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El moviment obrer i les lluites Socials

1. introDucciÓ

Aquest	treball	tracta	sobre	les	lluites	socials,	que	intenten	acabar	amb	les	injustícies	del	nou	odre	establert	a	

partir	del	segle	XIX,	és	a	dir	el	capitalisme.	I	un	del	moviment	social	més	fort	era	el	moviment	obrer,	que	va	

començar	a	agafar	força	en	el	segle	XIX,	però	és	va	consolidar	durant	el	segle	XX.

Una	gran	part	del	treball	se	centrarà	en	l’Estat	espanyol,	perquè	un	corrent	del	moviment	obrer	és	allí	on	té	

més força. En definitiva el treball constarà de diverses parts: conflictes socials del capitalisme, la gestació 

del moviment obrer, socialistes utòpics, socialisme científic, AIT, Revolució Russa, El moviment obrer a Es-

panya,	Guerra	civil	espanyola,	El	moviment	obrer	després	de	la	segona	guerra	mundial,	el	moviment	obrer	

en	la	transició	espanyola.

�. conFlictEs socials DEl caPitalismE

La	revolució	industrial	va	suposar	la	gestació	d’un	nou	odre	econòmic	i	social	(el	capitalisme),	que	es	fona-

menta en la búsqueda del major benefici per part del propietari dels bens de producció. Tot açò va ser impos-

sible	sense	la	evolució	tècnica	destinada	a	fer	la	vida	més	fàcil	a	la	població,	tal	com	diu	l’	historiador	José	

Antonio Piqueras:

La técnica permitió multiplicar el volumen de fabricación y la reducción de los costes; los avances en 

los transportes acortaron las distancias; la formación del mercado nacional y la internacionaliza-

ción de los intercambios permitieron el acceso a bienes antes reservados a una minoría privilegiada		

(Piqueras,	1992	p.	6)

Tot	s’ha	de	dir	que	aquestos	avenços	no	van	ser	iguals	per	a	tots,	ja	que	els	treballadors	no	podien	accedir	a	

tots aquests beneficis i serveis.

El	nou	sistema	de	producció	capitalista	estava	fonamentat	en	la	fàbrica,	dins	d’aquest	mode	de	producció	

existien dues parts: els que posseïen els mitjans de producció i els que posseïen la força de treball. Els pri-

mers	obtenien	tots	els	béns	de	producció	mentre	que	els	segons	sols	obtenien	un	salari	que	no	compensava	de	

cap manera tots els beneficis que s’havien optés mitjançant el seu treball. Aleshores es va crear una profunda 

desigualtat	entre	treballadors	i	propietaris,	fet	que	va	suposar	una	fragmentació	social	del	treball,	que	més	

tard també es va reproduir en la societat burgesa de l’ època. Açò s’exemplifica: «El trabajador[...] podia ser 

tan	libre	como	indigente»	(Piqueras,	1992	p.	10).

A	més	a	més	d’aquesta	injustícia	en	la	organització	del	treball,	el	treballador	estava	sotmès	a	unes	condicions	

en l’àmbit laboral molt deplorables:
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La duración de la jornada, de catorce y dieciséis horas por término medio, la monotonía del trabajo, la 

corta edad de los trabajadores y la ausencia de medidas de protección contribuyeron a que los accidentes 

– con frecuentes mutilaciones – y las enfermedades graves resultaran inseparables de la actividad laboral. 

[...]La infancia fue la primera víctima  del desarrollo industrial. 

(Piqueras,	1992	p.	12)

 A aquestes condicions s’unia la problemàtica d’un salari insuficient que no servia ni per alimentar a tots els 

membres	de	la	família.

�. la GEstaciÓ DEl movimEnt obrEr

Davant	d’aquesta	situació	els	treballadors	van	començar	a	desenvolupar	una	consciència	de	classe	que	supo-

sava	un	fort	antagonisme	amb	els	burgesos,	també	es	van	articular	els	primers	moviments	de	protesta.	Els	

primers	moviments	de	lluita	social	es	van	desenvolupar	a	la	Gran	Bretanya,	perquè	era	el	lloc	on	primer	es	

va	desenvolupar	el	capitalisme,	i	per	tant	les	seues	contradiccions.	

