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1. INTRODUCCIÓ



Imaginari de la violència



Imaginari del pacifisme



Quatre arguments previs

S’ha fet una història

de les GUERRES, 

dels DICTADORS i 

dels EXÈRCITS.



…previs

S’ha fet com si NO 

existissin els grans

referents

humanistes.



…previs

S’ha donat per 

suposat que la 

imposició de la força

ho resolt tot, i només

fa que agreujar-ho

més.



…previs

La indústria

armamentística 

genera molts guanys

i només es manté si 

es mantenen les 

GUERRES, amb tot

el seu context de 

VIOLÈNCIA.



Alguns referents



Nelson Mandela, (Sudàfrica)



Mahatma Gandhi, (Índia)



Martin Luther King, (Estats Units)



Jesús de Natzaret, (Palestina)



Buda Gautama, (Índia)



Albert Einstein, (Alemanya)



Context: el cercle de violència

conflicte

VIOLÈNCIA

VIOLÈNCIA

conflicte PAU
Cultura de 

Violència

Cultura

de Pau



Conceptes

VIOLÈNCIA – CONFLICTE – PAU

1. Conceptes quotidians

2. Ús abusiu

3. Significat equívoc

4. Poden ser molt subjectius

– És el mateix pau per a un pacifista o un militar?



2. LA CULTURA DE VIOLÈNCIA



Definició de violència

 VIOLÈNCIA: actitud, comportament o conducta que 

constitueix una violació o privació a l’ésser humà

d’allò que li és essencial com a persona:

– Integritat física, psíquica, moral, drets, llibertats…



Qui exerceix la violència?

 L’exerceix: 

– Individu (torturador, lladre, atracador, violador…)

– Institució (govern, presó, fàbrica, oficina, escola…)

– Estructura (explotació laboral, injustícia social, 

etnocentrisme cultural…)



Quan i com sorgeix la violència?

 Prové dels primers comportaments socials 

de la humanitat.

B
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I abans d’exercir la violencia?

 La violència ha anat de la mà de la Vida 

mateixa, però sens dubte la vida és un acte 

POSITIU i la violència és el seu contrari:     

un acte NEGATIU.



On aprenen la violència?



Quints tipus de violencia hi ha?









Violència DIRECTA

 És l’agressió física.

– Assassinat, tortura, 

empenta, cop de puny, 

mutilació...



Violència ESTRUCTURAL

 Està endinsada en la mateixa estructura 

social i impedeix cobrir les necessitats 

bàsiques.

– Desigualtat social, atur, desnutrició…



Violència CULTURAL

 Forma part de l’àmbit simbòlic i serveix per 

legitimar-la o justificar-la.

– Religió, cultura, llengua, prejudicis…



Procés de la violència

Violència cultural

Violència estructural

Violència directa



Altres mitjans de violència

 De la Murmuració a la GUERRA.



3. LA CULTURA DE PAU



La Pau Negativa

 Eirene (Grècia clàssica): entesa com a 

tranquil·litat, absència d’hostilitats, 

harmonia interior i social grega.

 Pax (Roma antiga): es refereix al que és 

legal, al manteniment de la llei i l’ordre 

establert, vetllar per l’absència de conflicte i 

de rebel·lió violenta sota un poderós aparell 

militar.



La Pau Positiva

 Concepte dinàmic que ens 
porta a aflorar, afrontar i 
resoldre els conflictes de 
forma positiva, creativa, 
noviolenta i amb la finalitat 
d’aconseguir l’harmonia de 
la persona amb ella 
mateixa, amb la naturalesa i 
amb els altres.



La construcció de Pau

 Condicions estructurals:

– Desenvolupament equitatiu i 

sostenible

– Respecte als drets humans

– Governabilitat i presa de decisions 

democràtiques

– Desarmament (alerta amb el 

concepte militar de “seguretat”)



Definició de PAU

 És el benestar espiritual, humà i material de 
tothom, de manera constant i sense cap risc de 
perdre-ho.



Els 4 components de la Pau

1. Drets Humans

2. Desenvolupament

3. Desarmament

4. Democràcia



Els 5 condicionants de la Pau

1. Alimentació

2. Habitatge

3. Educació

4. Sanitat

5. Treball



La Cultura de Pau



4. ELS CONFLICTES



Elements previs al concepte

1. Els conflictes no són ni bons ni 
dolents; els conflictes són, 
existeixen.

2. El conflicte és consubstancial a 
les relacions humanes.

3. És inel·ludible i avança perquè
és dinàmic.

4. El conflicte pot ser un agent
de canvi i transformació clau, 
que fomenti la Cultura de Pau 
i enriqueixi les parts i la vida 
mateixa.



Definició científica de Conflicte

 És la disputa o 

divergència que hi 

ha quan es dóna

una contraposició

d’idees, desitjos o 

necessitats entre 

dues o més parts.



Com aprendre en i per al conflicte?

 Descobrir la perspectiva positiva del 
conflicte

(enriquiment i creixement)

 Aprendre a analitzar els conflictes:

(complexitat vs. potencialitats)

 Trobar solucions que permetin
afrontar-los sense violència:

(win-win)



Actituds davant el conflicte

 Moltes formes d’actuar 

davant un conflicte.

 Cal analitzar les pròpies 

actituds i les dels altres.

 Cal respectar-se, 

escoltar-se, dialogar, 

buscar consens i ser molt, 

molt creatius.



Postures a tenir

 Competició (guanyo/perds)

 Acomodació (perdo/guanyo)

 Evasió (perdo/perds)

 Cooperació (guanyo/guanyes)



5. REPTES I COMPROMISOS



Formes d’intervenir

 Els conflictes cal treballar-los abans que 

esclatin, inclús abans que es donin.

 Problema: davant d’un conflicte responem de 

forma immediata.

 Cal aturar-nos, analitzar, desapassionar.

 Així se cerquen vies de solució noviolentes i 

s’evita anar a la brutalitat de la violència.



Cal sempre:

Creativitat – Positivitat – Alternativitat



La gran alternativa:  
la NOVIOLÈNCIA

 És una mística.

 És una forma de vida.

 És una manera de relacionar-se.

 És un mètode de resolució de conflictes.

 És el mitjà imprescindible per a les relacions 

humanes i internacionals.



Pretensions de la noviolència

 No vol vèncer, sinó convèncer.

 No vol abatre, sinó combatre.

 No contra la persona, sinó contra el seu mal.

 Cal lluitar:

– 1. Començant per un mateix

– 2. Per influir en els demés

– 3. Per canviar les estructures

– 4. Per transformar el món

 Només així es canvia la Cultura i la HUMANITAT.



CONCLUSIÓ...?


