre l’ideari del qual parteix 

l’estudi, i amb tota la responsabilitat que comporta, es podria apuntar com a carta de 

presentació que una de les finalitats d’aquest treball és situar el concepte de 

desobediència civil en el nivell de rellevància en el qual s’ha posicionat a la societat 

catalana en els darrers temps com a eina d’intervenció política. Al mateix temps, es 

pretén fer ‘pedagogia’ (sense la intenció d’alliçonar) sobre les finalitats d’aquestes 

accions en un context continu de construcció democràtica. Entenent, en aquest punt de 

partida, que actualment la ‘partitocràcia’ ha quedat obsoleta, i que cada vegada més 

sectors de la societat s’estan mobilitzant exigint el dret que els legitimi per poder 

prendre part en la presa de decisions. És més: ja no reclamen participar en els afers 

polítics, sinó que posen a la pràctica totes les vies de participació democràtica possibles 

de què disposen, més enllà de les que el sistema els ofereix. Una d’aquestes vies de 

participació es manifesta, doncs, en forma de desobediència civil. Aquest treball, però, 

no es presenta com un manual ni una guia, sinó més aviat com un conjunt d’idees que, a 

través d’una construcció argumental, conviden a reflexionar sobre aquest concepte. 

També conviden a plantejar-se, a la segona part del treball, si el tractament que es dóna 

a aquestes accions per part dels mitjans de comunicació (convencionals i alternatius) és 

l’apropiat, tenint present la responsabilitat i el pes d’aquestes accions en el procés de 

construcció democràtica.  

Malgrat tot, conscient que l’activisme es defineix tant en la teoria com en la pràctica, ca l 

apuntar que el que es pretén en aquest treball és desenvolupar un plantejament més o 

menys teòric amb l’objectiu de prendre consciència sobre aquest fenomen creixent. Per 

tant, la finalitat no serà tant la d’aportar les eines per a l’acció immediata. En aquest 

sentit, la reflexió que proposo abans d’entrar en matèria és que el treball neix més de 

l’observació que de l’acció. Sorgeix, sobretot, del convenciment personal que per dur a 

terme qualsevol acció, primer cal comprendre a fons la seva essència. És a dir, conèixer 

primerament les seves característiques i, en definitiva, la força motriu que pugui 

empènyer a l’acció futura amb les regles del joc apreses. També tenint present, per altra 

banda, que és precisament l’acció la que dóna forma i converteix en fets els pensaments. 
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Unes inquietuds que poden sorgir de forma individual (tot i que no necessàriament), i 

que esdevenen col·lectives en l’espai de lluita (no-violenta) organitzada. Un moviment 

sociopolític, en definitiva, que qualsevol acció de desobediència civil necessita per 

poder ser considerada d’aquesta manera. 
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Model d’anàlisi 

Abans d’entrar en matèria pròpiament dita, cal establir un seguit de conceptes, objectius 

i hipòtesis a tenir presents al llarg del treball. Aquestes coordenades serviran 

principalment per comprovar si aquells fonaments dels quals es partia han estat 

corroborats, o bé si la investigació ha propiciat, en darrer terme, que les bases de 

l’estudi s’hagin vist modificades pels resultats de l’anàlisi.   

 

Conceptualització: 

Tot seguit posem en context els conceptes fonamentals que es tractaran al llarg del 

treball. Desgranem, doncs, el que entenem com a ‘conceptualització’: 

Desobediència civil 

Entendrem per ‘desobediència civil’ l’acció de no acatar, conscientment, una llei amb el 

propòsit que una institució o estament determinat reaccioni, modificant o derogant una 

determinada llei que és considerada injusta per una majoria de la societat. L’acció, 

perquè pugui ser considerada desobediència civil, ha de complir uns determinats 

requisits: ha de ser pública, no violenta, intencionada, i el desobedient ha d’acceptar la 

pena que es derivi del seu acte. 

Activisme sociopolític 

Moviment social que sorgeix de forma horitzontal des de la mateixa societat i que 

treballa activament per aconseguir que es produeixi un canvi social i/o polític en un 

territori i context determinat. En aquest cas, el terme ‘activisme sociopolític’ servirà 

principalment per designar les pràctiques de desobediència civil que emergeixen, en 

contextos determinats, d’aquest concepte. 

Mitjans de comunicació convencionals 

En el context català actual, en aquest treball s’entenen per mitjans de comunicació 

convencionals aquells que són propietat d’uns actors financers i/o polítics determinats. 

Aquesta seria la definició que podríem entendre actualment als Països Catalans com a 

mitjans convencionals. 

Cal destacar, però, que el terme ‘mitjans de comunicació convencionals’ alhora també 

significa aquells mitjans que són consultats de forma corrent per la major part de la 
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població. Això no vol dir necessàriament que aquests mitjans estiguin sustentats 

principalment per actors financers i/o polítics, sinó simplement que són el mitjà de 

referència per a una part molt important de la població. Es parteix del fet que, si bé al 

País Basc existeixen mitjans d’aquestes característiques, actualment als Països Catalans 

aquest fet encara no s’ha donat de forma completa, tot i que una part d’aquest treball 

s’enfoca a mostrar com realment en el marc català s’està avançant cap a la línia en què 

el terme ‘alternatiu’ sigui deixat de ser considerat així, i actualment aquest adjectiu aquí 

també comença a quedar obsolet per designar a aquest tipus de mitjans.    

Mitjans de comunicació alternatius 

S’entenen per mitjans de comunicació alternatius aquells que troben la seva base de 

finançament i, per tant, el seu motor econòmic de subsistència, en les persones 

subscriptores. A més d’alternatius, un altre adjectiu que podria definir a aquest tipus de 

mitjans seria ‘comunitaris’. En altres paraules, es tracta d’aquells mitjans que són 

propietat dels periodistes que hi treballen, i no de poders financers i/o polítics. Els 

mitjans que es designen com a ‘alternatius’ significaria que no són consumits per una 

majoria de la societat, sinó que solament serveixen com a referència per a un grup 

concret. D’aquesta manera, quan aquests mitjans s’expandeixen de forma general a la 

societat i són consumits per més gent de sectors diversos, deixen de ser considerats 

‘alternatius’. Actualment aquest terme comença a quedar obsolet, perquè els mitjans 

anomenats alternatius estan creixent a la societat i s’estan posicionant com a mitjans de 

referència per a cada vegada més persones. S’entendrien per aquests mitjans els que 

provenen d’un determinat moviment social, i per tant format en la militància, o bé 

aquells mitjans cooperatius creats per periodistes formats en aquesta disciplina que, 

sovint, s’han quedat a l’atur i decideixen crear el seu propi mitjà. 
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Objectius: 

Aquest treball parteix d’un seguit d’objectius i hipòtesis que es pretenen desvetllar al 

llarg de la recerca i anàlisi. Al final de l’estudi, podrem veure si han estat corroborats, o 

si la investigació ha propiciat que fossin modificats. Els objectius, en primer terme, i les 

hipòtesis, en segon lloc, són presentats a continuació: 

- Establir una aproximació teòrica al terme desobediència civil 

Es pretén abordar el terme ‘desobediència civil’ a partir d’una estructura constructiva 

personal. Aquest discurs partirà de les aportacions que diferents autors han formulat 

sobre aquesta qüestió, i de les entrevistes realitzades en aquest treball. El concepte 

‘desobediència civil’, com veurem, és tractat de formes molt diverses. És en aquest 

sentit que s’intentarà aportar una nova perspectiva al relat, prenent en consideració el 

que han dit alguns autors que han tractat aquest fenomen.  

- Analitzar el tractament mediàtic que reben les accions de desobediència civil 

La manera de tractar les accions de desobediència civil per part dels mitjans de 

comunicació convencionals, per una banda, i els alternatius, per l’altra, divergeix en 

gran mesura. És per això que el treball tractarà de veure les divergències que sorgeixen 

entre aquests mitjans a l’hora d’enfocar aquests actes. 

- Veure quins són els motius que impulsen als activistes i periodistes a crear 

mitjans de comunicació alternatius 

En els darrers anys s’ha produït un sorgiment notable de mitjans de comunicació 

alternatius a través, sobretot, dels recursos que ofereix Internet i les eines digitals. Per 

tant, en aquest context, el treball vol analitzar els vertaders motius que han impulsat a 

diversos col·lectius a crear aquestes plataformes, de forma paral·lela als mitjans 

convencionals. 
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Hipòtesis: 

El treball parteix de les següents idees preconcebudes, que a l’apartat de ‘Conclusions’ 

seran matisades aprofundint sobre el fet de si han estat corroborades o desmentides: 

- La desobediència civil és considerada pels activistes com una forma 

d’organització i de lluita sociopolítica alternativa. 

- Els mitjans de comunicació convencionals no aprofundeixen en les causes que 

porten als activistes a realitzar accions de desobediència civil. 

- Els mitjans de comunicació alternatius sorgeixen per contrarestar el tractament 

distorsionat que reben les accions de desobediència civil als mitjans de 

comunicació convencionals.  
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Metodologia 

El present treball es basa en una construcció feta a partir d’un exercici de recerca i 

immersió bibliogràfica profunda, combinat amb aportacions extretes d’entrevistes a 

periodistes, activistes i un advocat vinculat a aquesta qüestió. Mitjançant aquestes dues 

eines principals, l’aportació personal sobre aquest tema s’ha centrat en la construcció 

d’un relat discursiu al voltant del concepte de desobediència civil, administrant idees 

per a la reflexió i el debat col·lectiu. En aquest sentit, la visió pròpia sobre aquesta 

qüestió queda palesa d’alguna manera en la construcció del relat. Els estudis sobre 

desobediència civil que s’han fet al llarg de la història responen a anàlisis centrats 

principalment en els vessants del Dret o la Filosofia. Poques vegades, però, s’ha tractat 

amb una perspectiva periodística. Aquest serà, doncs, un dels trets diferencials del 

treball. 

La segona part de l’estudi, més relacionada directament amb els estudis de Periodisme, 

se centra en el tractament que reben les accions de desobediència civil als mitjans de 

comunicació. Aquesta part, eminentment més pràctica, pretén donar especial rellevància 

a les aportacions fetes per les persones entrevistades; periodistes, activistes, advocats, 

persones relacionades amb l’àmbit de la comunicació, etc. El treball de camp, doncs, 

parteix de la diferenciació entre mitjans de comunicació convencionals i alternatius. En 

concret, aquesta part se centra a analitzar el tractament que reben les accions de 

desobediència civil en un tipus de mitjà de comunicació i a l’altre. 

A partir d’aquí, comença el gruix del treball més dedicat a l’anàlisi i interpretació, que 

també es combina amb aportacions provinents de llibres i d’altres estudis relacionats 

amb aquesta qüestió. Es tracta de la part més important per entendre des de diferents 

perspectives la forma com es tracta la desobediència civil als mitjans de comunicació. 

Distingint, com hem dit, entre mitjans convencionals i alternatius. Les diverses 

entrevistes que s’han portat a terme pel treball, un total de set, han estat enfocades 

principalment per aquesta segona part de l’estudi, tot i que les seves aportacions també 

han estat interessants per aprofundir en determinats aspectes de la primera part. 
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1. Visió general de la desobediència civil 

En primer lloc, a mode d’introducció, cal situar-nos al voltant del concepte principal del 

treball: la desobediència civil. En les següents pàgines, caldrà veure què entendrem en 

aquest estudi per desobediència civil en sentit estricte, partint de la base que es tracta 

d’un terme inexacte i complex que pot ser plantejat des de perspectives ben diverses.  

 

1.1 Què és la desobediència civil? 

La desobediència civil és concebuda generalment com un “acte públic no violent, 

conscient i polític, contrari a la llei, comès habitualment amb el propòsit d’ocasionar un 

canvi en la legislació o en els programes de govern”. Així ho justifica José Mateos, 

al·legant que aquesta conducta implica la violació d’una llei (que pot ser la que es 

combat o una altra utilitzada instrumentalment per combatre-la) mitjançant una acció, 

generalment pacífica, destinada a ser contemplada per la ciutadania i la classe política. 

Aquesta seria, en primer terme, una aproximació teòrica a grans trets sobre el significat 

del concepte desobediència civil. A banda de les seves característiques, cal veure quines 

són les seves finalitats específiques de canvi dins l’escenari sociopolític. La 

desobediència civil és, doncs, una acció que pretén acabar amb una situació injusta fruit 

d’una deficiència normativa, generant una reflexió col·lectiva capaç de corregir-la 

(Mateos: 2012, 36). En aquest sentit, es tracta d’una desobediència que persegueix un bé 

per a la col·lectivitat, no un benefici per qui la practica, i que és tant una apel·lació a la 

capacitat de raonar i al sentit de justícia d’aquesta col·lectivitat com un acte simbòlic 

que busca ocasionar un canvi en la legislació. Sampedro (1997), explicita Lluc Peláez, 

reflexiona sobre el fet que aquesta transgressió ha de ser “una decisió individual, de 

cada persona”. Tanmateix, aquesta acció “només té força en la mesura que és pública 

(perquè introdueix un debat en l’àmbit social) i col·lectiva (perquè canalitza les 

demandes d’un sector de la societat que s’hi compromet)” (Peláez: 2000, 73). 

Antonio Casado cita a Hugo Adam Bedau per aproximar-se al terme desobediència civil 

com a eina d’intervenció entesa en un sentit més ampli. Segons aquest autor, es tracta 

d’una “conducta pública il·legal encaminada a despertar el sentit de la justícia de la 

majoria amb el propòsit de canviar la llei sense rebutjar l’imperi de la llei”. Tot i 

aquesta definició, Casado és conscient que aquest concepte no pot definir-se d’una 

vegada per totes, sinó que s’assaja una i altra vegada. Perquè un acte sigui considerat 

desobediència civil, aquest no pot limitar-se a una simple dissidència ideològica, sinó 
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que ha de manifestar una protesta mitjançant actes il·legals. Això suposa l’existència 

d’una obligació prèvia que, en un estat de dret, ve determinada per la llei. Tot i suposar 

la violació d’una llei, i encara que pugui semblar contradictori, Casado exposa que la 

desobediència civil és una forma de participació política pròpia de les democràcies 

liberals (Casado: 2010, 67). Consisteix, en definitiva, en una trucada al diàleg i a la 

recerca de consens sobre la validesa moral d’una llei.  

Lluc Peláez cita a Rawls (1971) per atorgar dues funcions socials a la desobediència 

civil. En primer lloc, evita la canalització de certes demandes de manera antisocial o 

violenta; en segon lloc, manté els governants alerta a l’hora de promulgar lleis injustes. 

La desobediència civil seria, doncs, una mena de termòmetre ètic o moral sobre el 

legislador. “La possibilitat de desobediència limita tics autocràtics dels governs”, rebla 

l’autor. Segons l’advocat Benet Salellas, vinculat a la defensa jurídica d’activistes, la 

desobediència civil “no és més que un concepte de lluita política, i ve a ser l'obligació 

de no obeir aquelles lleis que són injustes de forma col·lectiva i pública” (Salellas: 

entrevista). En una línia similar, el periodista Joan Canela entén la desobediència civil 

com “el fet de no obeir totes aquelles lleis o normes que es consideren injustes. Però, 

evidentment, això no és una qüestió individualista, sinó que es fa d’una forma 

organitzada, raonada i política, amb l’objectiu de canviar una normativa, no simplement 

pel fet de deixar de complir una obligació” (Canela: entrevista). 

La incidència de la desobediència civil es produeix principalment en dos eixos de la 

societat: des del vessant polític, en la presa de decisions institucionals; i en la part 

social, reclamant una millora de les condicions de vida del conjunt de la societat. Per 

fer-ho, el desobedient civil intenta transmetre a la ciutadania l’existència d’una situació 

intolerable mitjançant la seva conducta reivindicativa, amb la finalitat “que la flama de 

la indignació impregni a la col·lectivitat i el poder polític es vegi obligat a rectificar” 

(Mateos: 2012, 38). Tanmateix, aquestes accions no tenen per què acabar sempre bé, tot 

i que l’objectiu sigui aquest; l’economista i activista Arcadi Oliveres considera, per 

exemple, que és absolutament legítim que els governs interposin tanques a Ceuta i a 

Melilla i barrin la frontera perquè els immigrants no arribin. “La gent s’ho salta; la 

conseqüència és que hi hagi una legislació més flexible pels immigrants? Al contrari, la 

legislació és cada vegada més dura, i cada vegada posen més sancions, i cada vegada hi 

ha més centres d’internament per a estrangers”. Per tant, segons Oliveres el fet que hi 

hagi un testimoni de la protesta no vol dir necessàriament que, almenys a curt termini, 

l’acte de protesta compleixi les seves finalitats. Sí que es genera, però, un exemple, una 
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conscienciació, un testimoni, una mostra, que més endavant pot provocar que es 

modifiqui la normativa en qüestió.    

Siguin quines siguin les seves repercussions a nivell pragmàtic, per a començar un acte 

de desobediència civil cada persona requereix haver estat formada en una politització 

“bastant profunda”. Joan Canela reflexiona sobre el fet que la desobediència civil “no 

implica només opinar o votar, sinó que implica unes accions que tenen unes 

conseqüències normalment penals, o jurídiques. Llavors, això implica un nivell de 

consciència i de ser conseqüent molt alt”. En aquest sentit, Canela considera que el 

context actual de crisi econòmica i social ha portat a aquesta situació, “perquè molta 

gent s’ha repolititzat, i això fa que actualment hi hagi més iniciatives d’aquest tipus que 

les que hi havia fa uns anys”. Tot i això, Canela reconeix que aquesta no és una qüestió 

exclusiva de l’actualitat. La negativa de molts joves a incorporar-se al servei militar, 

fenomen conegut com a insubmissió (que analitzarem més endavant), “era una situació 

en què es considerava que aquella generació ho havia tingut tot fàcil i que havíem viscut 

en democràcia. Va ser una generació que va afrontar la negativa al servei militar amb 

molta valentia, i enfrontant-se a conseqüències molt greus” (Canela: entrevista).  

 

Desobediència civil com a mecanisme (directe) de participació 

democràtica 

Tot i tractar-se d’una forma d’intervenció política que actua des de fora dels canals 

institucionals, és a dir, que no utilitza els canals propis del sistema representatiu, cal 

tenir present que, al mateix temps, l’acció és interna al propi ordre democràtic. Aquest 

fenomen es manifesta en el fet que la desobediència civil assenyala les imperfeccions 

produïdes en el procés d’institucionalització. En aquest sentit, Habermas resol que 

“l’estat democràtic de dret no s’esgota en el seu ordenament jurídic”. D’aquesta manera, 

el filòsof considera que la participació, referent bàsic d’un estat democràtic, no es pot 

limitar a l’Estat, sinó que ha d’incloure a la societat civil com un element igualment 

necessari de l’ordre democràtic (García: 2001, 26). Dit d’una altra manera, segons José 

Antonio Pérez els responsables polítics “juguen amb les cartes marcades quan 

assumeixen una representació que no tenen, i quan elaboren lleis la discussió de les 

quals no és sotmesa a la opinió pública”. El simple fet d’escollir diputats per sufragi una 

vegada cada quatre anys, segons Pérez no significa necessàriament que la voluntat 

popular sigui transferida a aquests en tota la seva integritat. “Aquesta voluntat hauria 
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d’estar present en cada un dels moments de discussió d’una llei, i avui existeixen 

suficients recursos tècnics per fer possible aquesta presència” (Pérez: 1994, 110). Es pot 

considerar a la desobediència civil, segons aquest raonament, com un mecanisme de 

participació política vinculat a la societat civil. Aquest mecanisme respondria a la 

concepció del procés democràtic com un aprenentatge col·lectiu. Una responsabilitat, 

considera García, que “en cap cas pot ser reduïda als partits polítics i a la regla de les 

majories. En tots aquests casos es busca el diàleg i la recerca de consens sobre la 

validesa moral d’una llei” (García: 2001, 28). 

A l’actualitat, la desobediència civil és vista encara, des d’alguns sectors de la societat, 

com una pràctica exercida per una minoria. Generalitzant, podríem dir que una part de 

la societat resta immòbil en la obediència. El context actual i les manques de llibertats, 

però, estan portant a una reversió cada vegada més notable d’aquesta concepció. Segons 

la professora de Filosofia del Dret María José Falcón Tella, la tendència general a seguir 

els mandats que ens són postulats des del poder radica en el fet que l’obediència crea a 

qui l’obeeix una sensació de seguretat i protecció. “L’obediència ens fa part del poder al 

que obeïm, i per això participem de la seva omnipotència. Ens fa sentir com si no ens 

equivoquéssim, ja que aquest poder decideix per nosaltres, i com si no estiguéssim sols, 

perquè ell vetlla per nosaltres”. Així doncs, per desobeir fa falta haver desenvolupat un 

grau de maduresa personal suficient. Es requereix ser lliure. En aquest sentit, Falcón 

Tella sentencia que “si tenim por de la llibertat, no ens atrevirem a dir no al poder 

establert” (Falcón Tella: 2000, 33). 

Hem de tenir por a la desobediència civil? Aquest tipus de desobediència, que és civil, 

reemplaça altres formes de protesta des de fora del sistema democràtic, com el 

terrorisme o la desobediència criminal. Així doncs, la desobediència civil posa sobre la 

taula reivindicacions “que fins llavors estaven latents en els ciutadans, i d’aquesta 

manera es converteixen en patents. Es tracta de reivindicacions que afavoreixen la 

cohesió social”, apunta Falcón Tella (Falcón Tella: 2000, 75). Que una desobediència 

sigui considerada ‘civil’ (terme en què vol fer especial èmfasi aquest estudi) significa, 

segons Sainz de Rozas, que els seus moviments, tot i infringir obertament una llei, 

“persegueixen unes finalitats i es valen d’uns mitjans que fan difícilment assumible el 

cost de la seva repressió des de valors democràtics” (Sainz de Rozas: 2001, 54). Per 

il·lustrar aquest concepte, Cive Pérez proposa un punt de vista que permet comprendre’l 

de forma metafòrica: “més enllà de les definicions acadèmiques més assenyades, es 

podria dir que la democràcia ve a ser alguna cosa semblant a la higiene: hi ha qui es 
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dutxa cada dia, i qui ho fa un cop al mes. Un sistema en què la participació ciutadana es 

limita a dipositar un vot cada quatre anys és bastant deficient”. En referència al 

bipartidisme espanyol, Pérez considera que “no pot presumir de neteja un sistema on els 

representants del poble són escollits a través d’un joc brut que beneficia als dos grans 

partits que s’alternen al Govern” (Pérez: 2013, 22). 

