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Per què és recordat Gandhi ? 
 

L’artífex de la independència de l’Índia? 

 

 Priorització dels mitjans i no de 
l’objectiu 

◦ Noviolència 

 

 Metes molt més àmplies 

◦ Abolició de les castes 

◦ Justícia social 

◦ Transformació de l’economia 

◦ Concòrdia entre les religions 

 

Profunda renovació ètica i 

 espiritual de l’ésser humà 
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Actituds i trajectòria personals 

 Dues actituds vitals profundes: 

◦ Austeritat inflexible 

◦ Absoluta modèstia 

 Va predicar a través de la paraula però 

sobretot de l’exemple 

 Visqué en una pobresa ferma 

 Mai concedí privilegis als familiars 

 Sempre rebutjà el poder polític 
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Infància i família 
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Londres (1888-1891) 
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Sudàfrica (1893-1915) 
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Retorn a l’Índia 

 (1915) 

8 



De l’antibelicisme a 

  l’independentisme 

1914-1918,  suspensió agitació política 

1919,  Llei Rowlatt i massacre  Amritsar 
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L’activisme polític nacionalista 
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La Marxa de la Sal (1930) 
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La independència de l’Índia (1947) 
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Els ideals concrets de Gandhi 

 
1. La transformació de la societat 

2. L’alliberament del seu país 

3. El perfeccionament espiritual de 

l’ésser humà 
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No Violència / No-violència 

Noviolència ? 

  

>>>   Pacifisme és 
noviolència...? 

 

 AHIMSA  
 “no agressió” 

 SATYAGRAHA  
 “la força de la veritat” 

 

“Els fins i els mitjans com 
l’arbre és en la llavor.” 
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El concepte de noviolència 

gandhiana 
 

1. Mística de vida i 

d’esperit 

 

2. Mètode d’acció i de 

conducta 

 

3. Lluita altruista, pacífica 

i transformadora 
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Acció Directa Noviolenta 

 Noviolència és acció 
...però és acció sense fer cap mal, cap ús dela 
VIOLÈNCIA. 

 

 “Que els valents es posin davant, i els 
covards darrere les armes” 

 

NO ÉS : 

1. Passivitat 

2. Resignació 

3. Rendició 

4. Complicitat  
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