3.1. El ludisme 

El	primer	moviment	de	protesta	era	de	caire	violent	i	s’anomenava	ludisme,	els	ludistes	eren	sobretot	artesans	

que	s’enfrontaven	al	sistema	capitalista	perquè	els	impedia	desenvolupar	la	seua	activitat	de	forma	autònoma.

Aquest moviment de protesta consistia en:

La protesta mediante la destrucción de màquinas recibió el nombre de luddismo: siguiendo la tradición de 

amparar las luchas populares bajo un nombre legendario, los amotinados firmaron sus demandas y amena-

zas como “Ned Ludd”, imaginario libertador dispuesto a impartir justicia.	

(Piqueras,	1992	p.	18-19)

Com	s’ha	esmentat	anteriorment	aquest	tipus	de	protesta	obrera	va	suposar	l’última	protesta	unida	al	model	

medieval.

Encara	que	es	va	legislar	durament	contra	els	ludistes	no	es	va	aconseguir	capturar-ne	molts	,	ja	que	exis-

tia	un	ambient	de	solidaritat	que	permetia	que	no	foren	capturats.	Cal	afegir	que	el	moviment	ludista	es	va	

expandir a la majoria de països que estaven sofrint la revolució industrial, en l’Estat espanyol la primera 

explosió	ludista	es	va	produir	a	Alcoi		el	1821.

3.2. Societats de Socors mutus 

Aquestes	societats	sorgeixen	degut	a	un	gir	de	la	política	més	conservadora	per	part	de	l’alta	burgesia	que	va	

fer	lleis,	les	quals	donaven	un	poder	absolut	als	propietaris	per	a	que	pogueren	imposar	les	condicions	laborals	

que	consideraren	oportunes.	Davant	d’aquestes	lleis	injustes	els	obrers	van	demanar	el	dret	d’associació	i	va	
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ser	atorgat	en	primer	lloc	en	la	Gran	Bretanya.	Ací	els	obrers	es	van	associar	en	Societats	de	Socors	Mutus,	

que	es	fonamentaven	en	la	creació	de	caixes	de	resistència	on	cada	membre	pagava	una	quota	que	més	tard	

era	destinada	per	a	la	seua	assistència,	en	cas	de	que	fora	acomiadat	de	la	feina	o	que	estiguera	malalt;	podien	

dir	que	funcionaven	com	a	l’actual	seguretat	social	en	les	democràcies	actuals,	però	de	manera	privada.

Com	va	passar	en	el	ludisme	aquesta	pràctica	no	es	va	quedar	en	Gran	Bretanya,	sinó	que	es	va	estendre	a	

altres països industrials.

3.3. Trade Unions

Les	Trade Unions angleses van	ser	el	següent	pas	en	l’associacionisme	obrer,	on	els	obrers	es	van	associar	per	

oficis per a defensar els seus drets laboral. Tal com diu l’ historiador José Antonio Piqueras:«Las primeras 

uniones de oficio aparecieron en Inglaterra, Francia y Estados Unidos a finales del siglo XVIII, [...]El termino 

sindicato, de origen francés, surgirá casi a finales de siglo para designar este asociacionismo (Trade Unions 

en los países anglosajones, sociedad de oficio/societarismo en España)» (Piqueras, 1992 p. 24).

3.4. Cartisme

Es	 tracta	 d’un	 moviment	 de	 protesta	 de	 caràcter	 parlamentarista,	 que	 s’articulava	 en	 front	 d’un	 text	 que	

pretenia	democratitzar	l’Estat	al	mateix	temps	que	s’assolien	els	objectius	del	moviment	obrer,	el	que	es	feia	

era	presentar	la	carta	del	poble	davant	del	parlament.	Aquest	moviment	va	quedar	escindit	en	una	branca	no	

violenta i una altra que no rebutjava la violència quan calia. Finalment aquest moviment sols va aconseguir 

que	el	sufragi	arribés	a	la	petita	burgesia,	deixant	de	costat	els	obrers.

3.5. Socialistes Utòpics 

El nom d’aquest moviment obrer va ser batejat per Friederich Engels, en contraposició al Socialisme Cien-

tífic. Dins d’aquest grup heterogeni observem que la característica comuna és que creen un model ideal de 

societat	però	no	explicaven	com	arribar-hi.

Dins dels socialistes utòpics destaquen uns quants. Entre ells, tenim a Charles Fourier que proposava fer des-

aparèixer	les	injustícies	mitjançant	la	creació	de	cooperatives	on	cadascú	feia	la	feina	que	més	l’autorealitzava.	