En conclusió, no es pot sostenir que tota actitud desobedient sigui una actitud 

antidemocràtica, irrespectuosa i incompatible amb el sistema democràtic. A no ser, 

apunta Ugartemendia, “que es parteixi d’un concepte de democràcia purament 

procedimental, ideal en si mateix, però al marge de qualsevol contingut substantiu. Si 

partim de la base que tota ‘democràcia real’ actual és una democràcia imperfecta i 

perfectible, i que l’actitud democràtica consisteix no només en una actitud conformista 

d’acceptació passiva de la mateixa, sinó també, i sobretot, en una actitud activa de 

compromís amb ella, es podria concebre la desobediència civil com un dels instruments 

actius de perfeccionament democràtic. En definitiva, com a instrument ‘civil’” 

(Ugartemendia: 1999, 76). La desobediència civil funcionaria, doncs, com un mitjà per 

aconseguir unes finalitats, però no com una finalitat en ella mateixa.  

 

Desobediència civil dins els límits jurídics 

Malgrat el descrèdit social que envolta a la Constitució espanyola de 1978, nascuda sota 

el consentiment d’una dictadura franquista llavors encara molt latent, es podria 

considerar que la desobediència civil no rebutja per complet els principis 

constitucionals. Aquest plantejament, però, especialment als Països Catalans no pot ser 

concebut de forma tan inequívoca com a altres territoris. Els esdeveniments polítics que 

han succeït al llarg d’aquest període de temps al nostre país, i la concepció que s’ha 

donat de la Constitució espanyola com una norma tancada i immòbil als successos que 

han anat esdevenint, han portat a la societat a reconsiderar el paper d’aquesta dins el 

sistema jurídic. Ramon Camats s’atreveix a apuntar metafòricament que “per damunt de 

la constitució, hi ha una norma (hipotètica, necessàriament), que diu que ‘cal obeir la 

constitució’” (Camats: 2001, 95). Sobre aquest estat d’immobilisme que actualment 

acompanya a l’estament juridicopolític, Camats sentencia, citant a l’escriptor Tom 

Sharpe: “havien alentit els canvis fins a una velocitat que permetia que el passat els 

atrapés i tornés a imposar valors antics a formes noves” (Camats: 2001, 109).  

Malgrat tot, aquí farem referència a la Constitució en un sentit general i internacional, 

entesa com un conjunt de lleis que regeixen el funcionament jurídic d’un territori. Sense 
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entrar, doncs, en el paper específic de la Constitució espanyola. Feta aquesta precisió, 

per a Ariel Héctor Colombo la desobediència civil “és un correctiu que interpel·la a la 

majoria que s’ha desviat. Una acció defensiva davant els seus errors en relació a 

principis que en una Constitució estan fixats d’una vegada per sempre, establint 

estàticament les fronteres entre allò públic i allò privat, limitada a les lleis que entren en 

conflicte amb els drets de les minories dels individus”. Dworkin, per la seva banda, 

considera que “cap Constitució pot institucionalitzar completament i per sempre els 

drets dels ciutadans, ni tots queden protegits, perquè el transcurs del temps desenvolupa 

el seu significat” (Colombo: 2001, 1-2). 

Tot i ser considerat un acte il·legal, el fet de desobeir civilment una llei pot emparar-se 

total o parcialment en l’exercici dels drets fonamentals, segons estableix la mateixa 

Constitució espanyola. Per exemple, es pot emparar en l’exercici de la llibertat de 

consciència (concreció del dret a la llibertat ideològica de l’article 16.1 de la Constitució 

espanyola, d’acord amb la STC 15/1982), a la llibertat d’expressió (article 20.1), i a la 

participació política, exercida pel ciutadà directament o per mitjà dels seus 

representants, segons l’article 23.1 CE. També es podria emparar en l’autotutela d’un 

dret constitucionalment reconegut diferent dels anteriors i violat per la llei que es 

combat. En tots els casos, l’element clau per legitimar aquestes argumentacions rau en 

la contradicció entre la llei i la Constitució. De fet, es tracta d’una contradicció que, si 

existeix, justifica plenament la desobediència civil. 

Recuperant l’afirmació de Habermas, quan diu que “l’estat democràtic de dret no 

s’esgota en el seu ordenament jurídic”, es podria concebre la desobediència civil com 

una forma d’entendre la Constitució i les regles del joc com un projecte inacabat, i que 

necessiten ser interpel·lades per adaptar-les a les circumstàncies de cada context 

sociopolític. Tot i aquesta perspectiva, l’advocat Benet Salellas opina que la 

desobediència civil no té perquè acatar les normes constitucionals. “La desobediència 

civil pot portar a un canvi constitucional i per tant pot interpel·lar una norma 

constitucional. Entenc que és un instrument polític, però ens diu poc sobre el seu 

objectiu. L'objectiu ha de ser de canvi, però no sabem si aquest canvi és o no 

revolucionari” (Salellas: entrevista). 
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Compromís amb la justícia. Justificació de la desobediència civil 

“La justificació política de la desobediència civil recau en el fet que actua com una 

funció ‘correctora’ de les decisions de la majoria, com una última oportunitat per la 

participació democràtica”. En aquest sentit, la desobediència civil es dirigeix cap als 

“oblits, imperfeccions i errors que s’han produït en el camí de la institucionalització 

jurídica”, opina García (García: 2001, 26). Per a Rawls, tal com explica Manuel 

Garrido, la qüestió de la desobediència s’ha d’abordar en primer lloc tenint en compte el 

problema de la condició o naturalesa de la mateixa, i en segon lloc per la seva 

justificació. Per a aquest autor, hi ha tres trets que caracteritzen aquesta naturalesa: “(1) 

la consciència de qui exerceix aquesta conducta, ja que si hom no és conscient del que 

fa, no pot garantir la seva moralitat. (2) la publicitat, ja que la desobediència civil no és 

un acte privat, sinó una conducta que desafia públicament a les autoritats. (3) la no-

violència, tot i que aquest concepte no es deixi definir amb la desitjable precisió”. Rawls 

encara afegeix una quarta condició: “estar sempre disposat a acceptar la sanció de 

l’autoritat”. Pel que fa a la mateixa justificació, el primer requisit a exigir a qualsevol 

conducta de desobediència civil és, adverteix Rawls, “que tingui un sòlid fonament 

moral” (Garrido: 2012, 14). 

El filòsof Ramon Camats opina que la desobediència civil “constitueix un tipus d’acció 

que, per la seva naturalesa (il·legal) i per les seves pretensions de legitimitat, demanda 

una justificació a posteriori”. El problema de la seva justificació, segons Camats, “és 

molt complex perquè, com en una cruïlla, hi conflueixen almenys tres àmbits de 

consideració: el dels valors, el de les normes i el dels fets”. Camats considera que des de 

cadascuna d’aquestes perspectives és possible trobar, respectivament, justificacions, 

excuses i explicacions diverses, anteriors i posteriors als fets. Respostes tant al “per 

què” com al “per a què” de la desobediència civil (Camats: 2001, 131). 
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1.2 Característiques de la desobediència civil  

A continuació veurem algunes de les característiques bàsiques que donen forma al terme 

desobediència civil i que potencien les diverses possibilitats d’acció que pot contenir:  

Pla simbòlic 

Una de les claus de la desobediència com a eina d’intervenció, segons Pablo Iglesias, és 

situar el conflicte polític en el pla simbòlic. Davant d’una inferioritat objectiva davant el 

poder de l’autoritat (no hi ha desobediència possible sense autoritat i sense poder), 

Iglesias considera que la desobediència civil serveix per condicionar l’escenari de 

confrontació prenent com a eina allò simbòlic (Iglesias: 2001/2002, 7). L’objectiu 

d’aquest enfrontament és, en definitiva, aconseguir un canvi legislatiu consistent en 

l’abolició de la normativa que es considera injusta, i que la consciència de les persones 

desobedients no els permet acceptar-la. Per a l’advocat i activista Benet Salellas, les 

accions de desobediència civil “es proposen un objectiu de canvi sociopolític en si 

mateixes. Ara bé: la desobediència pot ser més o menys generalitzada i més o menys 

simbòlica”. Salellas exposa l’exemple de la campanya ‘No vull pagar’ (que tractarem 

més endavant), “en què es feien convocatòries concretes per potenciar el caràcter 

simbòlic, però es buscava un canvi general” (Salellas: entrevista). 

 

Desobediència civil directa - indirecta 

La desobediència civil indirecta consisteix a infringir una norma diferent d’aquella 

contra la qual es protesta (Estévez: 1994, 32). Aquest tipus de desobediència civil 

podria consistir, per exemple, i entre moltes altres possibilitats, a manifestar-se 

pacíficament pels carrers, amb permís o sense (incomplint la legislació de 

manifestacions o la de trànsit de vehicles), ocupar sense violència l’edifici del Congrés 

(delicte d’ocupació il·legal), o negar-se a pagar impostos (delicte contra la Hisenda 

pública). Segons Ramon Camats, tots aquests incompliments serien certament accions 

il·legals, però la voluntat que els animaria seria doble: “aconseguir la retirada de la llei i 

evitar, en el darrer cas, fer-se còmplice d’una injustícia”. Cal tenir present, però, que no 

totes les manifestacions que incompleixen la reglamentació de trànsit, ni les ocupacions 

il·legals d’edificis públics, ni tampoc tots els incompliments dels deures tributaris, 

mereixen el nom d’accions de desobediència civil. “No és l’acció la que fa la 
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desobediència civil, sinó que els motius i les intencions d’aquesta donen sentit a 

aquella” (Camats: 2001, 31). 

 

Objecció de consciència 

Tot i que de vegades els conceptes objecció de consciència i desobediència civil són 

utilitzats com a sinònims, cal considerar les diferències que existeixen entre ambdós 

termes. D’entrada, la posició de l’objector de consciència és la de no sotmetre’s a una 

llei que atempta contra la seva consciència. Aquesta és la primera diferència clara, ja 

que un desobedient civil pot actuar contra una llei encara que no l’afecti. A més, 

l’objector no ha d’acceptar la pena de presó com a càstig. Més aviat al contrari; buscarà 

evitar-la. En tercer lloc, l’objector pot apel·lar a motius privats, a diferència del 

desobedient civil, que infringirà una llei que considera que atempta a la col·lectivitat 

(García: 2001, 31).  
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2. Un breu recorregut per la història de la desobediència 

civil 

Abans d’entrar en l’explicació i anàlisi d’alguns moviments i formes de lluita que s’han 

portat a terme al marc català i espanyol, ens hem d’aturar a recordar els orígens del 

moviment de desobediència civil; alguns dels esdeveniments més importants que s’han 

portat a terme al llarg de la història, i que han servit de predecessors per als moviments 

que han sorgit posteriorment. També serà interessant recordar algunes de les figures 

més destacades, que han regit (i segueixen regint) el desenvolupament de nombroses 

generacions a través del seu esperit de lluita i compromís. Tot i que en podríem citar a 

moltes altres, ens centrem en algunes de les icones més destacades, a tall d’exemple. 

 

2.1 Moviments i formes de lluita 

La integració de diverses persones a l’hora de dur a terme accions dins els moviments 

socials, i les desobediències polítiques en particular, formen part de la creació d’una 

identitat col·lectiva, d’una integració simbòlica per aconseguir un objectiu comú. Cal 

tenir present que, tot i els moviments predecessors, una característica que defineix la 

desobediència civil és el seu caràcter transmutant. Segons Garrido, clàssicament hi ha 

hagut uns líders que han centrat el seu interès en la defensa dels drets civils dels seus 

ciutadans, per exemple. Des de la segona meitat del segle passat, però, han emergit 

múltiples campanyes de desobediència civil que responien a altres motivacions ben 

diferents. Alguns exemples són el desarmament nuclear, la defensa dels drets dels 

animals o la protecció del medi ambient, entre moltes altres (Garrido: 2012, 15). 

Tot i que es considera que la desobediència va néixer al segle XIX, els exemples que se 

citen a continuació van participar activament en els canvis internacionals més 

importants que va viure la societat al llarg del segle XX. Aquests en són alguns 

exemples: 

 

 

Maig del ‘68 

El maig de l’any 1968 s’ha constituït com un símbol de lluita que ha fet somiar a més 

d’una generació. Aquell acte de protesta d’avantguarda estudiantil, es va erigir 

inicialment a França en un ambient de convulsió i agitació social; els preus estaven 
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pujant, el govern s’enfrontava a la inflació, els 

treballadors es veien afectats per l’atur i els 

salaris baixos... I, en conseqüència, el malestar 

es generalitzava. Milers de persones 

descontentes amb aquella situació van sortir al 

carrer per protestar. La onada d’indignació 

social va sacsejar intensament una societat que 

qüestionava l’obediència als estats 

democràtics, i que creia que els seus drets i llibertats estaven disminuint. També 

consideraven que era necessari un canvi sindical en les seves condicions de treball i 

volien restablir l’ordre jeràrquic de les classes socials. En definitiva, aquestes protestes 

van plantejar un intens debat sobre les relacions entre els ciutadans i els poders de 

l’Estat, i van servir de preludi per al desenvolupament de nous moviments socials, tot i 

que amb estratègies, idearis i formes d’acció diferents.  

  

Plaça de Tiananmen 

L’any 1989 hi va haver diverses protestes a la 

Plaça de Tiananmen, a Pequín, després de la 

mort del líder del règim comunista, Hu 

Yaobang. Aquesta revolta, que recentment ha 

commemorat el seu 25è aniversari, va 

consistir en una sèrie de manifestacions que 

van tenir com a principals impulsors els 

estudiants de la República Popular de la Xina. A aquests estudiants, s’hi van sumar 

diversos intel·lectuals que creien que el Partit Comunista portava a terme pràctiques 

corruptes i repressives. També s’hi van afegir treballadors de la ciutat que consideraven 

que alguns canvis econòmics que s’havien produït recentment a la ciutat estaven fent 

augmentar la inflació i l’atur. Aquestes protestes van desencadenar una divisió interna 

del Partit Comunista sobre la forma de respondre als manifestants. Finalment, el Govern 

va decidir suprimir la protesta per la força, declarant la llei marcial (estat d’excepció) i 

enviant posteriorment diversos tancs de l’exèrcit a la plaça de Tiananmen per tal de 

dissoldre la protesta. La xifra de morts que s’hi va comptar oscil·la entre 400 i 2.600, i 

el nombre de ferits entre 7.000 i 10.000. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k6nwxyThilnM

1M&tbnid=Useva_AWX79TBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.sapiens.cat%2Fsocialsenxarxa%2Fet

iqueta%2Fmaig-

del68%2F&ei=2GJ_U8rPHaSr0QWV6YHIBA&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEfvmOh6R9jWXG_fzzk5IuPrD

W3iQ&ust=1400943685113461 

 

http://chinalawandpolicy.com/tag/tiananmen-square/ 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k6nwxyThilnM1M&tbnid=Useva_AWX79TBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.sapiens.cat%2Fsocialsenxarxa%2Fetiqueta%2Fmaig-del68%2F&ei=2GJ_U8rPHaSr0QWV6YHIBA&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEfvmOh6R9jWXG_fzzk5IuPrDW3iQ&ust=1400943685113461
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k6nwxyThilnM1M&tbnid=Useva_AWX79TBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.sapiens.cat%2Fsocialsenxarxa%2Fetiqueta%2Fmaig-del68%2F&ei=2GJ_U8rPHaSr0QWV6YHIBA&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEfvmOh6R9jWXG_fzzk5IuPrDW3iQ&ust=1400943685113461
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k6nwxyThilnM1M&tbnid=Useva_AWX79TBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.sapiens.cat%2Fsocialsenxarxa%2Fetiqueta%2Fmaig-del68%2F&ei=2GJ_U8rPHaSr0QWV6YHIBA&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEfvmOh6R9jWXG_fzzk5IuPrDW3iQ&ust=1400943685113461
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k6nwxyThilnM1M&tbnid=Useva_AWX79TBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.sapiens.cat%2Fsocialsenxarxa%2Fetiqueta%2Fmaig-del68%2F&ei=2GJ_U8rPHaSr0QWV6YHIBA&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEfvmOh6R9jWXG_fzzk5IuPrDW3iQ&ust=1400943685113461
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k6nwxyThilnM1M&tbnid=Useva_AWX79TBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.sapiens.cat%2Fsocialsenxarxa%2Fetiqueta%2Fmaig-del68%2F&ei=2GJ_U8rPHaSr0QWV6YHIBA&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEfvmOh6R9jWXG_fzzk5IuPrDW3iQ&ust=1400943685113461
http://chinalawandpolicy.com/tag/tiananmen-square/
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Un cop dissolta la protesta, el Govern va arrestar als impulsors del moviment, va 

expulsar la premsa estrangera i va controlar estrictament la cobertura dels 

esdeveniments en la premsa xinesa. Malgrat tot, l’actuació del govern durant aquesta 

protesta els va causar la condemna internacional. Tot i aquestes reivindicacions, que van 

ser observades per la comunitat internacional, actualment la situació governamental a la 

Xina no ha diferit gaire d’ençà del 1989: la població segueix estant fortament controlada 

per un govern dictatorial i repressiu, que ha intentat esborrar completament el record 

dels fets de Tiananmen.  

 

2.2 Líders històrics de la desobediència civil 

Actualment els actes de desobediència civil neixen majoritàriament d’organitzacions 

horitzontals, amb una voluntat col·lectiva de canvi dins el sistema. Cal tenir present, 

però, que alguns dels primers actes que recullen els llibres, aquells que es recorden com 

els més destacats de la història, van néixer a través d’impulsors que han rebut el 

reconeixement internacional. En recollim a tres de ben destacats, reconeguts 

internacionalment, que van ser els precursors de molts altres que es van erigir seguint el 

seu exemple. 

 

Henry David Thoreau 

“Sota un govern que empresona a qualsevol injustament, el vertader lloc d’un home 

just es troba també a la presó”. Henry David Thoreau 

L’escriptor i filòsof nord-americà Henry David Thoreau és 

considerat un dels precursors en utilitzar el terme 

desobediència civil. Tot i que el gest de desobediència civil 

que va efectuar en la majoria d’ocasions consistia a no pagar 

algun impost de l’estat de Massachusetts, un gest individual 

que a priori no suposa una clara voluntat de denúncia 

col·lectiva, que com a conseqüència d’aquestes accions fos 

empresonat era, per a ell, una qüestió de principis. És a dir: tot 

i que les seves accions de protesta fossin desenvolupades de forma individual, amb 

aquests actes el filòsof volia provocar el canvi d’una llei en un sentit més ampli. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau 
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Thoreau pretenia convertir el seu pas per la presó en una protesta contra l’esclavitud i la 

guerra que Estats Units havia declarat a Mèxic amb l’objectiu d’efectuar una annexió a 

nous territoris. Concretament, Thoreau, quan tenia uns 23 anys d’edat, va rebutjar l’any 

1840 pagar un impost del govern destinat directament a sufragar la guerra que hi havia 

llavors entre Texas i Mèxic. Thoreau argumentava que l’esclavisme dels Estats Units 

convertia el pagament d’aquest impost en un sufragi directe de la mort d’esclaus negres 

i de la violació dels drets dels indis. La seva actitud de desafiament tributari el va portar 

a ser empresonat durant una sola nit, fins que els seus amics van pagar el deute pendent 

(Etxeberria: 1988, 64). De fet, quan el canceller va anar a alliberar a Thoreau va 

comprovar sorprès que aquest, enfurismat, es resistia a abandonar la presó. “I això que 

l’arrest i empresonament de Thoreau eren de fet il·legals, ja que segons la legislació de 

Massachusetts el recaptador s’hauria d’haver apoderat de part dels béns de Thoreau per 

pagar la quantitat deguda”, explica Casado (Casado: 2010, 61-62). El motiu que 

impulsava a Thoreau a no “col·laborar” amb el govern es basava en la idea, segons ell, 

que la seva associació amb el govern perdurava a través del mecanisme fiscal i, per tant, 

que aquesta associació el convertia en còmplice de la injustícia. Thoreau “va escollir 

servir amb la seva consciència i resistir-se al govern” (Casado: 2002, 36). 

Tot i no tenir una teoria on agafar-se, ja que es considera que va ser el precursor en 

utilitzar aquest terme, l’obra de Thoreau va consistir fonamentalment a fer-se preguntes: 

“és una democràcia com la que coneixem l’últim avenç possible en els governs? No és 

possible donar un pas més enllà cap al reconeixement i la implantació dels drets 

humans?”. Però les seves inquietuds no solament es resignaven a fer-se preguntes, sinó 

que (i aquí és on recau la part més important), també es va dedicar a buscar respostes 

verdaderes i, conseqüentment, a posar-les en pràctica. Així doncs, a diferència d’altres 

líders de la seva època, Thoreau es basava més en la praxis que no pas en un raonament 

teòric o doctrinal. Aquesta desobediència civil, considerada tradicional, segons Casado 

es caracteritza per la següent forma de raonar: “si bé no és correcte desobeir una norma 

justa del poder públic, la desobediència contra una norma injusta és un objectiu correcte 

i inclús necessari des del punt de vista ètic. Ara bé, si en l’objectiu de lluitar contra la 

injustícia no hi cap una altra actitud que la desobediència, aquesta s’haurà de realitzar 

necessàriament d’una forma justa o civil, de forma oberta i no violenta, acceptant 

voluntàriament el càstig, etc.” (Casado: 2002, 60).  

Thoreau segueix sent, encara avui dia, el paradigma més autèntic d’aquesta 

desobediència civil entesa no com una teoria, sinó sobretot com una praxis, com una 
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actitud vital. Dins d’aquest paradigma o model, un acte és de desobediència civil quan, 

motivat per conviccions de consciència o principis de justícia, implica “l’incompliment 

d’un mandat del sobirà (aquí resideix el seu ‘caràcter desobedient’), així com 

l’acceptació responsable de les seves conseqüències, ‘caràcter civil’” (Casado: 2010, 

66). 

Autors com Martin Luther King o Mahatma Gandhi, que analitzarem més endavant, es 

van emmirallar en Thoreau per liderar posteriorment diverses reivindicacions en el seu 

context social i històric. Es van fixar, sobretot, en l’aportació de Thoreau sobre l’origen 

i la justificació de la desobediència civil: 

“Hi ha lleis injustes: ens acontentarem amb obeir-les o 

intentarem corregir-les i les obeirem fins a aconseguir-ho? 

O les transgredirem des d’ara mateix? Sota un govern 

com aquest nostre, molts creuen que han d’esperar fins a convèncer 

a la majoria de la necessitat d’alterar-lo. Creuen que si 

oposessin resistència el remei seria pitjor que la malaltia. 

