
Què és violència?Què és violència?Què és violència?Què és violència?    
 

Des de sempre el poder ha intentat criminalitzar qualsevol 
moviment de protesta que qüestioni o posi en risc aquest status 
quo en el qual vivim. En aquest procés de criminalització els grans 
mitjans de comunicació hi juguen un paper fonamental. 
 
El primer pas és desviar el focus d’atenció: es deixen de banda les 
reivindicacions que s’estan reclamant i es centra el debat en 
l’afectació que aquestes protestes tenen cap a la resta de ciutadans. 
Un cop fet això amb la professionalitat i l’experiència que ja tenen els 
Mass Media, es passa a les etiquetes. 
 
Etiquetar la protesta i la gent que hi participa és molt important de 
cara a simplificar el debat i les reflexions. Les etiquetes més 
comunes són: radicals, antisistemes, violents,... tot un seguit de 
paraules que en el seu dia ja es van encarregar que tinguessin 
connotacions negatives. 
 
Però... 
 

Què vol dir exactament radical? 
Radical senzillament és quelcom que afecta a l’arrel d’una cosa. Tenir 
una visió radical simplement vol dir que vols transformar les coses 
des de l’arrel perquè creus que reformant el que hi ha no canvies 
gran cosa. I què té això de dolent? És negatiu pensar així? 
 

Què vol dir antisistema? 
Per definició antisistema és una persona contrària al sistema en el 
qual estem: el sistema capitalista. I com és que això té connotacions 
negatives? És dolent criticar aquest sistema basat en el creixement 
sense límits, en la riquesa d’uns pocs i la pobresa molts, que explota 
els recursos naturals dels anomenats països del 3r món, que ha 
provocat guerres a causa de l’afany de lucre, entre moltes altres 
coses? 
 

Què és violència? 
Realment és un paraula difícil de definir, però podríem dir que és allò 
que, de manera intencionada, origina danys materials, físics o psicolò- 
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gics. Les institucions, per exemple, s’exerceix violència de moltes 
maneres diferents: la manera més directa seria la participació en 
missions militars, una altra serien les tortures (no oblidem que 
España és denunciat any rere any de practicar tortures i de tenir un 
dels règims de detenció més severs de la UE), una altra seria la 
repressió policial, etc... 
 

Una altra forma de violència que sovint se’ns oblida és que mentre 
un gran nombre d’entitats privades s’enriqueixen a costa 
d’estructures i inversió  PÚBLIQUES de la UAB, mentre els governs 
donen centenars de milers de milions a la banca, els preus de les 
matrícules pugen i dificulten o impedeixen a molts estudiants anar a la 
universitat; molts professors són acomiadats; i la qualitat de 
l'ensenyament públic disminueix, alhora que ho fa la dignitat de tots. 
 

No és hipòcrita tota aquesta situació?? No és violenta?? 
 
Violència també són: 
 

- Les 10 detencions irregulars per la vaga general del 29 
de març, 2 de les quals en presó provisional! 
- La presència de mossos a la UAB el dia de les eleccions a 
rector/a del 24 i 31 de maig! Així com el sistema 
'democràtic' d’aquestes eleccions, que fa que el 70% dels 
votants no tinguin poder suficient per elegir el futur rector! 
- Els 10 expedients disciplinaris oberts mitjançant un 
reglament franquista per organitzar la FMUAB 2011 que fins 
el 2008 organitzava la pròpia UAB! 
- Les multes de milers d’euros que s’estan tramitant pel 
tall de l’AP-7 en jornades de vaga! 
- La portada de La Vanguardia del dia 3 de maig (dia en què 
es reunia el BCE a Barcelona) en què apareixia un militar 
armat en el terrat d’un edifici de Barcelona apuntant 
als vianants! 
 
Quan amb la raó no poden imposar-se, s’imposen per la força! 
 

Andreu i Rubén us volem a casa! Prou repressió! 
Si ens toquen a una ens toquen a totes! 
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