També cal destacar a Robert Owen que era un empresari que proposava unes condicions de treball més dig-

nes	per	a	que	el	treballador	estigués	còmode	i	produiria	més.	Etienne	Cabet	va	intentar	dur	a	la	pràctica	els	

ideals	de	la	revolució	francesa	en	totes	les	seues	conseqüències.	Entre	aquests	socialistes	utòpics	cal	destacar	

l’entrada d’un altre moviment social com és el feminisme de part de Flora Tristán. Dins de l’àmbit dels socia-

listes	utòpics	el	més	famós	va	ser	Louis	Blanc	que	va	dirigir	a	les	masses	en	el	que	seria	la	revolució	francesa	

de 1848, que finalment va desenvolupar el càrrec de ministre de treball en el govern provisional i va intentar 

posar	a	la	pràctica	els	seus	tallers	nacionals,	on	s’organitzava	el	treball	de	forma	col·lectivista.	
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�. socialismE ciEntÍFic 

És el socialisme propugnat per Frierderich Engels i Karl Marx, es diferencia de l’utòpic, en que es fixa un 

camí	per	arribar	a	la	societat	socialista.	Aquestos	autors	fan	el	1848	un	text	on	deixen	clars	tots	els	postulats	

socialistes,	‘El	Manifest	Comunista’.

L’objectiu	del	socialisme	és	arribar	a	una	societat	sense	classes	on	desaparegui	 la	desigualtat	social,	mit-

jançant	la	pressa	del	poder	de	l’estat	per	part	dels	obrers	creant	així	un	estat	obrer.	Però	açò	sols	serà	possible	

quan	es	donen	unes	característiques	objectives,	per	això	s’han	d’organitzar	en	partits	exclusivament	obrers	

per	a	poder	millorar	les	condicions	laborals.

�. l’anarQuismE

L’anarquisme,	 també	conegut	com	mutualisme,	 té	com	a	primer	 ideòleg	Pierre	 Joseph	Proudhon	que	de-

fensava	la	llibertat	individual	per	damunt	de	tot,	però	es	tractava	d’una	llibertat	que	no	oprimia	els	altres	

individus,	també	defensava	un	rebuig	a	la	propietat	privada,	ja	que	la	considerava	font	d’injustícia.	El	pensa-

ment anarquista va ser complementat en altres ideòlegs com Bakunin, Kropotkin i Malatesta. Podem dir que 

l’anarquisme	propugnava	la	desaparició	de	l’estat	i	la	col·laboració	de	tots	els	individus	per	a	construir	una	

societat	justa	i	igualitària.	

Degut	aquestes	idees	els	anarquistes	van	rebutjar	la	participació	en	la	política,	i	van	preferir	estendre	el	seu	

àmbit	d’acció	al	sindicalisme	i	a	la	lluita	armada	contra	l’estat,	la	burgesia	i	l’església.	Aquesta	lluita	armada	

ells	l’anomenaven	‘Propaganda	pel	fet’.

�. l’a.i.t (l’ associaciÓ intErnacional DE trEballaDors)

L’	A.I.T	va	ser	propugnada	pels	dos	corrents	majoritaris	al	moviment	obrer,	els	anarquistes	i	els	socialistes,	

en el si d’aquesta organització es va articular tot el moviment obrer europeu de l’època i es van fixar unes 

pautes	d’acció	que	haurien	de	ser	iguals	per	a	tots.	Aquestes	pautes	consistien	en	l’ús	de	la	vaga	com	element	

de	pressió	social	enfront	dels	patrons,	la	creació	de	partits	obrers.

L’A.I.T va suposar un referent europeu on s’identificaven els obrers i on va començar a crear la consciència de 

classe i a fer-se sentir per tot arreu. Un clar exemple d’ açò es produeix durant la guerra entre França i Prússia 

quan	els	obrers	de	París	es	revolten	contra	l’Assemblea	Nacional	i	creen	un	govern	revolucionari	inspirats	en	

els	ideals	de	l’A.I.T.	Encara	que	aquest	intent	va	suposat	una	fallida	degut	a	la	forta	repressió	va	servir	per	a	

demostrar	que	els	obrers	podien	prendre	el	poder.	

Però la Comuna de París va suposar la gran escissió en el sí de l’A.I.T produïda en el Congrés de l’ Haia de 
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1872,	on	els	anarquistes	van	ser	expulsats	per	no	voler	acceptar	les	pautes	marcades	pels	seguidors	de	Marx.	