Però això és culpa del propi govern. Per què no està atent 

per preveure i procurar reformes? Per què no aprecia el valor 

d’aquesta minoria prudent? Per què crida i es resisteix abans de ser 

ferit? Per què no anima als seus ciutadans a estar alerta i a  

assenyalar els errors per millorar la seva acció?” 

Del deure de desobediència civil. Henry David Thoreau  

 

Mahatma Gandhi 

«Quan algú comprèn que obeir lleis injustes és contrari a la seva dignitat com a 

persona, cap tirania no el pot dominar». 

Mahatma Gandhi 

«Ens hem de convertir en el canvi que volem 

veure al nostre voltant». Mahatma Gandhi 

Alguns dels aspectes que van marcar l’activisme 

de Gandhi van ser l’independentisme hindú i la defensa de la ‘satyagrada’, la no 

violència. Nascut a Porbandar, l’Índia britànica, l’any 1869, Gandhi va ser un advocat, 

pensador i polític hindú que va formar part directa del moviment nacionalista indi. 

http://www.biography.com/people/mahatma-gandhi-9305898#awesm=~oF6gaOGy7C8jmP 

 

http://www.biography.com/people/mahatma-gandhi-9305898#awesm=~oF6gaOGy7C8jmP
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Gandhi va instaurar alguns mètodes de lluita pacífics que servirien de base per a futurs 

actes de desobediència civil. Tal com exposa Francisco Fernández Buey, “per Gandhi la 

desobediència civil no era solament un deure moral, sinó un dret intrínsec del ciutadà”. 

Pel pacifista hindú, sempre que l’estat reprimeix la desobediència civil el que està fent 

en realitat és tractar d’empresonar la consciència. Mahatma Gandhi va demostrar, ja als 

primers anys de la seva carrera professional com a advocat, una gran habilitat a l’hora 

de moure a les masses mitjançant mètodes de desobediència civil en defensa dels drets 

dels ciutadans indis, legalment humiliats pel govern. 

A continuació s’exposen alguns dels moviments prolífics que Gandhi va liderar en la 

seva insistència per la no violència durant la seva llarga lluita per l’alliberament del jou 

colonial en el qual la Gran Bretanya tenia sotmesa a l’Índia. L’any 1947, després de 

quaranta anys de resistència pacífica per part de la població nativa, l’Imperi britànic es 

va retirar de l’Índia. L’any següent, Gandhi moriria assassinat, passant a ser el primer 

màrtir d’entre els líders de la desobediència civil (Garrido: 2012, 12). Repassem algunes 

de les accions més destacades que van marcar el seu activisme: 

La marxa de la sal (1930): Gandhi va arribar a presidir el Partit del Congrés, a 

Belgaum, i l’any 1921 el Congrés Nacional indi va assumir l’objectiu d’aconseguir la 

independència de l’Índia. A partir d’aquí, el 1930 va decidir iniciar una campanya de 

desobediència i de no cooperació amb el govern britànic. Es va encarregar a Gandhi que 

decidís el moment, les característiques i els objectius de la campanya. Gandhi desitjava 

trobar una forma de desobediència eficaç i que evités la violència per part dels seus 

seguidors, enmig d’una Índia molt agitada pels sentiments de frustració i per les 

repercussions de la crisi econòmica internacional. Finalment, després d’escoltar la seva 

“veu interior”, va trobar la fórmula: desobeir, i trencar el monopoli de la sal que 

ostentava el govern britànic. 

Com sempre acostumava a fer, va anunciar el seu objectiu al virrei, oferint la seva mà 

conciliadora, però aquest no li va fer cas. El 12 de març de 1930 va començar una 

marxa amb 78 seguidors. Durant 24 dies, van recórrer més de 300 quilòmetres, aturant-

se en nombrosos poblats, on van rebre un recolzament massiu i la incorporació de nous 

caminants. La marxa va ser difosa pels noticiaris de molts països, inclòs Anglaterra, on 

va ser seguida amb simpatia. El 6 d’abril, de matinada, van arribar a la platja de Dandi 

més de 2000 persones disposades a desobeir les lleis que prohibien recollir sal. Gandhi 

en va agafar públicament un polsim i tots els altres el van seguir amb el seu exemple 
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(Domingo: 2010, 132). Mitjançant aquesta acció de desobediència civil, que va cridar 

l’atenció de tota l’Índia, es va aconseguir que l’acció fos extensiva a altres llocs, on la 

gent agafava lliurement la sal. A més, l’acció va fer prendre consciència a la població de 

la importància d’aquest tipus d’actes, i algunes persones van deixar de pagar impostos, i 

es va boicotejar als teixits estrangers. Les dones van tenir un paper molt destacat en 

aquests moviments. 

A partir d’aquesta campanya, en van sorgir moltes altres. Tal com explica Estévez, les 

accions següents van consistir, per exemple, en dies de dejuni, vaga general, venta de 

literatura prohibida (com els seus propis llibres), negativa a assistir a les escoles 

angleses, renúncia a càrrecs oficials, boicot als productes anglesos, etc. Per efectuar 

aquesta protesta, la població índia de vegades actuava de forma violenta. En aquest 

sentit, la reacció de Gandhi quan tenien lloc actes de violència era suspendre les 

campanyes de forma fulminant (Estévez: 1994, 16). 

“Quit India”: Als inicis de la Segona Guerra Mundial, l’Índia es va veure involucrada 

en el conflicte. Les tensions entre el seu país i la Gran Bretanya seguien presents, i 

l’estiu de l’any 1942 els líders indis van llançar una campanya de desobediència civil 

sota la consigna “Quit India” (marxeu de l’Índia). Immediatament, Gandhi i centenars 

de líders indis van ser empresonats, incloent a Kasturbai, la seva esposa. Aquest fet va 

desencadenar una onada de disturbis que van fer perdre el control de la situació, en 

molts territoris, al govern del virrei. Gandhi va romandre a la presó de Poona fins el 

maig de 1944, on va realitzar un dejuni de tres setmanes contra la situació de violència i 

repressió que vivia el país, i en la qual va veure morir a Kasturbai, el 22 de febrer de 

1944, un fet que el va marcar enormement.  

 

Martin Luther King 

«Al final, no recordarem les paraules dels nostres enemics, sinó el silenci dels nostres 

amics». Martin Luther King 

«Sostinc que qui infringeix una llei perquè la seva consciència la considera injusta, i 

accepta voluntàriament una pena de presó amb la finalitat que la comunitat prengui 

consciència de la seva injustícia, està expressant, en realitat, suprem respecte per la 

llei». Martin Luther King 
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El reverend Martin Luther King va utilitzar formes 

d’actuació no violentes per tractar de pal·liar els 

problemes existents entre dues comunitats que 

formaven part de la mateixa unitat política. Luther 

King va liderar el moviment a favor dels drets 

civils de la població negra nord-americana al llarg 

dels anys cinquanta i seixanta. Durant aquesta 

època, la legislació que establia com a obligatòria la segregació a escoles, parcs, 

transports públics o restaurants encara estava vigent en molts Estats del Sud del país. 

Tot i que la constitució reconeixia l’abolició de l’esclavitud, la igualtat davant la llei i 

l’establiment del sufragi universal de forma aparentment generalitzada, el cert és que els 

Estats del Sud van mantenir aquestes pràctiques de segregació anticonstitucionals 

durant un segle. Segons exposa José Antonio Estévez, des de la fundació dels Estats 

Units hi havia homes blancs que estaven en contra de l’esclavitud dels homes negres. 

Lamentablement, segons Estévez, “que un home blanc estigués convençut que els éssers 

humans són lliures i iguals, no significava que considerés possible que negres i blancs 

poguessin integrar una única nació”. Les paraules d’un dels pares més progressistes de 

la Constitució sud-africana, Jefferson, apuntaven a aquest fet, afirmant que “res està 

més certament escrit en el llibre del destí com que aquests pobles, que han de ser lliures, 

no poden viure en el mateix govern” (Estévez: 1994, 17). En definitiva, d’aquesta 

experiència en podem extreure que el reconeixement constitucional d’un dret no 

assegura una garantia definitiva de la seva efectiva aplicació, ja que la interpretació que 

facin del seu contingut els òrgans de l’Estat pot arribar a desvirtuar-lo completament. En 

aquest sentit, Estévez considera que “les autoritats estatals compten amb un gran 

número de recursos per posar traves a l’efectiva aplicació de les decisions de l’òrgan 

que exerceixi les funcions del Tribunal Constitucional” (Estévez: 1994, 19). 

Luther King, però, no es resignava, i seguia treballant juntament amb els seus seguidors 

pels drets civils a través de la fundació NAACP (National Asociation for the 

Advancement of Colored People). Tot i que les accions realitzades per aquesta 

associació van aconseguir notables avenços contra la legislació discriminatòria, això era 

insuficient; es necessitava alguna organització civil amb poder per aplicar els drets 

civils reconeguts en la Constitució, evitant en qualsevol cas els actes violents. Per fer-

ho, Luther King va inspirar-se en les accions que prèviament havien realitzat Thoreau i 

Gandhi. Dues de les seves campanyes més importants van ser les efectuades a 

http://listas.eleconomista.es/historia/1749-las-20-mejores-frases-de-martin-luther-king 

 

http://listas.eleconomista.es/historia/1749-las-20-mejores-frases-de-martin-luther-king
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Montgomery i a Birmingham (les veurem a continuació), que tenien l’objectiu d’abolir 

la segregació en tots els àmbits i aconseguir l’efectiva aplicació de la legislació 

integradora.  

En aquest procés, l’exemple de Rosa Parks va constituir un dels paradigmes més 

rellevants en aquesta lluita. A través, precisament, d’un acte de desobediència civil. 

L’exemple de Rosa Parks: Els autobusos de la regió de Montgomery, situat a l’estat 

d’Alabama, generalment eren conduits per homes blancs que de vegades insultaven als 

passatgers negres. Els deu primers seients de la part davantera estaven reservats 

exclusivament als passatgers blancs. Si l’autobús estava ple i pujava un passatger blanc, 

un de negre li havia de cedir el seient, vigilant que no quedés assegut a darrere d’un de 

negre, ja que seria considerat un fet ofensiu per al blanc. L’acció de Montgomery es va 

basar en l’acció que una costurera negra, Rosa Parks, va agafar un autobús de 

Montgomery i s’hi va asseure. Unes parades més endavant, el conductor li va ordenar a 

ella i a tres passatgers negres més que cedissin els seus seients a uns passatgers blancs 

que acabaven de pujar a l’autobús. Els seus companys van obeir, però la senyora Parks 

s’hi va negar. Per aquest fet, va ser arrestada i conduïda a la presó, per ser posteriorment 

jutjada. Aquest fet va servir de detonant per iniciar una campanya de resistència no 

violenta contra la segregació a Montgomery, que va consistir a boicotejar els autobusos 

a la regió. Durant aquesta campanya, que es va prolongar gairebé al llarg d’un any, la 

població negra va ser objecte d’amenaces i d’una gran repressió policial. Mentre es 

desenvolupava la campanya, els activistes van recórrer a la normativa segregacionista 

davant un Tribunal Federal, que va ratificar la sentència al Tribunal Suprem. La reacció 

de les autoritats municipals va ser contundent, sense cedir ni un pas a favor de la 

comunitat negra.  

Si Montgomery era una ciutat poc integradora, Birmingham era “la ciutat més 

segregada d’Amèrica”, segons Luther King. Així doncs, la campanya de resistència no 

violenta a Birmingham va consistir en un moviment molt més ampli, en el qual es van 

involucrar milers de ciutadans nord-americans, l’any 1963. La campanya va consistir 

bàsicament en diverses manifestacions, entre elles a locals comercials que segregaven. 

També organitzaven mítings, entre d’altres accions. La repressió policial va ser molt 

dura, i els atemptats dels grups racistes blancs, nombrosos. En el transcurs d’una 

manifestació no autoritzada, Luther King va ser detingut i tancat a la presó, quedant així 

totalment incomunicat. Allà hi va escriure la coneguda Carta des de la presó de 
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Birmingham, un text sobre desobediència civil que segueix tenint rellevància 

internacional avui dia.  

Gràcies a aquests actes es van aconseguir avenços importants en el terreny dels drets 

civils, tot i que no es va eradicar del tot la violència, ni es van poder superar els 

prejudicis. Martin Luther King, igual que Gandhi, va morir assassinat. L’any 1992, un 

jurat format per 12 homes blancs va absoldre a uns policies blancs de Los Ángeles 

acusats d’apallissar a un negre. Després d’aquest veredicte, va començar una onada de 

violència molt forta (Estévez: 1994, 21). 
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3. Desobediència civil en el marc català i espanyol 

La desobediència civil també ha tingut un paper rellevant al nostre país. A continuació 

se n’analitzen uns quants de significatius. El cas de la insubmissió, per exemple, 

segurament sigui un dels casos més destacats. Tanmateix, també se’n descriuen alguns 

altres, que serviran per comprendre com el fenomen de la desobediència civil s’ha gestat 

en els darrers temps al nostre país, fins arribar a l’actualitat.   

 

3.1 Moviments i formes de lluita  

Un dels esdeveniments que segurament més ha participat en aquesta construcció de la 

història col·lectiva a nivell espanyol, però que també ha tingut especial transcendència a 

nivell català, ha estat el fenomen de la insubmissió al servei militar. En parlarem a 

continuació i, seguidament, veurem altres moviments que també han tingut rellevància 

pública a nivell català.  

 

Insubmissió al servei militar: l’espurna que va desencadenar la lluita 

El moviment de desobediència civil va començar a prendre força als Països Catalans 

durant el segle XX mitjançant les protestes contra el servei militar obligatori. Unes 

reivindicacions que van ser generalitzades a tot l’Estat espanyol, però que als Països 

Catalans també van ser notables a través alguns moviments i iniciatives populars que 

explicarem més endavant. 

A nivell català es van desenvolupar moltes iniciatives 

per expressar la negativa al servei militar. Entre 

aquestes hi podem trobar, per exemple, el butlletí 

anomenat El Mocador (que es mostra a la imatge). 

Aquesta publicació recollia les experiències d’aquestes 

persones insubmises al servei militar i, en definitiva, 

exigia la supressió de la ‘mili’. 

Segons Lluc Peláez, declarat insubmís al servei militar i 

vinculat durant molts anys al moviment antimilitarista, 

“els joves que l’any 1989 van fer pública la seva 

Exemplar del Mocador en l’edició que 

commemorava els 10 anys d’existència 
d’aquest butlletí 
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negativa a incorporar-se al servei militar o a la prestació social són fills de la 

Constitució de l’any 1978 i s’han format en la transició democràtica”. Aquestes 

característiques permeten als integrants del moviment antimilitarista “conèixer i 

analitzar l’herència d’un segle on han mort moltes persones a causa de la guerra i s’ha 

viscut en un equilibri de blocs mundial d’amenaça constant. També és palpable 

l’herència del Maig del 68”. A més, Peláez afegeix que, en un àmbit geogràfic més 

delimitat, “la insubmissió neix en un país on l’exèrcit ha tingut una tradició històrica de 

confrontació amb la societat. El moviment per la insubmissió sorgeix en una societat 

mediàtica, en la crisi de la modernitat, en la societat del neoliberalisme i del pensament 

únic. Tot això no és casual” (Peláez: 2000, 16). Peláez considera que el fet d’haver 

utilitzat la desobediència civil com a via d’expressió ha estat una de les claus que han 

permès que el moviment per la insubmissió hagi tingut tanta força en la societat. Les 

persones que s’han aplegat al voltant d’aquest moviment donen molta importància al 

“com”, a l’acció, al fet de generar simbologies. “Un moviment només basat en la 

ideologia o en el discurs -considera Peláez- i la seva defensa per canals formals de 

participació no hauria tingut tanta força” (Peláez: 2000, 24). Això demostra que un dels 

grans objectius de la mobilització és la necessitat de construir significats. Però no 

només això: cal emmarcar l’acció i el seu significat en el context del debat polític i del 

marc cultural. Peláez considera que si hi ha algun tret definitori de l’estratègia bàsica 

del moviment antimilitarista dels noranta a Catalunya, aquest es pot definir com a 

desobediència civil no violenta (Peláez: 2000, 73). 

El periodista Joan Canela considera que el moviment antimilitarista va ser important al 

nostre país perquè “va néixer molt de la base: no hi havia ni partits ni sindicats que 

creguessin en això, sinó que va ser una iniciativa que va sortir gairebé espontània, i a 

més de gent molt jove”. Canela considera que el moviment antimilitarista, a més de 

guanyar, és a dir, d’aconseguir que se suprimís el servei militar, ha marcat moltes 

actuacions dels moviments socials i similars, “que han tingut aquest record” (Canela: 

entrevista).  

 

Objecció de consciència 

La Constitució espanyola, aprovada per les Corts el 31 d’Octubre de 1978, contempla 

expressament l’Objecció de Consciència en el seu article 30.2: “la llei fixarà les 

obligacions militars dels espanyols i regularà, amb les garanties pertinents, l’objecció de 

consciència, així com les altres causes d’exempció del servei militar obligatori, podent 
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imposar, en el seu cas, una prestació social substitutòria”. El desembre de 1984, aquesta 

regulació de les motivacions de consciència arribaria amb l’aprovació del Parlament de 

la Llei d’Objecció de Consciència (LOC). Segons José Antonio Pérez, el preàmbul 

d’aquesta llei considera l’objecció de consciència no 

com un dret, sinó com una causa d’exempció del servei 

militar a causa de motius religiosos, ètics, morals i/o 

humanitaris. Per fer-ho, es va crear el Consell Nacional 

de l’Objecció de Consciència (CNOC), encarregat 

d’examinar les al·legacions. Tal com explica Pérez, la LOC va suposar “una via 

d’escapament per a milers de joves que no desitjaven incorporar-se a un servei militar 

caducat, ineficaç, i inclús perillós”. Els números il·lustren la creixent disconformitat 

amb l’exèrcit que va experimentar la societat espanyola sobretot a partir de 1985. L’any 

1990, per exemple, es van presentar davant el CNOC 27.398 sol·licituds d’Objecció de 

Consciència. Durant els anys següents, segons dades recollides per aquest autor, les 

xifres van ser de 28.051 el 1991, 42.454 el 1992 i 68.209 el 1993. 

Els joves que no estaven conformes amb el servei militar es van unir al Moviment 

d’Objecció de Consciència (MOC). El primer congrés d’aquest moviment es va realitzar 

l’any 1979 per tal d’establir les bases ideològiques a seguir. Es va plantejar un 

desafiament al sistema a través d’una alternativa antimilitarista dotada d’una estratègia 

d’acció no violenta que plantejava l’Objecció de Consciència dins d’un ampli context de 

canvi social. A continuació exposem un fragment de la seva declaració: “ja que existeix 

el militarisme i que aquest suposa la implantació i el manteniment d’uns valors 

repressius, l’antimilitarisme és un plantejament de lluita revolucionària que s’enfronta a 

l’estructura militar: en si mateixa (exèrcit professional), en l’estructura de defensa 

militar (l’exèrcit professional més el reclutament civil, la carrera d’armaments), en els 

valors introduïts a la societat (repressió, elitisme, jerarquització, violència, divisió de 

classes, autoritarisme), en els valors militars introduïts en el comportament humà 

(masclisme, relacions interpersonals autoritàries, repressives i violentes)” (Pérez: 1994, 

99). 

 

Objecció a la despesa militar 

El moviment antimilitarista segueix encara avui dia la seva lluita per tractar d’eradicar 

el suport de la societat civil al servei militar. Es porten a terme campanyes i iniciatives 

http://plujademais.blogspot.com/2013/12/catalunya-nacio-de-pau.html 

 

http://plujademais.blogspot.com/2013/12/catalunya-nacio-de-pau.html
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per intentar desfer vincles entre exèrcit i població. Una d’aquestes propostes és la 

campanya d’objecció a la despesa militar. En què es basa exactament aquesta 

campanya? Vegem-ho. 

“L’objecció fiscal consisteix en la no disposició a col·laborar amb l’Estat en les 

despeses de preparació de guerres i manteniment de l’estructura militar, i passa per la 

desobediència activa en el moment de la declaració de la renta (IRPF)”. Així defineixen 

dos membres de l’Assemblea Antimilitarista de Madrid (Mar Rodríguez i Jaime 

Sánchez) la campanya d’objecció fiscal que impulsen anualment amb l’objectiu de no 

col·laborar amb el finançament d’armament militar i exèrcits. En definitiva, per no 

recolzar a aquelles fonts que afavoreixen la “militarització social”. Aquests activistes 

calculen que durant l’any 2013 la despesa militar per part del Govern espanyol ha estat 

de 27.532,32 milions d’euros, que suposa el 7,60% dels pressupostos generals de 

l’Estat. De forma desglossada, aquests diners suposen una despesa de 588,10 euros 

anuals per habitant (Fuhem: 2013; 30-31). 

 

Campanya pel dret a l’avortament als anys setanta i vuitanta: context 

sociopolític convuls   

Anteriorment a la campanya d’insubmissió, als anys vuitanta hi va haver una altra 

iniciativa que va tenir un ressò  destacat als Països Catalans. Es tracta d’una campanya 

de desobediència civil que pretenia pressionar al govern perquè legalitzés l’avortament. 

Finalment ho va aconseguir, tot i que no de la forma que els moviments favorables a 

aquest dret reivindicaven. Joan Canela recorda que va ser una campanya dirigida pel 

moviment feminista, i que va consistir en 

“autoinculpar-se d’haver avortat. Milers de 

dones van anar al jutjat dient que havien 

avortat, i demanant que les posessin a la 

presó. Llavors, molts homes s’hi van 

solidaritzar i s’autoinculpaven d’haver 

acompanyat a una dona a avortar. Això va 

crear una pressió molt forta al govern, perquè no podien empresonar a milers de 

persones” (Canela: entrevista). 

Durant els anys setanta i vuitanta, amb la declaració de les Nacions Unides de 1975 com 

a Any Internacional de la Dona, i encara sota la dictadura franquista, es van anar 

httpelfeminismealpsuc.adpc.catcampanyes.html 
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produint diversos moviments de dones que volien trencar amb un model de feminitat 

imposat pel franquisme i els valors tradicionals i patriarcals. La lluita per la 

despenalització de l’adulteri, pel divorci, per una sexualitat lliure que feia bàsics els 

drets a l’anticoncepció i a l’avortament van ser alguns dels puntals reivindicatius 

d’aquest canvi de mentalitat i de voluntat de progrés social, en un context sociopolític 

molt agitat. La lluita pel dret a l’avortament va tenir un paper destacat en aquesta època. 

