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Opinió

La Pel·lícula La Ola i la seva 
reflexió sobre una forma de 
govern. 

 

Què és l'autocràcia?

Una autocràcia és una filosofia o forma de govern 
en  què  el  poder  polític  és  ostentat  per  una  sola 
persona. Els conceptes oposats  són l'oligarquia,  el 
govern  d'una  minoria  o  petit  grup  i  democràcia, 
govern de la majoria, el poble.

A  l'actualitat  aquest  terme  és  sinònim  de 
despotisme, tirania  o  dictadura,  un govern exercit 
per  un  individu  que  posseeix  poder  il·limitat  o 
absolut  o  que  no  reconeix  cap  altre  límit. 
L'autocràcia,  però,  no és sinònim de totalitarisme, 
atès  que  aquest  concepte  va  ser  encunyat  per 
distingir els règims moderns que van sorgir a partir 
de 1930 i les dictadures tradicionals. Tampoc no és 
sinònim de dictadura militar, atès que una dictadura 
militar  pot  tenir  la  forma  d'una  "presidència 
col·lectiva" (com ara les "juntes sud-americanes"). 
No  obstant  això,  l'autocràcia  pot  tenir 
característiques de totalitarisme i dictadura.

El  concepte  de  monarquia  difereix  del  de 
l'autocràcia,  atès  que  el  primer  comporta  un títol 
hereditari.  A  més,  el  poder  real  del  monarca,  a 
l'actualitat,  pot  ser  limitat  o merament cerimonial. 
Històricament  els  monarques  governaven 
autocràticament, però, amb el temps, llur poder va 
disminuir  o  va  ser  eliminat  amb  l'aparició  de  les 
primeres  constitucions  que  donaven  al  poble  el 
poder  per  prendre  decisions  per  mitjà  de  cossos 
representatius de govern.

Actualment,  podem  veure  un  exemple  clar  de 
autocràcia si mirem la pel·lícula de “la Ola” ja que és 
una pel·lícula basada en “la tercera Ola” que va ser 
un  experiment  per  demostrar  que  fins  i  tot  les 
societats  lliures  i  obertes  no  són  immunes  a 
l'atractiu de ideologies autoritàries i dictatorials. Va 
ser un experiment realitzat pel professor d'història 
Ron  Jones  en  el  marc  del  seu  estudi  sobre 
l'Alemanya  nazi  amb  alumnes  de  secundaria.  Va 
intentar  convèncer  els  seus  estudiants  que  el 
moviment  eliminaria  la  democràcia.  El  fet  que  la 
democràcia  emfatitza  l'individualisme  va  ser 
considerat com un defecte de la democràcia, i Jones 
va  posar  èmfasi  en  això  a  través  del  seu  lema: 
"Força mitjançant la  disciplina,  força mitjançant  la 
comunitat, força a través de l'acció, força a  través 

de l'orgull ". 

L'experiment es va dur a terme en el Cubberley High 
School, una escola de Palo Alto, Califòrnia, durant la 
primera  setmana  d'abril  de  1967.  Jones,  en  no 
poder  explicar  als  seus  alumnes  perquè  els 
ciutadans alemanys (especialment els no jueus) van 
permetre que el Partit Nazi exterminés a milions de 
jueus i altres anomenats "indesitjables", va decidir 
mostrar-ho a  través de la pràctica a l'aula. Jones 
escriu que va començar amb coses simples, com la 
disciplina en el saló de classes, i que va aconseguir 
convertir  la  seva  classe  d'història  en  un col·lectiu 
amb un gran sentit de grup.

Jones  va  cridar  al  moviment  "La  Tercera  Ola",  a 
causa de la noció popular que la tercera d'una sèrie 
d'onades al  mar  és sempre la més forta,  pel  que 
sembla,  l'experiment  va  cobrar  vida  pròpia,  amb 
alumnes de tota l'escola unint-se a ell.
Malgrat les implicacions evidents que aquest estudi 
ofereix sobre la maleabilitat mental de l'ésser humà, 
té  particular  interès  tant  per  als  psicòlegs  que 
poguessin desitjar comprendre-ho i prevenir-lo, com 
per a aspirants a dictadors que poguessin intentar 
recrear-lo.

A partir d'aquest tema es va fer la pel·lícula “la Ola” 
que  ha  fet  que  sigui  possible  que  la  gent,  d'una 
manera  o  altra  hagi  conegut  aquest  experiment 
donat, i demostrant que tot i que “la Ola” no deixa 
de  ser  una  pel·lícula,  no  és  del  tot  fictici  el  que 
explica ja que no pot ser tan exagerat, ja que en el 
món  real  va  passar  un  fet  semblant  durant  el 
nazisme. 

Escena de la pel·lícula  “La Ola” en què tot un 

col legi forma part de l'autocràcia. 