En	aquest	cas	serien	el	fet	d’integrar-se	en	partits	polítics,	encara	que	Marx	va	desaprovar	l’intent	insurrec-

cional	de	París.

Després	d’aquesta	escissió	l’AIT	va	pràcticament	desaparèixer	degut	a	la	forta	criminalització	del	moviment	

obrer i la divisió en dues internacionals: una anarquista i l’altra socialista.

Després	de	la	fallida	del	primer	intent,	coincidint	amb	el	centenari	de	la	revolució	francesa,	es	va	fundar	la	

segona	internacional	que	seria	exclusivament	socialista,	una	vegada	expulsats	els	més	reformistes	i	alguns	

anarquistes.	Dins	del	seu	si	ja	encontrem	partits	socialistes	molt	importants	com	és	el	cas	del	SPD	alemany.	

De	les	accions	que	va	dur	a	terme	cal	destacar	la	celebració	de	l’1	de	maig	com	a	jornada	per	a	reivindicar	

les	vuit	hores	de	jornada	laboral,	aquesta	celebració	va	acabar	als	Estats	Units	amb	l’assassinat	dels	quatre	

màrtirs	de	Chicago.

A	més	a	més	la	II	Internacional	va	suposar	l’auge	del	sindicalisme	de	masses,	que	utilitzava	per	igual	la	ne-

gociació i la vaga. Finalment la II Internacional va desaparèixer en començar la 1ra Guerra Mundial, ja que 

molts	treballadors	empesos	pels	discursos	nacionalistes	es	van	llençar	a	la	guerra	contradient	les	posicions	

pacifistes de la II Internacional.

�. la rEvoluciÓ russa

Durant	la	1ra	Guerra	Mundial	en	el	lloc	on	menys	s’esperaven	els	teòrics	que	triomfara	la	revolució	socia-

lista, en Rússia, ho va fer. En aquest país que havia abolit el règim feudal des del poder i que existia un baix 

nivell	d’industrialització	es	va	aconseguir	assolir	el	poder.	Després	de	tres	intens,	el	primer	el	1905	degut	al	

conflicte bèl·lic entre Rússia i Japó s’encareixen els productes bàsics i tant el proletariat com el camperolat 

inicien una protesta pacífica demanant explicacions al tsar, que és reprimida brutalment. Açò produeix un 

canvi en la mentalitat de la classe baixa russa, que es aprofitat pels socialistes russos per difondre els ànims 

revolucionaris.

A partir d’aquest moment existeix en el socialisme dos models revolucionaris: menxevics i bolxevics. Els 

primers	es	caracteritzaven	per	ser	socialdemòcrates	i	per	representar	una	visió	més	moderada	del	socialis-

me, de fet esperaven assolir els objectius mitjançant les reformes i desconfiaven dels camperols, i tenien un 

partit	de	masses.	Els	bolxevics	eren	rupturistes	del	sistema	tsarista	i	pretenien	assolir	la	societat	socialista	

mitjançant una revolució violenta, ja que aquest es el seu objectiu, configurant un partit de quadres format 

per	revolucionaris	professionals,	i	a	més	a	més	recolzaven	els	camperols.

Quan	esclata	la	1ra	Guerra	Mundial	suposa	un	empitjorament	de	les	condicions	de	vida,	fet	que	suposa	un	

clar	avantatge	per	als	bolxevics	per	a	infondre	l’esperit	revolucionari	al	poble	rus.	De	fet	en	febrer	de	1917	es	



�

El moviment obrer i les lluites Socials

produeix	una	revolució	que	acaba	amb	el	tsar	i	pugen	al	poder	els	burgesos	de	la	Duma	(consell	reial).	Per	un	

altra	part	tenim	que	els	socialistes	formen	assemblees	obreres	anomenades	soviets.	Aquestos	estaven	oposats	

al govern i dirigits pels bolxevics i pel seu carismàtic líder Vladimir Ilich Lenin, que afirma les tesis d’abril. 

Aquestes	tesis	eren	unes	reivindicacions	bàsiques	on	s’establirien	les	pautes	d’actuació	revolucionaries,	que	

consistien en l’abandonament de la 1ra Guerra Mundial, tal com diu Lenin: «1.En nuestra actitud frente a la 

guerra[..]a) paso del poder a manos del proletariado y de los sectores pobres de campesinado a él adheridos; 

b) renuncia[..] a todas las anexiones; c) completo rompimiento de hecho con todos los intereses del capital». 