Una de les campanyes més simbòliques va ser la recollida de firmes de 1.300 dones 

polítiques, cantants, artistes i periodistes, entre d’altres, que declaraven: “jo també he 

avortat”. Tot i que les dones encapçalessin la lluita, molts homes també van declarar 

haver col·laborat “facilitant una adreça perquè poguessin avortar”. 

L’any 1982, la Coordinadora Estatal d’Organitzacions va elaborar un projecte de Llei 

sobre l’avortament i, un any després, el govern socialista el feia públic. Alianza 

Popular va presentar un recurs d’inconstitucionalitat acollint-se al principi de la 

Constitució que dicta que “tothom té dret a la vida”. El 1985, el Tribunal Constitucional 

va dictar una sentència favorable al dret a l’avortament, i mesos després entrava en 

vigor la seva despenalització parcial. Tanmateix, les comissions favorables al dret a 

l’avortament i gran part de les organitzacions feministes van rebutjar el projecte del 

govern per ser massa limitat, per mantenir la seva consideració penal excepte en tres 

supòsits, i també per no garantir la seva realització en la xarxa sanitària pública. En 

conseqüència, es van celebrar de forma simultània a tot l’Estat espanyol diverses 

manifestacions convocades per les organitzacions feministes i amb el suport de diversos 

col·lectius socials, professionals i polítics reclamant el dret a l’avortament “lliure i 

gratuït”. Aquest va ser només l’inici d’unes llargues reivindicacions esteses a tot l’Estat. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Alianza_Popular
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alianza_Popular
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El Robin Hood dels bancs 

Enric Duran és un activista conegut pel 

moviment que du a terme des de fa anys 

promovent el canvi social. Concretament, la seva 

acció més destacada va donar-se a conèixer l’any 

2008, en què va anunciar que s’havia apropiat 

492.000 euros de 39 entitats financeres per 

destinar-los a iniciatives de canvi social. Entre 

elles, a l’edició i distribució de 200.000 exemplars de la publicació Crisi. En aquesta 

mitjà, Duran fa una crida a la continuïtat de la seva acció, mitjançant el boicot social als 

bancs. Per fer-ho, proposa retirar els dipòsits i/o deixar de pagar els deutes contrets amb 

ells. Batejat popularment com a Robin Hood dels bancs, en els darrers temps Duran ha 

impulsat el cooperativisme, entre altres iniciatives destinades al canvi social. 

Revisant el Codi Penal de l’Estat espanyol, l’activista es troba amb un capítol que el fa 

reflexionar sobre les contradiccions existents en el sistema jurídic. Aquest text s’explica 

al seu llibre, titulat Abolim la banca: 

CAPÍTOL II 

«De les causes que eximeixen de la responsabilitat criminal. 

Article 20 del codi penal: 

Estan exempts de responsabilitat criminal: 

5è. Els qui, en estat de necessitat, per evitar un mal propi o aliè, lesioni un bé jurídic 

d’una altra persona o infringeixi un deure, sempre que hi concorrin els requisits 

següents: 

Primer. Que el mal causat no sigui més gran que el que es tracta d’evitar. 

Segon. Que la situació de necessitat no hagi estat provocada intencionadament pel 

subjecte. 

Tercer. Que el necessitat no tingui, pel seu ofici o càrrec, obligació de sacrificar-se. 

7è. El qui actuï en compliment d’un deure o en l’exercici legítim d’un dret, ofici o 

càrrec. 

En els supòsits dels tres primers números s’han d’aplicar, si escau, les mesures de 

seguretat previstes en aquest Codi». 

 

robin_hood_catalunya_sud_la_clau (1) 



38 
 

Mantinguem la flama encesa 

Al final de la marxa convocada per l’Esquerra 

Independentista del passat 11 de setembre de 

2013 a Mataró, diverses persones van cremar una 

foto del rei Joan Carles I com a símbol de protesta 

contra la figura de la monarquia espanyola. En 

aquesta manifestació, milers de joves van 

participar a la marxa reivindicativa, recorrent 

carrers sota el lema “Independència, socialisme i feminisme”. Finalment, l’acte es va 

cloure amb la crema d’una bandera espanyola, una de francesa i una d’europea, al crit 

de “visca la terra lliure”. Posteriorment, es va exhibir i cremar la fotografia del monarca. 

Arran dels fets, el jutge de l’Audiència Nacional, Pablo Ruz, explicava que aquesta 

acció podria ser constitutiva d’un delicte d’injúries a la Corona, i va ordenar que es 

prengués declaració com a imputats a dos joves presumptes responsables de la crema de 

la fotografia. Conseqüentment, la reacció de la societat davant les declaracions del jutge 

va consistir en l’inici d’una campanya de suport als dos joves, sota el nom de 

‘Mantinguem la flama encesa’. Mesos més tard, quan va arribar el moment de la cita 

judicial, els dos joves es van negar a declarar. Un militant d’Alerta Solidària explicava 

que els dos joves independentistes “s’havien acollit al seu dret a no declarar”, apel·lant 

a la llibertat d’expressió “contra una monarquia que ja es desacredita prou per si sola”. 

Aquest acte no va constituir un fet aïllat, ja que precisament en el decurs d’aquesta 

campanya s’ha recordat la crema de fotografies del monarca espanyol que es va portar a 

terme l’any 2007 a Girona. Aleshores, tal com explica una crònica de la Directa 

publicada en el moment de la negativa dels dos joves de Mataró a declarar davant el 

jutge, “el tribunal amb seu a Madrid va rebaixar la qualificació d’injúries a la corona a 

desordres públics, moment a partir del qual l’Audiència Nacional va deixar de tenir-hi 

competències”.  

 

Moviment ‘okupa’ 

Un altre exemple de forma de desobediència civil és el moviment ‘okupa’. Es tracta 

d’un acte il·legal, contemplat al Codi Penal com un delicte contra el patrimoni i contra 

l’ordre socioeconòmic, que consisteix en una apropiació col·lectiva d’una propietat 

http://arran.cat/blog/2013/10/28/alerta-solidaria-i-arran-maresme-davant-la-possible-

imputacio-de-dos-militants-de-lassemblea-per-haver-cremat-un-retrat-del-monarca-

espanyol/ 
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immobiliària fora d’ús. Aquest fet es manifesta en la reutilització de pisos o naus buides 

o abandonades, que es converteixen en llars o espais socioculturals. Darrere d’aquest 

fenomen, explica Olmo, hi ha tota una cultura participativa que caracteritza “uns espais 

que pretenen fomentar el pensament crític respecte de la societat en la qual vivim. Es 

tracta d’una forma d’expressió no només d’insatisfacció, sinó d’una manera de fer 

oposició, d’organitzar-se i moure’s en aquesta societat”. Olmo considera que el 

moviment okupa “és una estratègia que reposa principalment en la conducta expressiva i 

tracta de canviar els codis culturals mitjançant formes de vida alternatives” (Olmo: 

2000/2001, 180). 

En el moment de redactar aquest treball, el centre social 

autogestionat Can Vies del barri de Sants de Barcelona ha 

estat desallotjat, després de 17 anys d’’okupació’. Malgrat 

els mesos de negociacions entre els joves que habitaven a 

l’espai sociocultural amb l’Ajuntament de Barcelona, el 

consistori ha decidit enderrocar l’edifici. Arran d’aquest 

fet, hi ha hagut nombrosos actes reivindicatius a la capital 

catalana, exigint que l’Ajuntament faci marxa enrere en la 

seva decisió. Davant les nombroses reivindicacions, que 

s’han estès a altres barris i ciutats com a gest de solidaritat i protesta, l’Ajuntament de 

Barcelona finalment ha cedit en la decisió d’enderrocar completament l’espai. 

Immediatament, els veïns i habitants de Can Vies s’han posat a treballar per reconstruir 

el centre social autogestionat, amb el suport de tota una xarxa de persones compromeses 

amb aquest espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kortxoenea.com/page/4/ 
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4. Desobediència civil als mitjans de comunicació 

Els mitjans de comunicació poden influir en la manera com es perceben els actes de 

desobediència civil. Sovint aquestes accions no són transmeses de la manera que els 

activistes les havien plantejat. La rapidesa informativa i el ritme de notícies actuals, en 

l’era de la ‘sobreinformació’, fa que les notícies sobre reivindicacions que apareixen als 

mitjans de comunicació sovint es tractin de forma anecdòtica, passatgera i fugaç. Aquest 

context dificulta que es pugui aprofundir en els objectius dels activistes i la casuística 

que els porta a intervenir en la construcció democràtica. 

La situació de desequilibri ha portat als moviments sociopolítics a buscar altres vies per 

plasmar les seves accions: els mitjans de comunicació alternatius, que se’n parlarà en la 

segona part d’aquest anàlisi, en són l’exemple més palès. En primer lloc, radiografiem 

la situació actual dels moviments de desobediència civil respecte dels mitjans de 

comunicació convencionals. 

 

4.1 Relacions entre els mitjans de comunicació convencionals i els 

moviments sociopolítics de desobediència civil 

La difusió que aconsegueixi un acte de desobediència civil sovint no solament depèn 

dels activistes: els mitjans de comunicació hi juguen un paper destacat, que no sempre 

compleix amb les expectatives i raons de fons que han empès prèviament als activistes a 

portar a terme una acció. Els mitjans són una font bàsica de poder, no solament per un 

moviment de desobediència civil, sinó per tots els àmbits des dels quals es pretén influir 

en les decisions polítiques. Segons Lluc Peláez, “des d’un moviment social no 

estructurat, sense lideratges, irregular en les seves accions i descentralitzat en les seves 

estructures, sempre s’estableixen una relacions difícils amb els mitjans de comunicació, 

i tot sovint insatisfactòries” (Peláez: 2000, 117). En aquest context de desencís respecte 

del tractament que fan els mitjans convencionals de les accions de desobediència civil, 

la periodista i activista Laia Altarriba considera que els moviments sociopolítics no 

s’han d’obsessionar per sortir als grans mitjans. “Si hi surten, bé, però el control del que 

surt o no surt als grans mitjans mai el tindràs tu com a activista. Està bé intentar-hi 

sortir, però no ha de ser la teva obsessió” (Altarriba: entrevista). 

Els mitjans de comunicació basen principalment la cobertura de la notícia en l’acció, no 

en el discurs. I tot i que hem incidit en el fet que els activistes necessitin construir 

significats per fer-se visibles, són realment els mitjans de comunicació els que acaben 
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amollant aquests discursos en clau simbòlica. Els mitjans són els més interessats a crear 

símbols i discursos molt esquemàtics, per tal (probablement) de facilitar la comunicació 

amb el receptor de la notícia. Tenint en compte aquestes sintonies complexes, Lluc 

Peláez (que va declarar insubmís al servei militar) explica que hi ha una certa pràctica 

per part dels moviments d’utilitzar a periodistes amb afinitat ideològica. “Les relacions 

amb periodistes concrets són les que permeten als moviments socials tenir cert espai en 

els mitjans de comunicació, a través dels quals poden difondre el seu discurs ideològic”. 

Segons un estudi elaborat per Sampedro (1997), que cita Peláez, un percentatge molt 

elevat de les informacions referides a insubmissió i objecció de consciència que van 

aparèixer als mitjans de comunicació sorgien de fonts institucionals (govern, estament 

judicial...), i una petita part provenia de fonts directament relacionades amb el 

moviment social. A més, segons Sampedro aquestes notícies gairebé sempre apareixien 

a les seccions de societat i quasi mai a la secció de política; “i això és una mostra del 

caràcter que prenien (i prenen) aquestes informacions. El discurs polític és obviat en 

molts casos”. Al cap i a la fi, conclou Sampedro, “els mitjans de comunicació no 

permeten mai qüestionar la política oficial i institucionalitzada” (Peláez: 2000, 117-

118). 

En general, considera Laia Altarriba, “hi ha una criminalització de la mobilització 

crítica amb el sistema econòmic i polític que vivim”. Per il·lustrar-ho, Altarriba cita 

l’”intent de bloqueig” que van protagonitzar un grup d’activistes el 15 de juny del 2011 

al Parlament de Catalunya. En aquell cas, Altarriba explica que el tractament que en van 

fer els mitjans de comunicació “va ser un escàndol perquè tots els mitjans a una en van 

fer una campanya duríssima de criminalització, perquè senzillament són defensors 

oberts del sistema parlamentari actual. I, per tant, tots van criticar-ho” (Altarriba: 

entrevista). Tot i que sovint la finalitat de les accions pugui veure’s tergiversada als 

mitjans de comunicació, de vegades aquests actes ni hi apareixen. El periodista Toni 

Sust, que treballa a la secció de Societat d’El Periódico, explica que “hi ha diaris que 

van ignorar deliberadament els dos primers anys de la PAH, fins que l’Ada Colau arriba 

al Congrés dels Diputats, i allà no hi ha més remei que fer un miratge. Un diari pot 

intentar fer veure que una cosa no passa, però generalment fracassa”. Sust explica que 

per a un mitjà de comunicació “li és més fàcil manipular una miqueta que fer veure que 

una cosa no existeix. Poques coses no surten als diaris”. Tot i així, reconeix que moltes 

informacions “no surten com voldria molta gent. Si te’n vas a una manifestació i veus 
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un enfrontament físic, és molt probable que quan ho llegeixis al diari et trobis que es 

minimitza i que no se li dóna molta importància” (Sust: entrevista). 

El periodista Joan Canela, vinculat als mitjans de comunicació comunitaris, considera 

que els mitjans convencionals tendeixen, en un primer moment, a obviar el tema. “Jo 

crec que s’ho agafen molt amb peus de plom, o amb desinterès”. No obstant, Canela 

explicita que a mesura que aquest moviment agafa força i cada cop és més important, 

“es genera un boom (i això amb el cas de les persones afectades per la hipoteca ha estat 

molt clar) i tothom vol parlar del tema. Tothom vol fer l’entrevista a l’Ada Colau, 

tothom vol fer un reportatge sobre la gent que perd la casa, etc. Hi ha un moment com 

de saturació, que en part és bo, perquè el moviment el que vol realment és això, però 

que a vegades el que genera és que passi l’onada i després desaparegui. I, és clar, el 

problema no ha desaparegut. Simplement ha desaparegut l’interès mediàtic per aquesta 

història”. En aquest context, Canela creu que les actuacions habituals per cridar 

l’atenció ja no serveixen, “perquè ja s’han gastat. Allò ja ha passat. Llavors això obliga 

als moviments, moltes vegades, a reinventar-se”. El periodista exposa com a exemple el 

cas de la insubmissió: “va haver-hi uns anys que feies qualsevol cosa per la insubmissió 

i sorties als diaris, i de sobte va perdre l’interès. I la ‘mili’ existia, i la gent seguia sense 

anar-hi, i fins i tot hi havia gent que era empresonada. Però no sortia als mitjans. De 

sobte, -explica Canela- va sortir l’Aznar dient que suprimia la ‘mili’, i molta gent es 

preguntava si encara existia. I sí, va existir fins el 1996 que va arribar l’Aznar, però ja 

feia molt temps que aquest tema havia desaparegut de l’agenda” (Canela: entrevista). 

 

El model tradicional: comunicació institucional i unidireccional 

Segons el periodista David Bassa, (que actualment treballa al Matí de Catalunya Ràdio i 

anteriorment havia estat a TV3 en programes d’informació política), el tractament que 

reben als mitjans convencionals les accions de desobediència civil (“o tota la informació 

sobre moviments que puguin ser considerats ‘antisistema’), acostuma a ser informació 

tractada des de l’estigma i el tòpic en el millor dels casos, o des de la ignorància i la 

indiferència”. Per a Bassa, és un problema de fons: “els mitjans de comunicació 

convencionals i/o generalistes estan avesats a donar molt espai i molt pes a la política 

oficial i institucional. I, per tant, tenen moltes més fonts institucionals que no pas 

alternatives”. Això fa, segons Bassa, que la versió i la visió institucional sempre tingui 

més espai i més pes (David Bassa: entrevista). El periodista i activista Siscu Baiges va 
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més enllà: creu que “la majoria de mitjans de comunicació ignoren els actes de 

desobediència civil perquè els tenen por”. 

En aquest sentit, Sainz de Rozas apunta que la importància que arribi a tenir un 

determinat acte de desobediència civil no depèn íntegrament del propi subjecte, sinó que 

recaurà en bona part en la rellevància que li donin els mitjans de comunicació i, fins i 

tot, el govern (Sainz de Rozas: 2001, 56). Tot i així, cal remarcar que es tracta d’una 

tendència obsoleta en l’actualitat: l’aparició d’Internet i, en definitiva, de les noves 

tecnologies ha facilitat que la informació sigui transmesa de forma horitzontal entre la 

població, sense dependre íntegrament d’aquests mitjans. Aquest fet ha permès que es 

creessin nous mitjans alternatius sorgits des de l’àmbit periodístic. La necessitat de nous 

mitjans ha quedat palesa en el fet, exposa Malem Seña, que “la concentració de les fonts 

informatives convencionals a poques mans influeixen en les masses populars per crear, 

corregir o conservar determinades conductes”. És a dir, “per dirigir l’acció social 

d’acord amb els interessos dels propietaris d’aquests mitjans”. En aquest context, la 

desobediència civil també pot servir com a mecanisme o eina d’intervenció per trencar 

amb aquesta hegemonia. Bertrand Russell, (exposa Malem Seña), va utilitzar la 

desobediència civil precisament per contrarestar la manipulació que, segons ell, els 

mitjans de comunicació de masses exercien sobre els ciutadans en relació amb la 

informació sobre els perills de les armes nuclears. Russell denunciava que no es donava 

un tracte equitatiu a les diferents opinions enfrontades sobre els possibles efectes d’una 

conflagració nuclear, sinó que es privilegiaven en les instàncies informatives unes 

opinions en detriment d’altres, segons s’apropessin més o menys a les tesis oficials, 

favorables a l’armament atòmic. Mitjançant la desobediència civil es podia aconseguir 

certa publicitat i difusió de les seves idees. Una experiència llarga i frustrant 

demostrava, segons Russell, que eren insuficients els mètodes ortodoxos per fer 

conèixer punts de vista contraris als d’aquells que ostentaven el poder. “Era necessari 

violar la llei”. Aquesta acció, però, segons Russell, “no podia ser considerada 

antidemocràtica, ja que simplement es reclamava un tracte igualitari en el debat polític” 

(Malem Seña: 1988, 186). 
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Significat del terme ‘opinió pública’ 

El filòsof Jürgen Habermas és dels qui més ha tractat el terme opinió pública i la manera 

com es forma a la societat. El discurs de Habermas apunta que la formació de la opinió 

pública transcendeix de la opinió majoritària, i es basa més en una opinió compartida. 

Desglossem aquesta idea: per a Habermas, tal com recull José Antonio Estévez, a més 

de que cada subjecte estigui individualment informat sobre els assumptes públics i 

tingui la instrucció necessària per formar-se una opinió sobre ells, és necessari un 

moment de discussió amb altres individus per tal que es generi opinió pública. Segons 

Habermas, un model informatiu que només operi en la direcció emissor-receptor i que 

mantingui a cada individu aïllat en el seu domicili sense discutir públicament els 

assumptes polítics, no pot generar opinió pública en el sentit de resultat d’una discussió 

raonada sobre un aspecte determinat. El caràcter públic de la opinió no s’identifica 

merament amb el grau de difusió de la mateixa, sinó que exigeix que es tracti d’una 

opinió compartida com a resultat d’un procés de discussió (Estévez: 1994, 120). No 

obstant, no tothom sustenta aquesta mateixa perspectiva. En un sentit contraposat, A. 

Dicey assenyala que la opinió pública mateixa és una mera abstracció. “No és un poder 

que tingui una existència independent, sinó que és simplement un terme general per 

designar les creences sustentades per un determinat nombre d’éssers individuals”. 

D’acord amb aquest segon plantejament, l’opinió pública no existiria com a entitat, sinó 

que seria una mera suma d’opinions privades coincidents. És a dir, que el que 

convertiria en pública una opinió no és la manera com s’expressa i articula, sinó la 

quantitat de persones que la sustenten (Estévez: 1994, 121). 

En el procés de marcar l’opinió pública, diversos agents hi desenvolupen un paper 

important. Domingo García Marzá (a Xabier Etxeberria [dir.]: 2001, 27) explicita que 

aquesta opinió pública no pot ser reduïda com la opinió majoritària que reflecteixen els 

mitjans de comunicació i els sondejos. “Aquesta és una de les fites que ha de superar el 

desobedient si vol destriar allò just del que pensa la majoria. Si no fos així, s’estarien 

cedint els criteris de justícia a mans dels que utilitzen l’opinió pública cap al seu propi 

benefici”. Entre aquests grups, explicita García Marzá (i aquí entrem a relacionar la 

opinió pública amb els encarregats, teòricament, de marcar-la), s’hi poden englobar els 

mitjans de comunicació, els partits polítics i les grans corporacions que “persegueixen 

unes finalitats pròpies i individuals”. Per explicar aquesta influència dels mitjans de 

comunicació sobre la opinió pública, Agustí Bosch i Lluís Orriols fan referència al 

concepte de la teoria de la creació d’agenda: segons aquesta teoria, “els mitjans no 
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influeixen directament en les nostres opinions, però sí en els temes sobre els quals 

centrem la nostra atenció”. Dit d’una altra manera, “els mitjans de comunicació no són 

capaços de dir a la gent què ha de pensar, és a dir, que no influeixen sobre les nostres 

opinions, però sí sobre en què hem de pensar” (els temes d’actualitat que discutim i 

considerem més importants) (Bosch i Orriols: 2011, 131). 

L’objectiu de la desobediència civil, en definitiva, és provocar la discussió en la opinió 

pública i cridar l’atenció del sistema representatiu perquè aquesta discussió penetri en 

els partits polítics, arribi al Parlament i pugui donar lloc a una nova llei o a la 

modificació o revocació de l’existent. García considera que “la seva justificació política 

deriva de la seva concepció com a mecanisme de participació, del seu esforç per 

recuperar el protagonisme de la societat civil i per recordar que la política no pot quedar 

a mans dels seus representants i experts, sinó que pertany a tots els ciutadans” (García: 

2001, 27). Xabier Etxeberria considera que les persones que impulsen estratègies 

polítiques de desobediència civil són conscients que el seu èxit depèn en gran part de la 

opinió pública que siguin capaços de crear. Això significa, segons Etxeberria, que 

necessiten obtenir determinats ecos als mitjans de comunicació. I encara va més enllà: 

“probablement pugui dir-se que sense l’existència desenvolupada d’aquests mitjans, en 

societats nombroses i complexes, no és viable una estratègia política de desobediència” 

(Etxeberria: 2001, 78). En aquest sentit, doncs, cal establir què entenem per mitjans de 

comunicació, és a dir, si ens referim als tradicionals o bé als mitjans alternatius, que han 

arribat amb més força, en gran mesura i com hem dit, gràcies a Internet i a les noves 

tecnologies. 

 

Desafecció de la ciutadania cap als mitjans convencionals 

El periodista i activista Siscu Baiges considera que la repercussió dels actes de 

desobediència civil a través dels mitjans de comunicació convencionals ha deixat de ser 

important pels activistes, “tenint en compte que més aviat tendeixen a desprestigiar-

los”. A més, apunta que els mitjans de comunicació convencionals “no donen suport als 

actes de desobediència civil perquè subverteixen una realitat a la qual no volen 

enfrontar-se. Els activistes no confien en aquests mitjans per aconseguir els seus 

objectius”. Però, quan ha començat a produir-se aquest reversió cap als mitjans 

convencionals? A què respon concretament? Segons Baiges, aquest canvi respon al fet 

que els periodistes que volen controlar els poderosos se n’adonen que els mitjans 
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clàssics no fan aquesta funció. “La conversió dels mitjans de comunicació tradicionals 

en eines de propaganda del sector financer que els controla estan en l’arrel d’aquesta 

proliferació”. 

D’altra banda, el periodista Toni Sust (que com hem dit treballa a El Periódico), 

considera que la imatge de l’“’altermundisme’ és que un diari gran és una màquina 

d’obediència econòmica a La Caixa, per entendre’ns. A la vida no tot és blanc o negre, 

sinó que hi ha matisos. Òbviament, que un diari degui diners a un banc li crea un 

vincle”. No obstant, això no vol dir, segons Sust, “que els diaris convencionals no 

puguem fer, per exemple, informació hipotecària sobre els desnonaments. O, per 

exemple, un tractament dels casos de les pilotes de goma que no sigui el que diu Interior 

‘al dictat’. Aquest tractament el trobes a diaris que estarien sota aquesta etiqueta que 

diem de convencionals”. Tot i que el periodista remarca que els diaris convencionals no 

són tots iguals, Sust insisteix en el fet que “per molt que un diari convencional tingui les 

seves limitacions en el sentit del que podem qualificar de llibertat per publicar el que 

vulguis, no és la visió que s’ha imposat a l’imaginari popular d’un diari dominat”. Amb 

el record del 15-M encara latent, el periodista relata la seva experiència cobrint per a El 

Periódico aquest esdeveniment multitudinari al cor de la revolta, a la capital catalana: 

“en el cas del 15-M va ser un drama. Ens vam trobar amb el fet d’anar a Plaça 

Catalunya, veure dues noies amb una tenda de campanya i preguntar: ‘dormireu aquí?’ I 

elles van respondre: ‘no parlaré per a tu perquè el que et diré sortirà tot manipulat’. I 

això ens passa molt. I, almenys en el nostre cas, això no és veritat. En el cas del 15-M 

va ser molt difícil, perquè tots donaven per fet que eren bancs que enviaven a 

periodistes, més o menys” (Sust: entrevista). 

Segons l’economista i activista Arcadi Oliveres, en els mitjans de comunicació “hi ha 

aquell principi que les males notícies són les que venen. Per il·lustrar-ho, Oliveres 

exposa l’exemple d’un documental que va veure fa molt temps. Era el cas d’uns 

activistes ecologistes que sabien que una empresa paperera volia destruir un bosc per 

fer-ne paper, al Canadà. Per evitar-ho, van protestar per tractar de conservar les 

particularitats d’aquell indret. Malgrat tot, sense èxit: “els activistes van protestar, i van 

protestar, i van protestar, perquè aquell bosc era molt particular. Hi havia pocs arbres 

d’aquella mena, i els activistes volien que es conservés. Van cridar als mitjans de 

comunicació, i cap hi va anar. Va arribar un dia en què van entrar els llenyataires i van 

tallar tots els arbres que hi havia. Van deixar aquell bosc, que jo el vaig veure en 

pel·lícula, fet una veritable porqueria. Aleshores van cridar als mitjans de comunicació, 
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i l’endemà tots els mitjans ensenyaven el bosc caigut, el bosc tallat. I, en canvi, cap 

mitjà havia volgut ensenyar aquell bosc tan actiu. Per què? Doncs perquè hi ha aquell 

principi en els mitjans de comunicació que les males notícies són les que venen, i van 

considerar que era més rendible ensenyar aquell bosc destruït que no pas ensenyar els 

frondosos arbres que tenien abans” (Oliveres: entrevista). 

 

Estratègies de difusió. Els mitjans de comunicació com a filtres de les 

accions de desobediència civil 

Xabier Etxeberria considera que les persones activistes que impulsen actes de 

desobediència civil “són conscients que el seu èxit depèn fortament de la opinió pública 

que siguin capaços de crear”. Això significa, segons Etxeberria, que necessiten obtenir 

determinats ecos als mitjans de comunicació. De cara a aquests mitjans, l’autor subratlla 

la necessitat que les iniciatives més mediàtiques “vagin acompanyades 

d’argumentacions i propostes serioses, intentant que aquestes també arribin a la opinió 

pública” (Etxeberria: 2001, 78). Fins ara s’havia cregut que els actes de desobediència 

civil havien de sortir als mitjans convencionals perquè fossin més vistos per la societat, 

ja que el que reclamen és la modificació d’una llei injusta que atempta contra el conjunt 

de la ciutadania. Agustí Bosch i Lluís Orriols expliquen que “possiblement la dita 

popular segons la qual ‘el que no surt a al televisió no existeix’ pot resultar una mica 

exagerada, però recolliria de forma metafòrica la idea de la creació d’agenda: la realitat 

que perceben està molt condicionada pel que publiquen els mitjans de comunicació”. En 

aquest sentit, aplicat al fenomen de la desobediència civil, es podria dir que els mitjans 

de comunicació fins ara podrien servir de filtre per donar a conèixer els actes 

desobedients i alhora legitimar aquestes accions. Aquesta afirmació guanya sentit tenint 

en compte que el grau de legitimitat que adquireixen les accions als mitjans 

convencionals és més elevat que no pas si només passen pels canals propis del 

moviment, que poden ser les xarxes socials, pàgina web, cartells, butlletins, etc. (Bosch 

i Orriols: 2011, 130). Aquesta mentalitat, però ha quedat en certa forma obsoleta. Els 

mitjans de comunicació alternatius ofereixen respostes i possibles disjuntives que poden 

cobrir en certa manera aquestes mancances. Precisament sobre el sorgiment de mitjans 

alternatius, Arcadi Oliveres considera que, per una banda, “la realitat imposa que la gent 

busqui un altre model. Allò que abans es deia pensament únic, que no val, i que ens ha 

portat a la misèria a tots, i s’ha de canviar. Per altra banda, de vegades és més accessible 

comunicar-se amb aquests mitjans alternatius, que amb els mitjans convencionals, que 
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procuren evitar qualsevol tipus d’acció i de protesta, a causa dels seus propietaris i 

anunciants”. Oliveres exposa un exemple que va viure fa uns anys, en una trobada quan 

es trobava de viatge a Argentina. “Em van dir que anés a fer unes declaracions en un 

diari que tenia fama de ser el més progressista de Buenos Aires, que es deia Página/12. 

Quan anava a fer l’entrevista, em va telefonar el periodista dient que havia quedat 

suspesa, perquè li havien prohibit sota les següents paraules: ‘No entrevistis a aquest 

senyor, que sol parlar malament de Repsol’. Això ja demostrava ràpidament de quina 

forma la llibertat de premsa quedava coartada”. 

Recuperant el fil de la qüestió, sobre les relacions entre els mitjans de comunicació i 

els/les activistes, el periodista David Bassa, que actualment treballa al Matí de 

Catalunya Ràdio, apunta que “sempre interessa tenir com més espais millor, però des 

del punt de vista periodístic s’està veient que la comunicació tendeix a l’atomització i a 

l’especialització. És a dir, que cada mitjà té un nínxol de públic cada cop més concret i, 

per tant, els mitjans convencionals o generalistes, cada cop perden més pes”. Bassa 

considera que si es vol influir en un àmbit concret, no és necessari sortir a cap mitjà 

generalista, sinó solament al mitjà que consumeix la comunitat a la qual s’adreci 

l’activista. Tot i això, Bassa apunta que desvincular-se dels mitjans convencionals 

tampoc és la solució al conflicte: “és cert que si, més enllà de mobilitzar i conscienciar 

la teva comunitat, el que vols és influir en la governança general, aleshores sí que té 

sentit ocupar com més espai millor als mitjans convencionals. Encara que, alerta, perquè 

sortir per sortir tampoc aporta res, ja que sortir de forma esbiaixada pot ser més aviat 

contraproduent”. Segons Bassa, “sortir als mitjans convencionals només pot ajudar els 

moviments de desobediència civil si el que volen és sacsejar la consciència de la 

població en general i sacsejar els governs. A risc, hi insisteixo, de sortir-hi 

estigmatitzats” (Bassa: entrevista). 

En una línia similar, Joan Canela, periodista vinculat a mitjans de comunicació 

comunitaris, considera que de vegades es prioritza massa el fet que des de l’activisme 

s’intenti arribar als mitjans convencionals. En algunes lluites, Canela considera que 

realment sortir als mitjans “no és ni la única prioritat, i moltes vegades ni tan sols la 

primera. De vegades és més important la cohesió interna, arribar als afectats, o construir 

eines pròpies de gestió”. Canela reconeix, però, que qualsevol lluita o qualsevol 

moviment que intenti modificar la realitat ha de treballar amb els mitjans (Canela: 

entrevista). En aquest sentit, l’advocat i activista Benet Salellas considera que per a la 

desobediència civil “és molt important el caràcter públic de l'acció. És cert que et pots 
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posar en un lloc on et vegi molta gent, però si realment vols incidir necessites que algú 

faci córrer i difongui el fet. I, amb això, els mitjans de comunicació són els idonis”. 

Salellas argumenta que hi ha una part molt important de la població que només 

s'informa per mitjans convencionals. Tot i que Salellas reconeix el pes dels mitjans de 

comunicació en la difusió de l’activisme, la seva postura no es troba ni de bon tros en 

sintonia amb aquests mitjans. L’advocat i activista considera que els mitjans 

convencionals dediquen una part molt important del seu espai a cobrir la política entesa 

com a declaracions que fan els responsables dels partits, però en canvi no cobreixen la 

política entesa com a acció dels mateixos representants. Tampoc cobreixen, segons 

Salellas, la política que porten a terme els moviments de desobediència civil. “A mi que 

m'interessa la ‘política’ més enllà del concepte de partits, trobo que als mitjans 

convencionals hi ha molta informació ‘declarativa’ totalment innecessària i que no 

aporta absolutament res. Crec que ara amb el procés sobiranista es viu més que mai. En 

canvi, les persones que no són dirigents polítics per sortir als mitjans n'han de fer una de 

molt grossa o dir-ne una de molt grossa, i això no sempre és fàcil” (Salellas: entrevista). 

 

Espectacularitat o simbolisme de les accions 

Per arribar a tenir més presència als mitjans de comunicació, els activistes juguen amb 

el simbolisme o espectacularitat de les accions. El periodista David Bassa considera que 

“els mitjans de comunicació convencionals, sempre que informen sobre moviments 

considerats ‘antisistema’, tendeixen a donar molt pes a les versions oficials. És a dir, a 

les versions que estigmatitzen i minimitzen els moviments i les seves accions”. Bassa 

reflexiona sobre el fet que “els mitjans convencionals ho són justament per això, perquè 

donen molt més espai a la informació convencional entesa com a institucional o oficial. 

Per tant, sempre serà així. El dia que deixi de ser així, deixaran de ser mitjans 

convencionals. No hi ha més”. Bassa insisteix que la institucionalització dels mitjans 

convencionals és el problema que “està deixant fora de la dinàmica informativa molts 

moviments i moltes, moltíssimes notícies. Hi ha moltíssima informació periodísticament 

rellevant que no surt als mitjans. I és justament per això que sorgeixen mitjans 

alternatius, perquè la societat és molt conscient d’aquest biaix informatiu generalitzat. 

Si vols sortir als mitjans convencionals has d’assumir les seves dinàmiques i tenir clar 

que només l’espectacle, l’impacte, poden trencar-les. No és una situació replantejable!”, 

considera el periodista (Bassa: entrevista). L’advocat i activista Benet Salellas precisa 

que el que es vol “és visibilitzar el conflicte normatiu, i per tant es busca un mètode que 
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sigui vistós. També depèn del nombre d'activistes de què disposis. Com més massiva 

sigui l'acció, més repercussió tindrà. Però si ets poca gent, has de buscar una via més 

original per saltar als mitjans”. Malgrat aquesta realitat, Salellas lamenta que “en 

general es posa molt el focus en l'acció i no s'explica gaire el motiu de l'acció. Amb això 

es perverteix l'acció en sí, perquè si s'explica que algú s'ha penjat d'un pont però no 

s'explica bé el per què, l'acció ha perdut el seu objectiu” (Salellas: entrevista). 

Com hem vist, en aquest simbolisme en les accions que es pretén crear, hi ha un risc. 

Segons Joan Canela, en la línia del que apuntava Salellas, es juga amb el factor 

contraproduent que els mitjans es puguin quedar en l’espectacularitat, “i això no vol dir 

que la notícia expliqui el missatge que volies donar. Sovint, el tractament és bastant 

gràfic, perquè fins i tot de vegades els mitjans fan una fotonotícia. Però clar, darrera 

d’una campanya de desobediència civil hi ha molt més; hi ha una filosofia, un rerefons i 

motivacions polítiques, una argumentació sovint molt sòlida,.. I normalment els mitjans, 

fins i tot els que tracten amb simpatia aquests temes, els costa molt arribar fins a la 

profunditat. Per manca d’espai, o perquè creuen que això a la gent no li interessa... En 

fi, per diferents motius”. 

Tot i això, Canela reconeix que “si no fas l’acció, tampoc surts”. Segons aquest 

periodista, l’ideal seria que, per ser activista d’un moviment que té un cert ressò, “de 

tant en tant et donessin una columna d’opinió perquè poguessis explicar bé els teus 

arguments. Això passa poc. De vegades passa, però en moviments que ja han agafat una 

certa maduresa. O sigui, que ja han fet primer les accions, han caigut simpàtics... I 

llavors, de sobte, resulta que un dia El País els demana que facin un article explicant què 

passa”. (Canela: entrevista). 

 

Agenda i línia editorial dels mitjans de comunicació 

No sorprendrem a ningú si diem que els mitjans de comunicació no són mers canals 

neutres d’informació. Aquests solen tenir una ideologia i una agenda política pròpia, 

que exerceix una influència sobre els continguts que el mitjà publica. La intensitat de la 

línia editorial del mitjà i la seva voluntat d’influir activament sobre l’opinió pública és 

variable. En aquest sentit, Agustí Bosch i Lluís Orriols expliquen que l’alta 

correspondència que existeix entre els mitjans  i els partits polítics es presenta 

fonamentalment en dues formes: 

Intervenció directa: creació de mitjans de titularitat pública. 
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Intervenció indirecta: subvencions públiques en els mitjans de titularitat privada (Bosch 

i Orriols: 2011, 122-123). En aquests mitjans, segons resolucions del Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC), la premsa en paper amb més subvencions (La 

Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui i l’Ara) va obtenir el 2013 2,2 milions d’euros 

provinents de les arques públiques. Els diaris digitals que més van rebre (Ara, El Punt 

Avui, Vilaweb, Nació Digital i E-notícies), van rebre mig milió d’euros en subvencions. 

En total, gairebé 300 diaris, ràdios i televisions es van beneficiar d’aquestes ajudes. 

L’única condició per rebre aquestes subvencions és utilitzar el català o l’aranès com a 

llengua vehicular del mitjà de comunicació. 

El periodista Joan Canela afegeix el concepte d’agenda: “’ara toca parlar d’això’, i tots 

van a parlar d’això. Moltes vegades els costa (fins i tot com a periodista és una cosa que 

em costa d’entendre) ser els primers en parlar d’alguna cosa. Tenen por de fer el ridícul, 

i prefereixen cobrir la roda de premsa d’un ministre, que això segur que ha de sortir. És 

una qüestió de comoditat, gairebé. Però clar, un cop està a l’agenda, has de ser-hi. 

Perquè si en parlen els altres i tu no en parles, quedaràs estrany”. A més, Canela 

considera que, moltes vegades, que els mitjans parlin d’una determinada acció de 

desobediència civil no vol dir que sigui bo per al moviment. “Llegeixes alguns mitjans i 

normalment tenen una visió més simpàtica (com El Periódico, El País o l’ARA). Però 

llegeixes l’ABC, El Mundo o La Razón i directament per a ells la desobediència civil és 

quelcom terrorista i diabòlic” (Canela: entrevista). 
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4.2 ‘No vull pagar’: anàlisi d’una acció de desobediència civil als 

mitjans de comunicació  

La campanya ‘No vull pagar’ va consistir en 

una iniciativa ciutadana que protestava 

contra els peatges que es considera que ja 

han estat amortitzats als territoris de parla 

catalana. La campanya va començar a 

principis d’abril de 2012, per iniciativa de 

Josep Casadellà. Mitjançant un vídeo a 

Youtube, aquest ciutadà va estendre la seva 

negativa a pagar un peatge. A partir d’aquí, la campanya es va estendre, i milers de 

conductors van seguir el seu exemple fins a convertir-se en un acte de desobediència 

civil que amb una repercussió mediàtica més que notable als mitjans catalans i, fins i 

tot, als espanyols. 

A continuació veiem un exemple d’acte de desobediència civil que és tractat de forma 

molt diferent en funció de la línia editorial de cada mitjà de comunicació. Es mostren 

titulars extrets de les informacions que diferents mitjans van publicar durant la 

campanya. 

 

ABC 

-Los partidos reprochan al Govern que tras alentar la campaña «no vull pagar», ahora 

amenace con multas 

-La Generalitat, desbordada por la rebelión de los peajes 

-El Govern endurecerá la vigilancia en las autopistas de peajes 

El personal de las concesionarias podrá actuar directamente para evitar las 

infracciones 

-Poca participación en la tercera jornada antipeajes 

 

LA RAZÓN 

-Trànsit registra más de 40.000 infracciones por no pagar peajes 

El conseller Puig afirma que la campaña «No vull pagar» está disminuyendo 

-La campaña de boicot a los peajes apenas logra un respaldo del 09% 

  

EL PAIS 

http://www.324.cat/noticia/2196439/catalunya/Les-primeres-sentencies-del-No-vull-pagar-donen-la-rao-als-

conductors-perque-la-llei-no-obligava-a-pagar-els-peatges 

http://www.abc.es/20120618/comunidad-catalunya/abcp-poca-participacion-tercera-jornada-20120618.html
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-Una cola causada por No vull Pagar obliga a levantar barreras 

 Rull considera “vergonzoso” el aumento de peajes y dice que hay otra LOAPA 

 

LA VANGUARDIA 

-Catalunya registra més de 40.000 expedients d'infracció per no pagar peatges 

El conseller d'Interior, Felip Puig, ha assegurat que s'ha detectat una "tendència a 

la disminució" del nombre d'usuaris infractors 

-El segon #novullpagar provoca llargues cues en els peatges catalans 

S'han registrat fins a 12 quilòmetres de congestió en la C-32 a la barrera de 

pagament a l'altura de Vilassar de Mar 

 

EL PUNT AVUI 

-3.000 usuaris s’adhereixen a la campanya #novullpagar 

Abertis destaca que el nombre d’impagaments baixa un 43,5% respecte de l’1 de 

maig 

Farà una reclamació per via administrativa dels imports no satisfets, i enviarà la 

corresponent denúncia al SCT 

La plataforma ‘Prou Peatges’ considera un “èxit rotund” la segona campanya de 

protesta 

-El “no vull pagar” es va encomanant 

Centenars de gironins van aconseguir col·lapsar l'accés de Girona Sud i els 

operaris van deixar passar els conductors sense cobrar-los ni anotar de les 

matrícules dels cotxes 

 

EL PERIÓDICO 

-Abertis ve “poco razonable” la campaña para dejar de pagar peajes 

La empresa minimiza la repercusión de la iniciativa y destaca que cada día 

invierte en las autopistas 

El ‘conseller’ Recoder evita invitar a saltarse las barreras pero afirma que 

Catalunya sufre un “agravio comparativo” 

 

DIRECTA 

-“Tot aquest procés ens ha servit per estar juntes i si hi ha condemna seguirem estant 

juntes" 

 



54 
 

EL TRIANGLE 

-Augmenta el nombre de conductors que es neguen a pagar els peatges 

Estan descontents per la intenció del Govern del PP de rescatar les autopistes de 

Madrid i que Catalunya i el País Valencià segueixin pagant a les barreres 

-La Generalitat vigiló a usuarios de Twitter 

Según informes filtrados por Anonymous, miembros del Cesicat siguieron en 

2012 a usuarios y 'hashtags' por encargo de los Mossos d'Esquadra 

 

ELDIARIO.ES 

-Encadenats davant Interior dos membres de No Vull Pagar per unes multes que consideren 

il·legals 

Josep Casadellà i Robert Garrigós, encadenats a l'exterior de la conselleria, 

consideren les multes irregulars perquè quan es van negar a pagar els peatges la 

llei encara no prohibia expressament aquesta pràctica 

 

En aquests titulars no només és possible fer la distinció mitjans convencionals-

alternatius, sinó que hi convergeixen altres factors: per una banda, l’eix esquerra-dreta 

fa que, com més conservadora és la línia editorial del mitjà, més es tendeixi a mostrar la 

versió institucional del fet. En el cas d’un mitjà conservador com és ABC, el tractament 

que fa de l’acció es basa principalment a atribuir la responsabilitat (en forma de 

desprestigi) al govern català, quan en realitat es tracta d’un acte que va néixer de forma 

horitzontal de la pròpia ciutadania. Els mitjans més conservadors també posen èmfasi en 

els moments de debilitat que pogués viure la campanya durant els dies que va estar a 

l’agenda mediàtica. Tant l’ABC, com la Razón, com la Vanguardia, se centren en la 

versió del conseller Felip Puig, que anunciava en un moment donat de la campanya que 

el nombre d’usuaris infractors estava disminuint. Aquests mitjans de tipus convencional 

i de línia més conservadora també posen especial atenció en les retencions que van 

provocar les accions a les autopistes. El Periódico, fins i tot, titula un dels seus articles 

amb la versió de la mateixa companyia Abertis, i en el subtitular dóna la versió del 

conseller Recoder. El Punt Avui constitueix l’exemple més paradoxal: malgrat que dóna 

suport a aquesta campanya, presentant-la de forma favorable en el seus titulars, les 

primeres frases d’una de les notícies que van tractar aquest tema fan referència a 

declaracions d’organismes institucionals.  
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D’altra banda, altres mitjans que es podrien considerar més liberals (en relació als citats 

anteriorment) se centren amb més deteniment a la casuística de les reivindicacions. És a 

dir, en el motiu de fons que va impulsar a la societat catalana a manifestar la seva 

disconformitat amb el pagament de peatges. La Directa, per exemple, es basa en el 

testimoni de diverses persones que van participar en la campanya, aportant el seu punt 

de vista i la manera com han viscut el procés consegüent a l’acte de desobediència civil. 