(Lenin,	1960	p.	35).	També	parla	de	la	nacionalització	dels	béns	de	producció,	de	construir	una	república	

formada	per	soviets,	i	desmantellar	tot	l’estat	capitalista	rus.

Una vegada ratificades aquestes tesis, el govern de la Duna sofreix un colp d’estat per part dels tsaristes i 

els bolxevics els ajuden militarment però s’aprofiten de la situació i prenen el poder el 25 d’Octubre de 1917. 

Després	de	la	revolució	es	va	constituint	el	nou	estat	socialista,	però	tenen	el	problema	de	que	els	tsaristes	

ajudats per nombroses forces reaccionaries mundials provoquen la guerra civil. Fet que obliga a Lenin a fer 

un	gir	en	la	seua	política	econòmica	i	a	canviar	tota	la	producció	a	maquinaria	de	guerra,	per	guanyar	la	

guerra	s’organitza	un	exercit	popular	per	Trotstky,	que	és	anomenat	l’exèrcit	roig	en	contraposició	a	l’exèrcit	

blanc	dels	tsaristes.

Després	de	molts	esforços	es	guanya	la	guerra,	però	mor	Lenin	deixant	un	buit	en	el	poder.	I	es	disputen	el	

poder entre dues posicions: la de Trotsky, hereu ideològic del marxisme-leninisme, que pretenia estendre la 

revolució bolxevica a tots els països, mentre que Stalin pretén transformar-se en una potència per a enfron-

tar-se als països occidentals. Finalment puja Stalin al poder i acaba eliminant tots els trotskistes i possibles 

oposicions.	

�. El movimEnt obrEr a l’Estat EsPanYol

A l’Estat Espanyol el moviment obrer va començar més tard que en altres països europeus, perquè la indus-

trialització va arribar més tard. Podien situar aquesta data a finals del segle XIX, encara que durant la Res-

tauració	aquest	moviment	perd	importància,	però	a	partir	del	segle	XX	torna	a	recuperar-se	amb	la	fundació	

del PSOE, d’ UGT i de la CNT. Tal com diu l’article de Rafael Cruz de la revista d’investigació Historia 

Social:«fue a finales del siglo XIX cuando se produjo “el despertar” de la clase obrera[...] parecía extinguido 

en los comienzos de la Restauración, y el período más saliente del movimiento obrero español correspondía a 

los últimos dieciséis años, desde 1886» (El órgano de la clase obrera. Los significados del movimineto obrero 

en la España del siglo XX, 2005 p. 156).

Com s’ha esmentat anteriorment els obrers espanyols van començar a organitzar-se a finals del segle XIX 

amb	l’arribada	de	l’	internacionalisme.	Però	en	un	primer	moment	en	Espanya	els	obrers	estaven	associats	

al moviment republicà que demanava unes reformes democràtiques que incloïen millores de les condicions 
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laborals.	Tot	s’ha	de	dir	que	amb	l’entrada	dels	nous	ideals	que	propugnaven	la	lluita	de	classes,	els	obrers	

espanyols	es	van	adonar	que	la	lluita	pels	seus	interessos	no	estava	al	costat	de	la	burgesia.	Aleshores	en	

Espanya l’ internacionalisme va arribar per la mà dels anarquistes i la FRE (Federació de la Regional Espan-

yola) va quedar configurada com a llibertaria, açò va suposar l’auge de l’anarquisme. 

Encara que els marxistes van fer una federació a part en Madrid que va acabar amb la fundació del PSOE 

(Partit Socialista Obrer Espanyol) i la UGT(Unió General de Treballadors) que era la seua vessant sindical i 

que	va	propiciar	algunes	vagues	com	la	de	Biscaia.

Respecte als anarquistes van destacar per l’acció directa, fent ús de la vaga general i en moltes ocasions de 

petits	grups	de	 lluita	armada,	que	atemptaven	contra	els	pilars	de	 la	societat	capitalista,	de	fet	van	sofrir	

molta	 repressió	que	va	 ser	contestada	violentament.	Tot	 s’ha	de	dir	que	els	anarquistes,	majoritàriament,	

es	dedicaven	al	sindicalisme	en	lloc	de	al	terrorisme.	De	fet	el	1910	van	fundar	el	sindicat	anarquista	més	

important	de	la	història,	la	CNT	(Confederació	Nacional	dels	Treballadors),	que	va	defensar	la	insurrecció	

sempre	que	fóra	possible.