El Triangle i eldiario.es, en una línia semblant, fan referència al descontentament de la 

població respecte al pagament de peatges. Per tant, aquests dos mitjans de comunicació 

es basen en les causes que han portat a gran part de la població a rebel·lar-se contra 

Abertis, propietari d’aquests peatges.  

 

4.3 Estratègies dels mitjans de comunicació alternatius 

Els mitjans de comunicació comunitaris o alternatius centren les seves informacions en 

iniciatives de canvi social o de denúncia d’injustícies. Es podrien definir, doncs, com a 

gènere especialitzat en reivindicacions de caire social i polític. En aquest sentit, el 

problema amb el qual es pot topar un mitjà de comunicació convencional és amb el fet 

de no arribar a tota la opinió pública. Si bé un dels objectius dels activistes quan 

realitzen un acte de desobediència civil és que aquest sigui vist per la societat, fent-ne 

difusió per canals de comunicació alternatius no poden arribar a tota la població. Si del 

que es tracta és de generar debat públic, només recolzant els mitjans de comunicació 

alternatius s’informa a una part de la població consumidora d’aquests moviments, i per 

tant, teòricament amb més afinitat ideològica cap a ells. És a dir, cap a persones que 

conceben la comunicació eminentment com una eina per al canvi social. 

Aquests mitjans alternatius, però, són un fenomen que ha sorgit en els darrers anys o es 

tracta d’una iniciativa amb una llarga experiència als Països Catalans? Laia Altarriba, 

que és periodista i militant de l’esquerra independentista, considera que de mitjans 

alternatius sempre n’hi ha hagut. És a dir, “que hi hagi un mitjà alternatiu vol dir que hi 

ha un grup de gent que està més o menys organitzat, que no està d’acord en com 

funcionen les coses a nivell del sistema polític i econòmic”. Altarriba explica que a 

mitjans dels anys ’90 ja hi havia una xarxa més o menys organitzada de mitjans 

alternatius. Per exemple, la periodista recorda la revista Illacrua, de periodicitat 

mensual, que fa uns anys es va fusionar amb el setmanari Directa. També recorda unes 

publicacions que s’anomenaven ‘fanzines’: aquest terme fa referència a una publicació 
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temàtica produïda per seguidors d’un moviment determinat. Altarriba recorda que “eren 

uns fulls DIN A4 doblegats i grapats, i impresos amb la fotocopiadora”. El sorgiment de 

les noves tecnologies, no obstant, ha servit per revolucionar la producció de mitjans, i 

també ha ajudat especialment a la proliferació de mitjans alternatius. Però aquest no ha 

estat l’únic factor que ha ajudat a aquesta expansió: “els mitjans alternatius responen a 

una realitat ‘organitzativa’, podríem dir. Si hi ha uns moviments populars que creixen, 

tindran més gent i recursos per fer mitjans que facin d’altaveu o expliquin el que passa 

des del seu punt de vista”, apunta la periodista (Altarriba: entrevista).  

Però, quins ‘requisits’ ha de complir un mitjà de comunicació per ser considerat 

‘alternatiu’? Per al periodista Joan Canela, ja d’entrada el terme “alternatiu” resulta 

enganyós. “A Amèrica Llatina, per exemple, a aquests mitjans se’ls hi diu comunitaris, 

perquè són propietat de la comunitat”. Per a Canela, una de les característiques bàsiques 

és la propietat del mitjà. “Público podria ser un diari molt d’esquerres però no és un 

mitjà alternatiu perquè hi ha un senyor molt ric que l’havia creat simplement perquè 

sabia que hi havia un segment de compradors que volia un diari així”. La diferència 

entre aquest diari i la Directa o Diagonal és que són els propis lectors, organitzats a 

través d’un col·lectiu, els propietaris del diari”. De fet, apunta el periodista, a la majoria 

de països europeus hi ha diaris d’aquestes característiques. “A Itàlia hi ha Il Manifesto, a 

Berlín hi ha el Tas, a França hi havia el Libération, que era una xarxa cooperativa que 

es va vendre a un banquer” (Canela: entrevista). Aquests diaris mencionats, però, 

cobreixen tota la informació d’actualitat. Aquesta és la diferència bàsica amb els mitjans 

catalans que es podrien considerar alternatius, que principalment cobreixen actes 

reivindicatius i de resistència popular. Aquest fet, segons Laia Altarriba, “s’explica molt 

fàcilment: per cobrir tot el que passa, necessites moltíssims recursos. Els moviments 

populars alternatius, per dir-ho d’alguna manera, al nostre país, malgrat que han avançat 

molt els últims anys, encara tenen una situació bastant escassa de recursos. Llavors, 

arribes on arribes” (Altarriba: entrevista). 

Els recursos serien, doncs, el principal obstacle dels mitjans alternatius que els 

impediria abastar més informacions de qualitat i, per tant, que els obligaria a centrar-se 

en allò que consideren més important: les informacions de caire reivindicatiu que no 

acostumen a ser ben tractades o fins i tot silenciades, segons el seu parer, als mitjans 

convencionals. En aquest sentit, l’economista i activista Arcadi Oliveres considera que 

la cobertura que fan els mitjans alternatius de l’actualitat és “bastant parcial, però jo 

diria que cada vegada més extensa de cara als problemes socials i econòmics”. Oliveres 

creu que hi ha temes que poden quedar una mica abandonats: “difícilment en un diari 



57 
 

digital d’aquest tipus trobaràs la cartellera d’espectacles o els resultats de futbol. Això 

has de buscar un altre tipus de premsa”. Tot i això, Oliveres considera que allò que pot 

ser més interessant des d’un punt de vista econòmic, social i polític, acaba sortint als 

mitjans alternatius. 

Els mitjans alternatius poden influir en els convencionals? 

Segons el periodista David Bassa, que treballa a un mitjà convencional, sí. Bassa apunta 

que “quan una informació, un moviment o una dinàmica pren molta força en els mitjans 

alternatius, acaba petant als convencionals. Els convencionals tenen dinàmiques que 

tendeixen a silenciar o minimitzar tots aquests moviments, però al mateix temps, els 

mitjans convencionals sempre tenen un ull posat en els alternatius, per estar-ne al cas. I 

quan un moviment agafa molta força en el món alternatiu, això acaba ocupant espai en 

el món convencional” (Bassa: entrevista). En la mateixa línia s’expressa el periodista 

Joan Canela, considerant que “els mitjans convencionals, ni que sigui de reüll, van 

seguint els temes als alternatius”. Un exemple molt evident d’això, segons Canela, “va 

ser el tema de les bales de goma, en el cas de l’Ester Quintana. Els mitjans oficials van 

tancar el tema amb la primera declaració oficial, i els mitjans alternatius van ser els que 

van estar buscant vídeos i proves. Gràcies a la virtualitat d’Internet, van aconseguir 

influir en els mitjans oficials” (Canela: entrevista). El periodista i activista Siscu Baiges, 

però, no es mostra tan optimista. Creu que les informacions que es tracten als mitjans 

alternatius “poden causar mala consciència en els periodistes que treballen als mitjans 

convencionals, però no els fan canviar la línia editorial” (Baiges: entrevista).  

El fet principal per explicar la influència dels mitjans alternatius sobre l’agenda dels 

convencionals s’explica per la pressió popular que exerceixen aquests primers sobre els 

segons. Aquesta pressió, però, segons Joan Canela “no ve tant dels mitjans alternatius 

com de la capacitat que té Internet de viralitzar les coses. El tema no és que, com que ho 

ha tret la Directa, ho hagi de treure el mitjà convencional. La qüestió és que aquesta 

notícia de la Directa ha esdevingut viral, i per tant després ho han de treure”. D’aquesta 

manera, i seguint aquest raonament, Internet seria el detonant que serviria per modificar 

les relacions de publicació entre diferents mitjans. A més, el fet que la Directa o 

qualsevol altre mitjà efectuï una investigació sobre un determinat tema, “també és una 

ajuda, perquè la investigació està feta, i l’únic que han de fer és copiar les coses, citar la 

font i ja està”. En el cas de les bales de goma, Canela explica que hi havia notícies a 

l’ARA, per exemple, que es basaven en la Directa. “Citaven la font, i la feina ja estava 
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feta. En això sí que s’hi recolzen”. Aquest fenomen, segons Canela, no s’explicaria tant 

per la força del mitjà alternatiu en si, sinó per la massa de gent que difon les 

informacions provinents de mitjans alternatius per les xarxes socials, “sobretot a 

Twitter” (Canela: entrevista). 

A més d’aquesta pressió social, segons Laia Altarriba el fet d’intentar guanyar lectors 

seria un altre factor que facilitaria que un mitjà convencional es fes ressò d’una 

informació tractada per un mitjà alternatiu. “Els mitjans convencionals, a banda de que 

defensen uns interessos, no estan aïllats del món i, a més a més, volen tenir lectors. 

Llavors s’adonen que hi ha una notícia que genera interès, i ells també la tracten, perquè 

també volen que vagin lectors cap a ells” (Altarriba: entrevista). 

 

De mitjans convencionals i generalistes a mitjans especialitzats i “no tan 

alternatius” 

David Bassa apunta que la majoria d’estudis acadèmics sobre l’evolució dels mitjans i 

de la informació conclouen que “vivim el final de l’era dels grans mitjans, de les grans 

redaccions. Estem entrant en l’era dels mitjans atomitzats, en què cada mitjà ha de 

trobar el seu propi nínxol amb l’objectiu de ser el líder en el seu nínxol. La informació 

general o convencional ens arriba per mil i un mitjans diferents (internet, ràdio, 

televisió...) i, per tant, quan fem el gest de consumir conscientment i voluntàriament (és 

a dir, pagant) un mitjà concret, el que hi busquem és una informació més especialitzada, 

més focalitzada. Això cada cop és més així”. De fet, Bassa apunta que els mitjans de 

comunicació convencionals o generalistes ja en són molt conscients, “i per això també 

estan en procés de redefinició: uns apostant més pels articles d’opinió, altres per la 

informació internacional, altres per la informació nacional catalana, etc.”. Bassa 

considera que els mitjans que intenten arribar a cobrir el màxim d’informació, que ho 

engloben tot, “cada cop tenen menys valor perquè la informació general la rebem 

constantment per tot arreu”. En aquest sentit, el periodista conclou que els mitjans de 

comunicació alternatius cada cop seran considerats menys alternatius (Bassa: 

entrevista). 

Malgrat aquest punt de vista optimista respecte els mitjans convencionals, hi ha encara 

molta feina a fer. El periodista Joan Canela considera que avui dia els mitjans 

alternatius encara són dèbils. “Són alternatius en el sentit que no poden informar de tot, 

a causa de les seves limitacions econòmiques, i també per la visió d’una certa premsa 
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especialitzada”. Canela apunta que si la Directa volgués fer un mitjà en què la gent 

s’informés principalment a través d’aquest, “hauria d’oferir tot el que la gent necessita 

dels altres mitjans. De forma diferent, però ho hauria de fer. I això, de moment, els 

mitjans que vénen dels moviments socials, no ho fan”. Canela apunta a una iniciativa 

periodística que ha nascut darrerament, a causa de la crisi: els mitjans ‘cooperatius’. 

Alguns exemples serien, segons Canela, eldiario.es, la Marea, o fins i tot Vilaweb 

podria entrar en aquesta definició. “Són mitjans creats per periodistes, que moltes 

vegades s’han quedat a l’atur, i en certa forma estan rebotats del sistema, perquè el 

sistema els ha apunyalat, però no són gent que vingui dels moviments socials. La seva 

formació no és en la militància, sinó que és en les carreres de Periodisme i en les 

redaccions formals. Generalment aquests mitjans tenen una visió molt més d’esquerres, 

i són propietat dels propis periodistes. No són propietat ni de bancs ni de grans 

consorcis mediàtics, etc. Jo crec que és una experiència, en aquest sentit mediàtica, molt 

interessant”.  

En referència al sorgiment de nous mitjans de comunicació a l’actualitat, Joan Canela 

considera que es basa en el fet que “hi ha hagut una repolitització de la gent. La gent vol 

actuar i explicar les coses. Igual fa uns anys la gent tenia feina, diners i opcions d’oci, i 

no li interessava entendre el món. Ara molta gent vol entendre’l i explicar-lo, i això es 

fa des dels mitjans, i això genera un boom de mitjans”. Un altre factor que hi ha 

contribuït, com hem citat, ha estat l’establiment generalitzat d’Internet a la societat: 

“quan els mitjans havien de ser en paper o ràdio, inclús audiovisual (que abans era molt 

complex), calia una organització a darrera molt gran. Si eres una empresa, necessitaves 

tenir molts diners, i si eres un mitjà alternatiu, et calia molta gent que se subscrivís al 

diari, que el distribuís, que el portés a impremta,.. Ara, amb Internet, és molt més barat 

arribar a la gent”, però el contrapunt d’aquest fet és que es produeix també una 

degeneració i ‘amateurisme’ dels mitjans (Canela: entrevista). 

Arcadi Oliveres compara els mitjans alternatius amb l’exemple de la banca ètica, que en 

els darrers mesos ha sorgit com un model de substitució de la banca convencional. 

“Avui dia, aquesta banca ètica ens ofereix unes alternatives que la banca convencional 

no ens donava. Però he dit jo mateix en una xerrada que hem de donar un aval a la 

banca ètica (no em refereixo a un aval monetari, sinó que els hem de recolzar), però que 

igual d’aquí a 50 anys o 25 han deixat de ser ètiques. Això és una cosa que es fa difícil 

de dir”, apunta (Oliveres: entrevista). 
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L’exemple del País Basc: mitjans comunitaris establerts com a 

convencionals 

L’exemple d’aquesta aparent utopia sobre l’existència de mitjans alternatius establerts a 

la societat com a convencionals no es troba tan allunyada geogràficament dels Països 

Catalans. Al País Basc, actualment podem trobar-hi múltiples mitjans de comunicació 

que se sustenten principalment gràcies a les aportacions de les persones subscriptores. 

En definitiva, a través de la massa social compromesa que hi ha al darrera. 

L’economista i activista Arcadi Oliveres considera que aquest fenomen respon a la seva 

tradició històrica. “Potser hi ha hagut més militància política que aquí i, en 

conseqüència, això ha portat a l’existència de més mitjans. Allà els mitjans alternatius 

han vingut més per raons polítiques, i jo diria que aquí a Catalunya s’han creat més per 

revindicacions socials” (Oliveres: entrevista). La periodista i militant de l’esquerra 

independentista Laia Altarriba recorda quan, a mitjans dels anys noranta, “anàvem a 

Euskadi, i vèiem que tenien el diari Egin, anàvem a Itàlia i hi havia els diaris del Partit 

Comunista... I clar, al·lucinàvem perquè són diaris que cobreixen tota la realitat i 

informen de tot. Nosaltres volíem fer això, però el que passa és que per fer-ho necessites 

tants i tants recursos que darrere ha d’haver-hi un moviment popular fortíssim i 

amplíssim” (Altarriba: entrevista). 
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Conclusions 

A través del recorregut per diferents episodis que han marcat els grans canvis de la 

humanitat (José María Falcón Tella cita com a exemples la independència colonial, 

llibertat política, igualtat racial, igualtat de sexes, pacifisme, rebuig a la guerra, etc.) 

(Falcón Tella: 2000, 70) es pot concloure que, tot i que les formes de lluita i moviments 

han estat ben diversos al llarg de la història, el cert és que pràcticament tots han tingut 

un denominador comú: canvi i ideals de justícia per contribuir al bé col·lectiu de la 

societat.   

Hem vist en primer lloc els límits del que es podria considerar desobediència civil, a 

través de la forma com és concebuda per filòsofs, persones especialitzades en dret 

penal, activistes i periodistes. Aquesta desobediència ha de ser pacífica, és a dir, no 

violenta, d’últim recurs, i respectuosa amb les normes de la democràcia, ja que es tracta 

d’una forma de participació sociopolítica en la construcció democràtica. El seu objectiu 

és i ha de ser el d’aconseguir un canvi legislatiu d’una norma que es considera injusta 

per un conjunt rellevant de la ciutadania. L’acte de desobediència civil intenta 

transmetre a la ciutadania l’existència d’una situació intolerable mitjançant una 

conducta reivindicativa. Així, el primer objectiu és que la societat en prengui 

consciència, reaccioni, i que el poder polític es vegi obligat a rectificar. Tot aquest 

procés, però, no està contemplat per la jurisdicció com un acte legal. Així doncs, 

s’haurien de saber distingir, a nivell judicial, les penalitzacions dels que actuen buscant 

el benefici individual, dels que ho fan amb un objectiu comú de cara a canviar una llei 

que es considera injusta. Cal tenir present que la majoria d’avenços socials, polítics, 

culturals i drets humans s’han aconseguit, en algun moment de la història, mitjançant un 

acte de desobediència civil. En definitiva, el psicoanalista alemany Erich Fromm ja 

afirmava que “la història humana és un acte de desobediència”. Resultaria injust 

presentar a aquestes persones sota l’etiqueta d’antisistemes, quan en realitat el que 

reclamen és un canvi a la societat pel bé comú. Antisocial podria ser considerada a la 

persona que no qüestiona les normes que el regeixen, qui segueix al ramat de població. 

Transgredir aquesta idea, però, no és senzill. És precisament aquest un dels objectius del 

present treball: trobar la relació entre la nostra forma de pensar i de sentir amb la nostra 

manera d’actuar. 

A banda d’arribar a aquesta reflexió hem vist, també, com els moviments de 

desobediència civil necessiten penetrar als mitjans de comunicació per tal d’obtenir més 
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difusió de les seves accions. Precisament un dels seus objectius és que les seves accions 

siguin vistes pel màxim de gent possible, per tal de denunciar públicament la injustícia 

d’una determinada llei i, conseqüentment, que la col·lectivitat en prengui consciència. 

Tot i així, quan les accions arriben a aquests mitjans sovint són desprestigiades i el 

rerefons de les accions és tergiversat, quedant-se només en allò més anecdòtic i, fins i 

tot, sovint criminalitzant-les. Aquest doble joc dificulta que les sinergies entre activistes 

i mitjans puguin produir-se de forma satisfactòria. En aquest context complex, una de 

les solucions podria passar per reforçar els mitjans de comunicació alternatius, amb 

l’objectiu que els missatges dels activistes arribessin a més persones d’ideologies 

diverses sense haver de passar pel filtre dels mitjans convencionals. Certament, aquesta 

iniciativa ja s’està portant a terme des de fa anys. A més, la varietat de mitjans 

alternatius és cada vegada més extensa. Les noves tecnologies i les eines digitals n’han 

possibilitat aquesta expansió. Això no necessàriament ha de ser positiu: el fet que 

tothom disposi de les eines per transmetre informació pot portar, conseqüentment, a la 

desinformació, i a una falta de rigor i criteri periodístic que pot produir un descrèdit en 

aquest tipus de plataformes. 

Sigui com sigui, centrem-nos ara en els mitjans de comunicació que hem anomenat 

convencionals. Aquests influeixen de forma notable en la manera com les persones 

perceben els esdeveniments que passen al seu voltant i se’n formen una opinió en base, 

sovint, a aquests mitjans. Un exemple recent podria ser el desallotjament de 

l’emblemàtic espai sociocultural Can Vies, que hem citat al treball. Tot i que les 

negociacions segueixen obertes i el futur de l’espai és encara incert, el posterior ‘semi’ 

enderroc de l’edifici i l’actuació de les forces policials en aquest procés van desembocar 

en protestes generalitzades a la capital catalana. Fins i tot es van protagonitzar episodis 

de violència, malmetent el mobiliari urbà de la ciutat. Aquests tipus d’esdeveniments 

perjudiquen de forma directa als actes de protesta. Si bé l’objectiu base d’aquestes 

reivindicacions és transmetre a la societat i a les forces governamentals el malestar 

respecte d’una determinada qüestió, el fet que aquestes accions desemboquin amb 

violència és totalment contraproduent per al seu missatge. I els mitjans de comunicació 

sovint són còmplices d’aquesta tergiversació. La majoria de titulars i notícies se centren 

en l’aspecte de violència i en la versió de les forces d’ordre públic, i en pocs casos es 

pot aprofundir en les causes que han portat a rebel·lar-se contra un fet, o el que 

suposava aquest espai per a les persones que hi confluïen. Que es mostri la part de la 

violència, als activistes no els fa cap bé, sinó tot el contrari. Això provoca que sovint 
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s’associï desobediència civil a violència, i que en conseqüència aquesta primera quedi 

deslegitimada per les institucions, mitjans de comunicació, etc. I, per tant, provoca que 

la població pugui percebre aquestes protestes com a actes de violència i negatius per a la 

societat. En aquesta manera de veure la realitat, poques vegades els mitjans de 

comunicació porten a terme l’exercici de mostrar les dues versions: que un acte acabi 

sent violent també depèn de les forces policials que hi intervinguin. Caldria aturar-se a 

analitzar quin grau de responsabilitat hi exerceixen. Tanmateix, sovint hi tenen un paper 

més que destacat. En això, però, poques vegades s’hi aprofundeix des dels mitjans. Es 

tendeix a criminalitzar l’acte de protesta quan aquest és violent, però hi ha una sèrie de 

raons i un leitmotiv al darrera de les accions que sovint no es tenen en consideració, i en 

conseqüència això en tergiversa tot el rerefons. 

Cal tenir present que el fet que un sistema polític (un país, per exemple) accepti la 

desobediència civil dins els seus límits pot ser una garantia per no iniciar una guerra o 

un conflicte, en part. Tenir a una societat en submissió permanent pot desembocar en 

revoltes incontrolables i al marge de la llei. La desobediència civil seria, com hem vist 

al treball, un termòmetre sobre l’estat de la democràcia en una societat, al marge del 

tractament que en puguin fer els mitjans convencionals. Però, a grans trets, com podem 

normalitzar el concepte de desobediència civil als mitjans de comunicació? Sovint, els 

missatges que hi apareixen són presentats com uns actes rocambolescos i gairebé 

anecdòtics; com es podria superar aquest estigma? Anem més enllà: és avui dia útil i 

necessari per als activistes seguir-se valent dels mitjans de comunicació per difondre les 

seves accions? Les noves eines digitals estan portant a replantejar el model comunicatiu 

i a veure com el paper dels mitjans com a guardians de la informació i de la opinió 

pública es veu cada vegada més desdibuixat. 

Els moviments de desobediència civil depenen sempre de les oportunitats polítiques, o 

poden construir significats sense el condicionament que imposa l’actualitat? Totes 

aquestes preguntes, però, no es valen sempre de respostes exactes, vàlides i 

inequívoques. Plantejar aquesta qüestió de forma rotunda i objectiva seria caure en 

falsos dogmes. Aquests plantejaments són, doncs, oberts al debat i a la interpretació. Els 

pocs estudis que se centren en la relació entre els mitjans de comunicació i les accions 

de desobediència civil ens han conduït a partir d’aquest posicionament obert a 

interpretacions lliures i variades. A grans trets, aquest estudi ha partit de la base de 

treballs que tractaven la desobediència civil des del Dret Constitucional, per una banda, 

i la Filosofia del Dret, per l’altra. No obstant, l’aportació que s’ha volgut oferir en 
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aquest treball ha estat un anàlisi més periodístic d’aquesta qüestió, donant veu a 

activistes, advocats i periodistes per tal de conèixer de primera mà el seu punt de vista 

sobre aquest tema i poder-lo debatre i tractar a fons. En conseqüència, s’ha volgut 

proporcionar una nova aportació en un context canviant i de replantejament constant 

dels principis i fonaments que fins a dia d’avui havien regit la forma de comunicar-nos i 

d’entendre el nostre entorn. Sotmesos al ritme frenètic, a la ‘sobreinformació’, a 

l’actualització constant i immersos en una profunda crisi de valors, tractem d’adaptar-

nos a les noves circumstàncies. Saber-les interpretar, analitzar i contextualitzar és una 

pràctica que permet aturar-nos a reflexionar i replantejar certs models i conductes. És 

precisament aquest exercici de reconsideració de les nostres idees i valors com a 

societat el que s’ha intentat portar a terme en aquest treball, incidint en la comprensió 

del fenomen de desobediència civil com una via de participació legítima en un sistema 

democràtic aparentment com l’actual. Malgrat tot, l’antítesi d’aquesta afirmació és que 

actualment aquest fenomen no és vist de la mateixa manera per tota la societat. Els 

mitjans de comunicació, tot i les noves eines comunicatives que proporciona l’era 

digital, encara sostenen una part rellevant de responsabilitat en la forma com la 

desobediència civil és concebuda o no per a la ciutadania com una eina legítima 

d’intervenció sociopolítica.  
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QÜESTIONARI A ACTIVISTA 

Nom i cognoms: Arcadi Oliveres i Boadella 

Lloc i any de naixement: Barcelona, 1945 

Ocupació i breu biografia: Economista, professor d’universitat i activista per la justícia 

social i la pau amb una llarga trajectòria. 

 

BLOC 1. Activisme sociopolític 

-Seria important començar acotant el terme principal a tractar. Què entens per 

desobediència civil?   

Jo entenc que el món està farcit de lleis, però no sempre són legítimes. En conseqüència, 

no fer cas a una llei perquè entenem que no és moralment legítima, és completament 

vàlid. I a partir d’aquí es justifica tota la idea de desobeir-la. 

-La desobediència civil respecta i acata les normes constitucionals establertes? 

És en aquest punt que es diferencia de la desobediència ‘revolucionària’? 

Per arribar a aquesta situació, prèviament la desobediència civil deixa de respectar unes 

lleis. En el cas més conegut, que és el servei militar, la desobediència que fas és no anar 

a la ‘mili’. Després et posaran una sanció i tu l’acceptaràs, dins el sistema judicial.  

-Els actes de desobediència civil que s’estan portant a terme, es deuen a una 

situació sociopolítica determinada, o responen a una conscienciació col·lectiva que 

és aliena al context actual? 

És una deriva de la situació actual, i en el cas de Catalunya és una deriva doble; per una 

banda, aquella que emergeix del descontentament, diguem-ne econòmic. La gent està 

farta de la situació d’atur, de marginació, de pobresa i, en conseqüència, a partir d’aquí 

comença a desobeir. I per altra banda, en el cas català s’hi ha d’afegir el procés 

nacional, el camí cap a la independència. Aquest procés fa que algunes coses es 

consideri que, si el Parlament de Catalunya creu de debò que el país ha de ser 

independent, moltes lleis que puguin venir de Madrid o de la Unió Europea no tenen per 

què obeir-se. Tinc la impressió que hi ha aquest doble joc, en aquest moment.   

-Consideres que la finalitat dels actes de desobediència civil és plantejar un 

conflicte simbòlic per mostrar a la societat la vigència d’una llei injusta, o es 

proposen un objectiu de canvi social o polític en si mateixos? 

Jo crec que hi juguen les dues coses: la primera fase és aquesta denúncia de la situació, i 

la segona fase és que hi hagi una normativa que apliqui això. Em ve al cap el cas 

d’aquella senyora nord-americana d’Alabama, la Rosa Parks, que feia desobediència 
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civil als autobusos perquè els negres s’havien d’aixecar quan arribava un blanc. Ella s’hi 

va negar dient que una persona negra tenia el mateix dret que una de blanca a seure. 

Aleshores, evidentment tot això va generar un testimoni; la van sancionar, però per altra 

banda això va originar tota una reforma legislativa per la qual, tot i que a la pràctica 

potser no passi al 100%, la teoria és que els negres nord-americans tenen els mateixos 

drets que els blancs. Per tant, va ser una primera fase de presa de consciència, i una 

segona d’aplicació legislativa, per dir-ho així.   

-I creus que en general és així, que hi ha aquestes dues fases? 

 Els progressos, al llarg de la història, han anat una mica en aquesta direcció. Encara que 

també, segons com, podrien anar en direcció contrària. Per exemple, ara te’n exposaré 

una mostra: jo crec que és absolutament legítim posar tanques a Ceuta i a Melilla i 

tancar la frontera com fan a Estats Units respecte de Mèxic perquè els immigrants no 

arribin. La gent s’ho salta; la conseqüència és que hi hagi una legislació més flexible 

pels immigrants? Al contrari, la legislació és cada vegada més endurida, i cada vegada 

posen més sancions, i cada vegada hi ha més centres d’internament per estrangers. Per 

tant, el fet que hi hagi un testimoni de la protesta no vol dir necessàriament que almenys 

a curt termini la cosa acabi bé.   

-Suposo que és mostrar aquest fet a la societat i que després, entre tots, hi hagi 

aquesta conscienciació per canviar alguna cosa. No tenir la pretensió de canviar-ho 

directament amb un acte de desobediència.  

Els canvis, si són normatius, han de venir d’una voluntat. El fet que una persona, a títol 

individual, cregui legítimament amb una cosa, no vol dir que automàticament això 

s’hagi de validar per tothom. Vol dir que es genera un exemple, una presa de 

consciència, una opinió pública. I aquesta opinió pública, el dia de demà, a través dels 

seus diputats i parlamentaris, canviarà aquestes normes. 

-En funció de quins paràmetres creus que en general els activistes escullen una 

forma d’acció de desobediència civil o una altra? (Més notorietat pública i/o més 

impacte emocional i, per tant, més possibilitats que siguin difosos pels mitjans de 

comunicació? O es busca que tinguin una incidència més directa en les institucions 

governamentals..?). 

Jo crec que s’agafen accions en què l’actitud individual pot tenir, immediatament, un 

impacte. I evidentment, si pot ser una acció col·lectiva, encara millor. Però hi ha molts 

casos de desobediència civil, la majoria, en què els activistes han acabat anant a la 

presó. O bé perquè s’han negat a pagar impostos, o a abandonar un espai que els hi 

demanaven, o senzillament perquè s’han negat a obeir una cita judicial, o qualsevol 
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cosa, i això els hi ha prestat la possibilitat d’anar a donar exemple de la desobediència. 

Ara, que això ha d’anar sempre acompanyat d’una conscienciació col·lectiva i d’una 

capacitat de fer millor les coses, segur.  

 

BLOC 2. Tractament mediàtic de les accions de desobediència civil als mitjans de 

comunicació 

Mitjans convencionals: 

-La informació sobre desobediència civil que es tracta als mitjans de 

comunicació convencionals és suficient per mantenir a la població informada sobre 

aquestes accions? 

No és suficient, ni amb aquesta qüestió ni amb tantes altres coses de protesta respecte 

del sistema, encara que no es manifestin en forma de desobediència civil. Però és que a 

més, això té un agreujant, i és que de vegades aquests actes de desobediència civil, que 

per la seva pròpia naturalesa sempre són pacífics i no violents, segons com als mitjans 

de comunicació acaben apareixent com a accions de tipus violent, que volen 

desprestigiar a aquells que les han fet. Això sovint s’ha donat a través de manipulacions 

d’informació.    

-Fins a quin punt és important pels activistes que els actes de desobediència civil 

siguin difosos pels mitjans de comunicació convencionals? 

Bé, jo crec que un dels objectius sí que ho és, perquè l’opinió pública es forma a través 

del que diuen els mitjans de comunicació, per descomptat, però també a través del que 

et diguin els amics, l’escola, la família, etc. Els activistes de tota mena sempre intenten 

que això tingui un ressò mediàtic important i, per tant, moltes vegades abans que 

comencin les accions es fa una roda de premsa, es conviden als periodistes, o coses 

d’aquesta mena. I penso que això és important. El que passa és que, per desgràcia, la 

bona notícia no sempre ven, i la mala notícia sempre ven. 

A mi em van explicar fa uns anys el cas d’uns activistes ecologistes que sabien que una 

empresa paperera volia destruir un bosc, em penso que era del Canadà, per fer-ne paper. 

I ells van protestar, i van protestar, i van protestar, perquè aquell bosc era molt 

particular. Hi havia pocs arbres d’aquella mena, i els activistes volien que es conservés. 

Van cridar als mitjans de comunicació i cap hi va anar. Va arribar un dia en què van 

entrar els llenyataires i van tallar tots els arbres que hi havia. Van deixar aquell bosc 

(que jo el vaig veure en pel·lícula), fet una veritable porqueria. Aleshores van cridar als 

mitjans de comunicació, i l’endemà tots els mitjans ensenyaven el bosc caigut, el bosc 

tallat. I en canvi, cap mitjà havia volgut ensenyar aquell bosc tan actiu. Per què? Doncs 
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perquè hi ha aquell principi en els mitjans de comunicació que les males notícies són les 

que venen, i van considerar que era més rendible ensenyar aquell bosc destruït que no 

pas ensenyar els frondosos arbres que tenia abans. 

-Quines estratègies utilitzen els activistes per tal d’incidir en els mitjans de 

comunicació convencionals? 

Hi ha des d’un sistema normal, que és cridant als periodistes o demanant una entrevista, 

o citant-los, o fer-ne una exposició, o encara molt més senzillament, fer una nota de 

premsa. Després hi ha un altre estil, que el podríem qualificar com a estil ‘Greenpeace’, 

que és aquell consistent a fer una acció espectacular: penjar-se d’un pont, o llançar-se a 

sobre d’un riu, o accions d’aquesta mena. Jo recordo un acte d’aquest tipus, fa 10 anys, 

en què es va produir aquí a Catalunya una campanya favorable a abolir el deute extern 

dels països del tercer món. El govern, evidentment, no feia cap gest per abolir res de res. 

Finalment, a la ciutat de Lleida, un xicot que era un gran activista, i a més era un bon 

escalador, es va enfilar amb un pal i carregat amb una motxilla amb aliments per un 

parell de dies i una bosseta per les deixalles, i es va estar 6 o 7 dies a dalt d’aquell pal 

per mostrar que s’havia de fer una acció respecte del deute extern. Bé, no era 

desobediència civil estrictament parlant, però sí que era una mostra que de vegades 

aquestes coses es fan amb un estil de caràcter espectacular.    

-Com definiries el paper dels mitjans de comunicació convencionals en relació a 

les accions de desobediència civil? 

En general són poc favorables, i busquen accions molt espectaculars. Em penso que si 

això els pot fer vendre un diari més o tenir una audiència una mica més gran per la ràdio 

o per la televisió, em penso que ho fan. En general, has de tenir en compte que els grans 

mitjans tenen grans propietaris i grans anunciants, i si amb l’acció de protesta toques el 

voraviu a aquests grans mitjans, ja has perdut, perquè segurament en cap cas voldran 

dir-te res. 

-Penses que els activistes haurien d’utilitzar altres estratègies per tal de tenir 

més espai als mitjans convencionals o la solució passa íntegrament per crear 

mitjans alternatius? Com es podria replantejar aquesta situació? 

Les dues coses. Penso que avui dia estem en un bon moment de creació de mitjans 

alternatius, i a més les noves tècniques digitals permeten que es faci. Jo mateix vaig 

participar fa uns dies a un esdeveniment que es deia el Fòrum Social Català. Això 

començava el divendres, i el dia abans, el dijous, des de la Federació d’ONGs vam 

cridar a tots els mitjans en una roda de premsa diguem-ne convencional per dir: escolta, 

volem un altre món, volem uns canvis radicals amb l’economia. Mirin vostès els tallers 
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i els debats que es faran. Per tant, això vol dir que segurament estem bastant recolzant 

els antisistema però, malgrat tot, els hi volem dir que farem això. Per tant, es poden fer 

servir les dues estratègies. Crec que és el que s’ha de fer sempre. 

 

Mitjans alternatius: 

-Per quins motius creus que sorgeixen els mitjans de comunicació alternatius? 

Per una banda, la realitat imposa que la gent busqui un altre model, allò que abans es 

deia pensament únic, que no val, i que ens ha portat a la misèria a tots, i s’ha de canviar. 

Per altra banda, de vegades és més accessible comunicar-se amb aquests mitjans 

alternatius, que amb els mitjans convencionals, que procuren evitar qualsevol tipus 

d’acció i de protesta, a causa dels seus propietaris i anunciants. Ho vaig viure en carn 

pròpia, fa uns anys, en una trobada quan estava de viatge a Argentina. Em van dir que 

anés a fer unes declaracions en un diari que tenia fama de ser el més progressista de 

Buenos Aires, que es deia Página/12, i quan anava a fer l’entrevista em va telefonar el 

periodista dient que havia quedat suspesa, perquè li havien prohibit sota les següents 

paraules: “No entrevistis a aquest senyor, que sol parlar malament de Repsol”. Això ja 

demostrava ràpidament de quina forma la llibertat de premsa quedava coartada. 

-Creus que darrerament estan sorgint més mitjans alternatius? Quins factors 

influeixen aquest fet? 

Potser no tants en paper; la Directa i El Triangle serien dos casos en paper, Diagonal a 

Madrid en seria un altre cas, el Cafèambllet n’és un altre. A part d’aquests casos en 

paper, jo crec que ara hi ha molts mitjans digitals. Per exemple, un diari com Público, 

que va desaparèixer, doncs em sembla que ha tingut dos o tres fillets digitals; un que es 

diu Público, pròpiament dit, un altre que es diu La Marea, etc. Bé, s’han anat creant 

coses. Ja no únicament mires quin ressò han tingut les accions als mitjans de 

comunicació convencionals, sinó que immediatament mires què passa als digitals, 

perquè molta gent se’ls llegeix. Jo crec que ara els mitjans alternatius estan sorgint amb 

més força que mai. Jo sóc optimista en aquest sentit. 

-Consideres que els mitjans alternatius actuen com a convencionals per a certes 

persones, o només cobreixen una part de la informació d’actualitat (relacionada 

amb moviments socials i reivindicacions)? 

Segurament fan una cobertura bastant parcial, però jo diria que cada vegada més extensa 

de cara als problemes socials i econòmics. Potser hi ha temes que poden quedar una 

mica abandonats; difícilment en un diari digital d’aquest tipus trobaràs la cartellera 

d’espectacles o els resultats de futbol. Això ho has de buscar en un altre tipus de 
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premsa. Però jo diria que el que ens pot interessar més des d’un punt de vista econòmic, 

social i polític, acaba sortint. 

-Els mitjans alternatius poden, d’alguna manera, influir en els convencionals a 

l’hora de crear espais als mitjans convencionals on es tracti la desobediència civil? 

Sí, jo crec que ha de ser així. Igual que abans no teníem aquests sistemes digitals, i 

anàvem amb pamflets, cartells i amb accions d’aquesta mena. Ara això s’ha 

modernitzat. No hem d’anar a penjar cartells, però podem seguir fent-ho no únicament 

amb els mitjans convencionals; els sistemes de comunicació dels SMS i coses d’aquesta 

mena encara poden servir.  

-Creus que algun dia els mitjans de comunicació alternatius deixaran de ser 

considerats “alternatius” perquè s’hauran establert a la societat com a 

convencionals?  

Segurament una bona part sí, i una altra part potser es conservi. Per exemple, amb un 

altre cas que s’ha fet famós els darrers mesos. L’exemple de la banca ètica substituint a 

la banca convencional. Avui dia, aquesta banca ètica ens ofereix unes alternatives que la 

banca convencional no ens donava. Però he dit jo mateix en una xerrada que avui dia 

hem de donar un aval a la banca ètica (no em refereixo a un aval monetari, sinó que els 

hem de recolzar), però que igual d’aquí a 50 anys o 25 han deixat de ser ètiques. Això és 

una cosa que es fa difícil de dir. 

-Al País Basc, per exemple, hi ha més mitjans que eren considerats 

“alternatius” i que actualment actuen com a convencionals. 

Segurament. Allà hi ha tota una tradició històrica, potser hi ha hagut més militància 

política que aquí i, en conseqüència, això ha portat a l’existència de més mitjans. Allà 

han vingut més per raons polítiques, i jo diria que aquí a Catalunya s’han creat més per 

revindicacions socials. 
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QÜESTIONARI A PERIODISTA DE MITJÀ DE COMUNICACIÓ ALTERNATIU 

Nom i cognoms: Joan Canela Barrull 

Lloc i any de naixement: Barcelona, 1974 

Ocupació: Periodista 

Breu biografia: Redactor de Mèdia.cat i col·laborador habitual de mitjans com Berria i 

Il Manifesto o les revistes ONGC i la Directa. Ha coordinat la secció d’Internacional de 

la Directa. Entre 2008 i 2010 va ser corresponsal a Sud-àfrica per a El Periódico de 

Catalunya, Berria, Il Manifesto i El Temps. 

 

BLOC 1. Activisme sociopolític 

-Seria important començar acotant el terme principal a tractar. Què entens per 

desobediència civil? 

Jo ho entendria com el fet de no obeir totes aquelles lleis o normes que es consideren 

injustes. Però, evidentment, això no és una qüestió individualista, sinó que es fa d’una 

forma organitzada, raonada i política, amb l’objectiu de canviar una normativa, no 

simplement pel fet de deixar de complir una obligació.  

-Creus que la insubmissió al servei militar va ser el moviment precursor que va 

encendre la flama dels actes de desobediència civil a nivell dels Països Catalans? 

Jo crec que això ve d’abans, però la insubmissió al servei militar va ser molt important 

per vàries raons: perquè va néixer molt de la base, vull dir que no hi havia ni partits ni 

sindicats que creguessin en això, sinó que és una iniciativa que va sortir gairebé 

espontània, i a més de gent molt jove. A més, va guanyar, perquè es va aconseguir 

acabar amb el servei militar. Anteriorment al tema de la ‘mili’ hi havia hagut una 

campanya de desobediència civil pel tema de l’avortament als anys vuitanta, que també 

es va aconseguir pressionar al govern perquè legalitzés l’avortament. Vull dir que hi 

havien hagut altres campanyes. Jo crec que el tema de la ‘mili’ va ser molt important en 

aquell moment, i ha marcat després moltes actuacions de moviments socials i similars, 

que han tingut aquest record.  

-En què va consistir exactament aquesta campanya a favor de l’avortament que 

comentes? 

Va ser una campanya a finals dels anys setanta, principis dels vuitanta, dirigida pel 

moviment feminista, que consistia en autoinculpar-se d’haver avortat. Milers de dones 

van anar al jutjat dient que havien avortat, i que les posessin a la presó. Llavors, molts 

homes s’hi van solidaritzar i s’autoinculpaven d’haver acompanyat a una dona a avortar. 
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Això va crear una pressió molt forta al govern (que llavors crec que ja hi havia els 

socialistes, o va agafar el canvi de PP a PSOE), perquè no podien empresonar a milers 

de persones. Llavors va ser quan per primer cop es va legalitzar l’avortament, i es va fer 

una llei que va durar fins que el Zapatero la va modificar. 

-Els actes de desobediència civil que s’estan portant a terme, es deuen a una 

situació sociopolítica determinada, o responen a una conscienciació col·lectiva que 

és aliena al context actual? 

La desobediència civil requereix una politització bastant profunda, perquè no implica 

només opinar o votar, sinó que implica unes accions que tenen unes conseqüències 

normalment penals, o jurídiques. I llavors, això implica un nivell de consciència i de ser 

conseqüent molt alt. En aquest sentit, jo crec que requereix un moviment polític al 

darrere que sigui més o menys gran, i el moment actual ajuda a això. Molta gent en 

l’actual context de crisi s’ha repolititzat, i això fa que actualment hi hagi més iniciatives 

d’aquest tipus que les que hi havia fa uns anys. Però això no és una qüestió que sigui 

exclusiva d’ara. Recordo el tema de la insubmissió, que era una situació en què es 

considerava que aquella generació ho havia tingut tot fàcil i que havíem viscut en 

democràcia. Era una generació que va afrontar la negativa al servei militar amb molta 

valentia, i enfrontant-se a conseqüències molt greus.  

-Consideres que la finalitat dels actes de desobediència civil és plantejar un 

conflicte simbòlic per mostrar a la societat la vigència d’una llei injusta, o es 

proposen un objectiu de canvi social o polític en si mateixos? 

Jo crec que les dues coses. Igual no sempre tot, però depèn de l’acció. Hi ha accions de 

desobediència civil que són molt mediàtiques. Per exemple, quan les noies de Femen 

ensenyen els pits al Congrés, o quan ocupes una entitat de La Caixa i esperes que et 

treguin. Amb això el que fas bàsicament és intentar sortir als mitjans, cridar l’atenció, 

generar debat públic, etc. El que passa és que arriba un moment en què tu també pots 

canviar les coses en el dia a dia. Quan la gent de la PAH evita un desnonament, jo crec 

que la persona que viu allà, a banda de que surti a la premsa o no, té un lloc on viure. 