Ja en la Restauració el moviment va disminuir degut a la seua pròpia repressió, però després de la mort dels 

ideòlegs de la Restauració es va reactivar. Mentre que els socialistes es van moderar girant cap a la socialde-

mocràcia	i	pactant	amb	els	republicans,	els	anarquistes	van	dur	el	màxim	pes	de	les	protestes	obreres	

De	fet	els	anarquistes	es	van	revoltar	el	1909	contra	la	guerra	del	Marroc,	durant	una	setmana	de	protestes	

al carrer que van acabar amb la crema de centenars d’edificis religiosos, però va acabar amb l’ intervenció 

de l’exèrcit i un centenar d’afusellaments entre ells estava el pedagog llibertari Francesc Ferrer i Guardia. 

Després	anarquistes	 i	 socialistes	van	 fer	una	vaga	general,	per	 intentar	 estendre	 la	 revolució	bolxevica	a	

Espanya, però l’ exercit la va reprimir brutalment. A més a més durant la Restauració la CNT va tenir un 

paper	importantíssim	a	nivell	sindical,	un	exemple	clar	és	la	vaga	d’un	mes	de	duració	en	l’empresa	elèctrica	

La	Canadenca,	on	la	patronal	va	fer	un	sindicat	anti-obrer	que	utilitzava	assassins	a	sou	per	matar	els	líders	

sindicals. Però els anarquistes no es van quedar enrere i van respondre amb un grup d’autodefensa. En defini-

tiva,	açò	va	suposa	una	escalada	de	la	violència	i	una	forta	repressió	per	part	de	l’estat	contra	els	anarquistes	i	

tot el moviment obrer en general. Després de tots els conflictes el règim va entrar en crisi i el rei va instaurar 

una	dictadura	militar	de	caire	feixista	al	igual	que	en	Itàlia,	que	va	prohibir	totes	les	associacions	obreres.

�. GuErra civil EsPanYola i movimEnt obrEr 

Després de la dictadura de Primo de Rivera , el 1931 es va proclamar la segona república espanyola, aquesta 

victòria	va	suposar	el	 triomf	de	 les	esquerres,	encara	que	burgeses.	Aquest	nou	règim	va	començar	a	fer	

una	reforma	agrària	per	a	distribuir	les	terres	als	més	necessitats,	açò	va	suposar	per	una	part	una	oposició	

ferotge	per	part	de	la	dreta	més	reaccionaria	i	un	intent	d’accelerar	el	procés	per	part	dels	moviment	obrer	

revolucionari,	com	els	anarquistes	i	nous	grups	d’inspiració	marxista	que	van	sorgir	en	aquesta	època,	com	
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és el cas del PCE (Partit Comunista d’Espanya), que eren clarament stalinistes i el POUM (Partit Obrer 	

d’ Unificació Marxista) que eren trotskistes. De fet durant la reforma grups anarquistes d’Andalusia van 

ocupar	terres,	fet	que	va	reprimir	durament	el	govern.	

Després	del	 fracàs	del	govern	d’esquerres	va	guanyar	 les	eleccions	 les	dretes,	que	van	 iniciar	una	època	

reaccionaria.	Que	va	suposar	que	els	obrers	es	revoltaren	com	és	el	cas	de	la	revolució	d’octubre	del	1934	a	

Astúries.	Després	dels	incidents	provocats	per	la	dreta	les	eleccions	les	van	guanyar	un	front	popular	que	

incloïa als socialistes però no als comunistes. Aquesta victòria no va agradar gens a la dreta reaccionaria, que 

va donar ales als feixistes de les FET (Falange Española Tradicionalista), que actuaven en grups paramilitars 

sembrant	el	pànic	als	barris	obrers,	a	més	a	més	van	buscar	l’ajuda	dels	militars	destinats	a	Àfrica	(feixistes),	

que	volien	fer	un	colp	d’estat.