Realment estàs aconseguint coses reals per a gent real, i jo crec que això no és una cosa 

que es pugui menystenir, perquè l’angustia que genera perdre la casa és enorme. El fet 

aquest de saber que tu la conserves per la solidaritat de la resta de gent i perquè 

desobeeixes les lleis, és un canvi de mentalitat en la gent molt important.   

-En funció de quins paràmetres creus que en general els activistes escullen una 

forma d’acció de desobediència civil o una altra? (Més notorietat pública i/o més 

impacte emocional i, per tant, més possibilitats que siguin difosos pels mitjans de 
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comunicació? O es busca que tinguin una incidència més directa en les institucions 

governamentals..?).   

Jo crec que cada lluita, i fins i tot cada moment, té opcions diferents. En el cas, per 

exemple, dels desnonaments, en el fet de posar-te davant de la porta i evitar un 

desnonament, té les dues coses: una és que hi hagi una acció física de fer-te fora, que 

això de vegades no passa. Hi ha injustícies que no tenen aquesta violència física que et 

puguis posar a davant i parar-la, perquè són accions diferents, i després que tinguis la 

quantitat de gent al teu costat i la força per posar-te a davant i parar-ho. Hi ha moltes 

formes de desobediència civil diferents, i moltes injustícies que t’afecten indirectament.    

 

BLOC 2. Tractament mediàtic de les accions de desobediència civil als mitjans de 

comunicació 

Mitjans convencionals: 

-La informació sobre desobediència civil que es tracta als mitjans de 

comunicació convencionals és suficient per mantenir a la població informada sobre 

aquestes accions? 

Els mitjans convencionals tendeixen, en un primer moment, a obviar el tema per 

diferents motius. Jo crec que s’ho agafen molt amb peus de plom, o amb desinterès. 

Després, a mesura que aquest moviment agafa força, i cada cop sigui més important i 

tal, normalment es genera un moment (i això amb el tema de la hipoteca ha estat molt 

clar) que de sobte hi ha un boom i tothom vol parlar del tema, tothom vol fer 

l’entrevista a l’Ada Colau, tothom vol fer un reportatge sobre la gent que perd la casa, 

etc. Hi ha un moment aquí com de saturació, que en part és bo, perquè el moviment el 

que vol realment és això, però que a vegades el que genera és que passi l’onada i 

després desaparegui. I clar, el problema no ha desaparegut, simplement ha desaparegut 

l’interès mediàtic per aquesta història. I clar, les actuacions habituals per cridar l’atenció 

ja no serveixen, perquè ja s’han gastat. Allò ja ha passat. Llavors això obliga als 

moviments, moltes vegades, a reinventar-se. Això, per exemple, en el cas de al 

insubmissió va passar bastant. Va haver-hi uns anys que feies qualsevol cosa per la 

insubmissió i sorties als diaris, i de sobte va perdre l’interès. I la ‘mili’ existia, i la gent 

seguia sense anar a la ‘mili’, i fins i tot hi havia gent que l’empresonaven per no anar-hi, 

però no sortia als mitjans. De sobte, va sortir l’Aznar dient que suprimia la ‘mili’, i 

molta gent es preguntava si encara existia. I sí, va existir fins el 1996 que va arribar 

Aznar, però ja feia molt temps que la cosa havia desaparegut de l’agenda.   



79 
 

-Quan parles d’aquest ‘boom’, potser no seria que tots els mitjans de sobte 

tenen ganes de parlar-ne, sinó que al final es veuen forçats a explicar-ho perquè els 

altres mitjans que en parlen. I potser és per això que es produeix aquest ‘boom’. 

Els mitjans funcionen molt per agenda (a banda de les agendes ocultes, que també 

existeixen): “ara toca parlar d’això”, i tots van a parlar d’això. Moltes vegades els costa 

(fins i tot com a periodista és una cosa que em costa d’entendre) ser els primers en 

parlar d’alguna cosa. Tenen por de fer el ridícul, i prefereixen cobrir la roda de premsa 

d’un ministre, que això segur que ha de sortir. És una qüestió de comoditat, gairebé. 

Però clar, un cop està a l’agenda, has de ser-hi, perquè si en parlen els altres i tu no en 

parles, quedaràs estrany. I, moltes vegades, que en parlin no vol dir que sigui bé, que 

això és un altre tema, perquè llegeixes alguns mitjans i normalment tenen una visió més 

simpàtica dels moviments (com El Periódico, El País o l’ARA). Llegeixes l’ABC, El 

Mundo o La Razón i directament la desobediència civil és quelcom terrorista i diabòlic. 

El fet que en parlin no vol dir que sigui bo. 

-Quan dius que alguns mitjans tenen una visió més simpàtica de les accions, et 

refereixes que és positiva pels activistes? 

Sí, exacte. Però hi ha un altre tema, i és que aquestes accions tenen un risc, que és que 

moltes vegades els mitjans es quedin en l’espectacularitat, i això no vol dir que la 

notícia expliqui el missatge que volies donar. Moltes vegades, el tractament és bastant 

gràfic, perquè fins i tot de vegades hi ha una fotonotícia. Però clar, darrera d’una 

campanya de desobediència civil hi ha molt més: hi ha una filosofia, un rerefons i 

motivacions polítiques, una argumentació sovint molt sòlida,.. I normalment els mitjans, 

fins i tot els que tracten amb simpatia aquests temes, els costa molt arribar fins a la 

profunditat aquesta. Per manca d’espai, o perquè creuen que això a la gent no li 

interessa... En fi, per diferents motius. 

-I no podria ser que els activistes, en voler mostrar una imatge tan espectacular 

i simbòlica, s’oblidin del missatge que hi ha al darrera de l’acció?   

Clar, però pensa que si no fas l’acció, tampoc surts. L’ideal seria que, per ser activista 

d’un moviment que té un cert ressò, doncs de tant en tant et donessin una columna 

d’opinió perquè poguessis explicar bé els teus arguments i tal. Això passa poc. De 

vegades passa, però en moviments que ja han agafat una certa maduresa, o sigui que ja 

han fet primer les accions, han caigut simpàtics... I llavors, de sobte resulta que un dia 

El País els demana que facin un article explicant què passa i tal. Però clar, primer has 

hagut de fer el número, l’acció. En premsa local és més fàcil, això també és cert. 
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-Fins a quin punt és important pels activistes que els actes de desobediència civil 

siguin difosos pels mitjans de comunicació convencionals? 

Jo crec que de vegades potser es prioritza massa. En algunes lluites, potser que sigui la 

seva prioritat sortir als mitjans quan igual són més importants altres coses. Però jo crec 

que és important, o sigui que ha de ser una prioritat sortir als mitjans i tenir-hi relació. 

El que passa és que no és ni la única prioritat, i moltes vegades ni tan sols la primera. 

De vegades és més important la cohesió interna, arribar als afectats, o construir eines 

pròpies de gestió. Però realment qualsevol lluita o qualsevol moviment que intenti 

modificar la realitat, ha de treballar amb els mitjans. 

-Penses que els activistes haurien d’utilitzar altres estratègies per tal de tenir 

més espai als mitjans convencionals o la solució passa íntegrament per crear 

mitjans alternatius? Com es podria replantejar aquesta situació? 

Les dues coses són compatibles. Jo crec que s’han de crear mitjans alternatius, el que 

passa és que primer hi ha el tema de les accions. Jo crec que no només amb accions 

simbòliques pots arribar als mitjans. Tu hi pots arribar de moltes altres formes. Un cas 

d’ara que crec que és molt bèstia és el de l’Ada Colau. És una persona sorgida dels 

moviments socials, i que és tertuliana, té un consultori a la revista Pronto, i quan ho va 

fer, hi ha gent que la va criticar. Jo crec que és una forma d’arribar als mitjans i més a 

gent que no llegeix altres mitjans. És una forma d’arribar a afectats per les hipoteques 

molt directa i molt bona. Vull dir que hi ha moltes formes de treballar amb els mitjans, 

no només amb l’acció. Crec que s’ha de fer, en tot cas, valorant a cada moment i 

moviment quina és la millor opció que té, perquè de vegades no les tens totes. Però crec 

que s’ha de treballar amb els mitjans. A banda, crec que hi ha d’haver mitjans 

alternatius. El que passa és que la definició de mitjans alternatius comença a 

desdibuixar-se per diferents motius. El que no pot ser és que cada moviment es creï el 

seu propi mitjà. Hi ha d’haver un moviment social que sigui de comunicació, que intenti 

crear alternatives en la comunicació. Jo crec que és molt més interessant crear mitjans 

que la diferència amb els oficials o mediàtics sigui la seva línia ideològica, i la seva 

propietat, que no siguin propietat d’una gent que té molts diners, sinó que siguin 

propietaris de molta gent que té pocs diners.  

 

Mitjans alternatius: 

-Per quins motius creus que sorgeixen els mitjans de comunicació alternatius? 

Hi ha una repolitització de la gent. La gent vol actuar i explicar les coses. Igual fa uns 

anys la gent tenia feina, diners i opcions d’oci, i no li interessava entendre el món. Ara 
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molta gent vol entendre’l i explicar-lo, i això es fa des dels mitjans, i això genera un 

boom de mitjans. També ho genera Internet; quan els mitjans havien de ser en paper o 

ràdio, inclús audiovisual (que abans era molt complex), calia una organització a darrera 

molt gran. Si eres una empresa, doncs necessitaves tenir molts diners, i si eres un mitjà 

alternatiu, et calia molta gent que se subscrivís al diari, que el distribuís, que el portés a 

impremta, havies d’omplir unes pàgines, amb la qual cosa havies d’estar mo lts dies 

escrivint... Ara, Internet té coses molt bones, per exemple que és molt més barat arribar 

a la gent, però provoca també aquesta degeneració. 

-Consideres que els mitjans alternatius actuen com a convencionals per a certes 

persones, o només cobreixen una part de la informació d’actualitat (relacionada 

amb moviments socials i reivindicacions)? 

Crec que els mitjans alternatius encara són dèbils. Són alternatius en el sentit que no 

poden informar de tot, en el sentit de les seves limitacions econòmiques i també per la 

visió d’una certa premsa especialitzada. Si la Directa volgués fer un diari generalista, 

hauria de parlar d’esports. Igual no li caldria parlar-ne tant com els generalistes. No 

parla d’esports no perquè no pugui, sinó perquè no vol, perquè considera que no ha de 

parlar d’això. Si vols fer un diari generalista i vols que la gent s’informi principalment 

pel teu mitjà, i deixi de consumir els altres mitjans, tu li has d’oferir tot el que necessita 

de l’altre mitjà. De forma diferent, però ho has de fer. I això, de moment, els mitjans 

que vénen dels moviments socials, no ho fan. El que passa és que el que ha nascut 

últimament, i això sí que és una veu molt ressonant amb la crisi, són els mitjans 

cooperatius, podríem dir. Serien, per exemple, eldiario.es, La Marea, o fins i tot 

Vilaweb, podria entrar en aquesta definició. Són mitjans creats per periodistes, que 

moltes vegades s’han quedat a l’atur, i en certa forma estan rebotats amb el sistema, 

perquè el sistema els ha apunyalat, però no són gent que vingui dels moviments socials. 

La seva formació no és en la militància, sinó que és en les carreres de Periodisme i en 

les redaccions formals. Generalment aquests mitjans tenen una visió molt més 

d’esquerres, i són propietat dels propis periodistes. No són propietat ni de bancs ni de 

grans consorcis mediàtics. Jo crec que és una experiència, en aquest sentit mediàtica, 

molt interessant.  

-Els mitjans alternatius poden, d’alguna manera, influir en els convencionals a 

l’hora de crear espais als mitjans convencionals on es tracti la desobediència civil? 

Sí, per suposat, i cada cop més. Els mitjans convencionals, ni que sigui de reüll, van 

seguint els temes als alternatius. Un cas molt evident d’això va ser el tema de les bales 

de goma, en el cas de l’Ester Quintana. Els mitjans oficials van tancar el tema amb la 
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primera declaració oficial, i els mitjans alternatius van ser els que van estar buscant 

vídeos i proves, i gràcies a la virtualitat d’Internet van aconseguir influir en els mitjans 

oficials.   

-Creus que els convencionals s’han vist forçats a tractar aquesta notícia pel fet 

que els alternatius ho hagin dit, o pels convencionals ha estat una ajuda que ho 

hagin tractat? 

Les dues coses. Per una banda, és una pressió. Però la pressió no ve tant dels mitjans 

alternatius com de la capacitat que té Internet de viralitzar les coses. El tema no és que, 

com que ho ha tret la Directa, ho hagi de treure el mitjà convencional, sinó que aquesta 

notícia de la Directa ha esdevingut viral, i després ho han de treure. Aquest és el punt 

que té Internet que modifica molt les relacions de força. I d’altra banda, evidentment 

també és una ajuda, perquè la investigació està feta, i l’únic que han de fer és copiar les 

coses, posar la font i ja està. I crec que amb les bales de goma, hi havia notícies a l’ARA 

i tal, que es basaven en la Directa, citant la font, i la feina ja estava feta. En això sí que 

s’hi recolzen. Això no és tant per la força del mitjà alternatiu en si, sinó per la gent que 

ho difon per les xarxes socials, sobretot a Twitter.   

-Creus que algun dia els mitjans de comunicació alternatius deixaran de ser 

considerats “alternatius” perquè s’hauran establert a la societat com a 

convencionals?  

El terme “alternatiu” per mi és una mica enganyós. A Amèrica Llatina, per exemple, a 

aquests mitjans se’ls hi diu comunitaris, perquè són propietat de la comunitat. Per mi 

una de les coses bàsiques és el tema de la propietat del mitjà. Público podria ser un diari 

molt d’esquerres però no és un mitjà alternatiu perquè hi ha un senyor molt ric que el va 

crear simplement perquè sabia que hi havia un segment de compradors que volia un 

diari així. La diferència amb la Directa i Diagonal és que són els propis lectors, 

organitzats a través d’un col·lectiu, que són els propietaris del diari. De fet, a la majoria 

de països europeus hi ha diaris així. A Itàlia hi ha Il Manifesto, a Berlín hi ha el ‘Tas’, a 

França hi havia el Libération, que era una xarxa cooperativa que es va vendre a un 

banquer. 

-Creus que aquí als Països Catalans també passarà? 

Jo crec que passarà, però potser no en paper, perquè potser quan passi ja no quedaran 

diaris en paper. Crec que passarà en altres formats; o bé en web, o ràdio.  
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QÜESTIONARI A PERIODISTA DE MITJÀ DE COMUNICACIÓ 

CONVENCIONAL 

Nom i cognoms: David Bassa i Cabanas 

Lloc i any de naixement: Granollers, 1971 

Ocupació: Periodista  

Breu biografia: President del Grup de Periodistes Ramon Barnils. Professionalment, 

forma part de l’equip del Matí de Catalunya Ràdio, dirigit per Mònica Terribas. Abans 

havia estat el responsable de la informació política del programa Àgora, de TV3, tasca 

que també havia dut a terme anteriorment als programes L’Hora Q i La Nit al Dia. 

Autor de vuit llibres d’assaig, ha dirigit dos documentals, “Terra Lliure, punt final” i 

“Memòria de l’infern”. 

 

Tractament mediàtic de les accions de desobediència civil als mitjans de 

comunicació 

Mitjans convencionals: 

-La informació sobre desobediència civil que es tracta als mitjans de 

comunicació convencionals és suficient per mantenir a la població informada sobre 

les accions que es realitzen en el marc català? 

Clarament no. Tota la informació sobre moviments que puguin ser considerats 

“antisistema”, acostuma a ser informació tractada des de l’estigma i el tòpic en el millor 

dels casos, o des de la ignorància i la indiferència. És un problema de fons: els mitjans 

de comunicació convencionals i/o generalistes estan avesats a donar molt espai i molt de 

pes a la política oficial i institucional. I, per tant, tenen moltes més fonts institucionals 

que no pas alternatives i això fa que la versió i la visió institucional sempre tingui més 

espai i més pes.  

-Fins a quin punt creus que és important pels activistes que els actes de 

desobediència civil siguin difosos a través dels mitjans de comunicació 

convencionals? 

Fins ara tots els moviments, siguin de desobediència civil o siguin del que siguin, 

sempre han estat convençuts que sortir als mitjans de comunicació convencionals era 

vital per a ells. Però això està començant a canviar, perquè els moviments de 

desobediència civil s’estan començant a adonar que els mitjans convencionals no són 

tan vitals per a ells.  
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-Penses que els interessa als activistes tenir espai als mitjans tradicionals? 

Sempre interessa tenir com més espais millor, però des del punt de vista periodíst ic 

s’està veient que la comunicació tendeix a l’atomització i a l’especialització. És a dir, 

que cada mitjà té un nínxol de públic cada cop més concret i, per tant, els mitjans 

convencionals o generalistes, cada cop perden més pes. I si vols influir en el teu àmbit, 

no necessites sortir a cap mitjà generalista sinó al mitjà que consumeix la comunitat a la 

que t’adreces. 

-Creus que tenir espai als mitjans convencionals és l’objectiu dels activistes que 

porten a terme un acte de desobediència civil? 

Hi insisteixo: fins ara sempre ha estat així, però això està començant a canviar. Tot i que 

és cert que si, més enllà de mobilitzar i conscienciar la teva comunitat, el que vols és 

influir en la governança general, aleshores sí que té sentit ocupar com més espai millor 

als mitjans convencionals. Encara que, alerta, perquè sortir per sortir tampoc aporta res, 

ja que sortir de forma esbiaixada pot ser més aviat contraproduent. 

-Per quin motiu? En quin aspecte consideres que els ajuda a complir els seus 

objectius? 

Sortir als mitjans convencionals només pot ajudar als moviments de desobediència civil 

si el que volen és sacsejar la consciència de la població en general i sacsejar els governs. 

A risc, hi insisteixo, de sortir-hi estigmatitzats. 

-Quines estratègies creus que utilitzen els activistes per tal d’incidir en els 

mitjans de comunicació convencionals? 

Fer accions espectaculars i mediàtiques, és a dir, accions clarament pensades en clau 

mediàtica.  

-Creus que els activistes es veuen forçats a utilitzar accions molt simbòliques per 

tal de tenir un espai als mitjans convencionals? 

Sí. 

-Com definiries el paper dels mitjans de comunicació convencionals en relació a 

les accions de desobediència civil? 

Només donen cobertura a les accions que són espectaculars. Els mitjans de comunicació 

convencionals sempre que informen sobre moviments considerats “antisistema”, 

tendeixen a donar molt de pes a les versions oficials. És a dir, a les versions que 

estigmatitzen i minimitzen els moviments i les seves accions. Per tant, per trencar 

aquesta dinàmica, les accions han de ser incontestablement espectaculars. 
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-Penses que els activistes haurien d’utilitzar altres estratègies per tal de tenir 

més espai als mitjans convencionals o la solució passa íntegrament per crear 

mitjans alternatius? Com es podria replantejar aquesta situació? 

Els mitjans convencionals ho són justament per això, perquè donen molt més espai a la 

informació convencional entesa com a institucional o oficial. Per tant, sempre serà així. 

El dia que deixi de ser així, deixaran de ser mitjans convencionals. No hi ha més. Si 

vols sortir als mitjans convencionals has d’assumir les seves dinàmiques i assumir que 

només l’espectacle, l’impacte, poden trencar-les. No és una situació replantejable! 

 

Mitjans alternatius: 

-Per quins motius creus que sorgeixen els mitjans de comunicació alternatius? 

Sorgeixen per omplir el buit que deixen els mitjans convencionals. La 

institucionalització dels mitjans convencionals està deixant fora de la dinàmica 

informativa molts moviments i moltes, moltíssimes notícies. El Grup de Periodistes 

Ramon Barnils, a través del nostre observatori Mèdia.cat, cada any editem un anuari de 

silencis mediàtics. Cada any traiem a la llum una quinzena de notícies que considerem 

que haurien d’haver estat portada i, en canvi, no han sortit. Però els quinze temes que 

surten són el resultat final d’una tria de més de cent temes! Hi ha moltíssima informació 

periodísticament rellevant que no surt als mitjans. I és justament per això que sorgeixen 

mitjans alternatius, perquè la societat és molt conscient d’aquest biaix informatiu 

generalitzat. 

-Consideres que els mitjans alternatius actuen com a convencionals per a certes 

persones, o només cobreixen una part de la informació d’actualitat (relacionada 

amb moviments socials i reivindicacions)? 

Com he dit abans, els mitjans alternatius són els principals mitjans de comunicació en 

les comunitats respectives. Per tant, és inqüestionable que per a aquestes comunitats, els 

mitjans alternatius són els convencionals. És el paper que juguen.  

-Els mitjans alternatius poden, d’alguna manera, influir en els convencionals a 

l’hora de crear espais als mitjans convencionals on es tracti la desobediència civil? 

Sí. Quan una informació, un moviment o una dinàmica pren molta força en els mitjans 

alternatius, acaba petant als convencionals. És a dir, els convencionals tenen dinàmiques 

que tendeixen a silenciar o minimitzar tots aquests moviments, però al mateix temps, els 

mitjans convencionals sempre tenen un ull posat en els alternatius, per estar-ne al cas. I 

quan un moviment agafa molta força en el món alternatiu, això acaba ocupant espai en 

el món convencional.  
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-Creus que algun dia els mitjans de comunicació alternatius deixaran de ser 

considerats ‘alternatius’ perquè s’hauran establert a la societat com a 

convencionals?  

Com he dit al principi, la majoria d’estudis acadèmics sobre l’evolució dels mitjans i de 

la informació, conclouen que estem vivint el final de l’era dels grans mitjans, de les 

grans redaccions. Estem entrant en l’era dels mitjans atomitzats, en què cada mitjà ha de 

trobar el seu propi nínxol amb l’objectiu de ser el líder en el seu nínxol. La informació 

general o convencional ens arriba per mil i un mitjans diferents (internet, ràdio, 

televisió...) i, per tant, quan fem el gest de consumir conscientment i voluntàriament (és 

a dir, pagant) un mitjà concret, el que hi busquem és una informació més especialitzada, 

més focalitzada. Això cada cop és més així. De fet, els mitjans de comunicació 

convencionals o generalistes ja en són molt conscients i per això també estan en procés 

de redefinició: uns apostant més pels articles d’opinió, altres per la informació 

internacional, altres per la informació nacional catalana, etc... Els mitjans que ho toquen 

tot, que ho engloben tot, cada cop tenen menys valor perquè la informació general la 

rebem constantment per tot arreu.  

Per tant, sí, els mitjans alternatius cada cop seran considerats menys alternatius.  

 

 