Aquest	colp	d’estat	va	acabar	amb	un	enfrontament	entre	 la	dreta	 i	 la	esquerra.	Per	part	de	 l’esquerra	no	

existien	les	ajudes	militars	i	l’únic	exercit	que	disposava	eren	els	militants	obrers	que	van	agafar	les	armes	i	

es	van	organitzar	en	milícies	populars,	que	es	van	enfrontar	als	militars	feixistes	tant	espanyols	com	estran-

gers.	Però	el	que	realment	és	interessant	en	aquest	enfrontament,	es	que	es	va	aconseguir	dur	a	la	pràctica	les	

teories	anarquistes,	de	fet	en	Aragó	existia	una	zona	autònoma	del	govern	central,	i	es	va	estendre	per	tota	

Espanya	les	col·lectivitzacions	de	terra,	algunes	vegades	en	mans	anarquistes	altres	comunistes.	Però	l’auge	

del anarquisme preocupava al govern socialista, ui va demanar ajuda a la URSS de Stalin, que va posar com 

a	condició	que	els	anarquistes	i	trotskistes	no	podien	fer	us	de	la	seua	ajuda.	Açò	va	suposar	que	el	govern	va	

començar a atacar als anarquistes i trotskistes, fins al punt d’assassinar a Andreu Nin (dirigent del POUM).

Aquest	fet	va	suposar	un	fre	a	la	revolució	i	la	impossibilitat	de	guanyar	la	guerra,	ja	que	van	marginar	als	

anarquistes	que	eren	els	que	més	militants	 tenien,	 i	per	 tant	els	que	més	podien	col·laborar	en	 la	guerra.	

Finalment la guerra va ser guanyada pels feixistes dirigits pel general Franco, que va implantar un règim 

feixista	que	va	ofegar	el	moviment	obre,	substituint-lo	per	un	sistema	sindical	molt	paregut	als	antics	gremis	

medievals.

10. la situaciÓ actual DEl movimEnt obrEr

Tornant	a	l’àmbit	més	europeu	observem,	que	després	de	la	segona	guerra	mundial	el	moviment	obrer	entra	

en crisi. Sobretot açò es degut a que després de l’autoritarisme mostrat per la URSS, que era el model a seguir 

per	a	molts	revolucionaris	obrers,	durant	la	guerra	freda.	Podem	dir	que	després	de	la	segona	guerra	mundial,	

ja	havien	desaparegut	els	anarquistes	mentre	que	l’únic	model	revolucionari	obrer	eren	els	comunistes.	A	

més	a	més	l’estat	capitalista	burges	es	va	inventar	una	nova	formula	d’estat,	anomenada	l’estat	del	benestar.	

Açò	es	fonamentava	en	que	l’estat	s’encarregava	de	que	tot	ciutadà	tingués	una	vida	digna.	I	d’aquesta	ma-

nera els burgesos desactivaven el moviment obrer que tants mals de cap els va produir a finals del segle XIX 

i	a	principis	del	XX.
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Va significar que ja no existiren grans intents revolucionaris per part dels obrers, sinó que es produeixen 

protestes aïllades quan s’acomiada a grans masses de la població, tot s’ha de dir que l’últim intent revolucio-

nari	europeu	es	va	produir	el	maig	del	1968	a	París,	una	protesta	que	va	començar	amb	els	estudiants	de	la	

Sorbona	i	es	va	estendre	a	tots	els	sindicats	obrers.

A	mode	de	conclusió	podem	dir	que	en	l’actualitat	el	moviment	obrer	es	caracteritza	per	la	pèrdua	de	la	cons-

ciència de classe, és a dir en l’actualitat un obrer no se sent identificat dins d’una classe social, sinó com un 

ciutadà	més	del	país	on	viu.	Açò	suposa	que	l’obrer	s’ha	tornat	un	ésser	passiu	que	pensa	que	no	cal	lluitar	

per	acabar	amb	les	injustícies,	sinó	que	mentre	ell	puga	seguir	vivint	còmode	el	que	els	passe	als	altres	li	és	

totalment	indiferent.

Tot	s’ha	de	dir	que	en	Amèrica	llatina	s’està	desenvolupant	de	nou	un	moviment	socialista	fort,	que	no	utilitza	

la	força	per	a	conquerir	el	poder	sinó	que	ho	ha	fet	de	manera	democràtica,	encara	que	sempre	està	pendent	

l’amenaça	de	d’intervenció	dels	EUA.

11.  la situaciÓ actual a l’Estat EsPanYol

A	Espanya	després	de	la	guerra	civil	es	va	implantar	un	règim	feixista,	que	va	aixafar	tot	moviment	de	pro-

testa	obrer.	Però	quan	el	règim	franquista	va	començar	a	perdre	força	després	de	la	mort	del	general,	que	el	

sustentava,	va	començar	a	resorgir	el	moviment	obrer	en	mans	dels	sindicats	majoritaris,	que	aquesta	vegada	

ja no seria la CNT sinó, un nou sindicat anomenat CCOO(Comissions Obreres), que es va mesclar amb els 

sindicats	verticals	del	règim,	per	tal	de	desestabilitzar-lo.

Tot	s’ha	de	dir	que	el	moviment	obrer	ja	no	seria	tant	fort	com	abans,	tal	com	dius	Paul	Preston	en	un	article	

de la revista d’investigació Sistema:«Para cuando la clase trabajadora quiso emerger de nuevo, en los años 

setenta, las continuidades con el movimiento obrero de antes de la guerra eran difíciles de encontrar.» (Re-

cientes estudios de historia del movimiento obrero español, 1992).

Com s’ha esmentat anteriorment CCOO va suposar el referent de lluita obrera, ja que van organitzar el mo-

viment	obrer	quan	cap	altre	sindicat	ho	va	fer	abans.	I	un	clar	exemple	d’	açò	és	que	bandes	paramilitars	

franquistes van fixar els seus objectius en advocats laboralistes de CCOO, com és el cas dels assassinats d’ 

Atocha a Madrid. Però finalment la transició cap a un règim democràtic va saber fer callar  CCOO i  UGT, 

integrant-los	dins	del	mateix	sistema	polític	fonamentat	en	teories	econòmiques	conservadores.	De	fet	hi	ha	

alguns	intel·lectuals	que	pensen	que	la	transició	espanyola,	es	va	fer	centrant-se	en	el	model	de	bipartidisme	

dels	Estats	Units.	És	a	dir	que	el	nou	sistema	polític	va	suposar	la	submissió	dels	sindicats	a	l’ordre	capita-

lista.

A més a més del rendiment dels sindicats, cal destacar el rendiment del PSOE que va propiciar aquest sistema 

renunciant a tots els seus principis ideològics, també el PCE va renunciar a una continuïtat amb la república 

propiciant	un	sistema	polític	que	tenia	una	herència	clara	del	règim	anterior,	el	rei,	que	havia	sigut	proposat	
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com a hereu de Franco. Açò que va ser ocultat als militants base del PCE, va suposar la ruptura en diferents 

partits	comunistes	com	seria	el	cas	del	PCPE	o	el	PTE.

En	l’època	de	la	transició	hi	havia	un	gran	nombre	de	grups	revolucionaris,	alguns	violents	i	altres	no.	Al	

parlar	d’aquest	tema	es	fa	inevitable	parlar	de	la	gran	quantitat	de	bandes	armades,	que	permaneixen	encara	

els nostres dies. Entre aquestes cal destacar el FRAP (Front Revolucionari Antifeixista Patriòtic), que eren 

nacionalistes catalans i alhora comunistes; Terra Lliure, que compartia la mateixa ideologia que el FRAP. 

I de les bandes armades, la més important ETA, que segueix el model del IRA (Irish REpublican Army), 

aquesta banda armada, que perviu fins ara, és la més forta en diferència i s’ha endut per davant multitud de 

víctimes,	entre	els	seus	objectius	destaquen	les	forces	d’ordre	de	l’estat,	l’exèrcit,	i	els	polítics	nacionalistes	

espanyols.

Per	acabar	dir	que	en	Espanya	la	situació	del	moviment	obrer	es	pèssima,	degut	a	la	pèrdua	de	consciència	de	

classe	entre	els	obrers.	Encara	que	existeixen	honroses	excepcions	com	el	cas	del	poble	andalús	Marinaleda,	

on	els	jornalers	han	ocupat	les	terres	dels	terratinents	i	ha	organitzat	el	poble	de	manera	col·lectivista,	fet	que	

ha	portat	molts	avantatges	a	aquesta	població	perquè	com	no	existeix	la	plusvàlua	hi	ha	un	accés	total	a	la	

vivenda	amb	uns	preus	baixíssims	comparats	amb	els	que	corren	pel	mercat	espanyol.	A	més	a	més	tots	els	

noms	dels	carrers	tenen	algun	referent	comunista.
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