
III.3 EL MOVIMENT OBRER (p.75, 96 i 97) 

 
Amb el cop d’estat de Pavia de 1874 es dissoldrien les associacions dependents 

de l’AIT (Associació Internacional de Treballadors) i se’ls obliga a entrar en la 

clandestinitat fins que en 1881 el govern de Sagasta permetria la llibertat de reunió i 

associació. 

Les dos corrents de l’AIT trobaran el seu lloc en Espanya: l’anarquisme i el 

socialisme marxista. 

 

A. L’ANARQUISME  

Etimològicament anarquisme ve de grec: anarcos = no poder.  

Els seu principis ideològics són: 

1.La  visió naturalista de la societat i del món: Tot allò natural i espontani és 

positiu. L’ésser humà és social per naturalesa i pot viure en llibertat i concòrdia. 

Les lleis i les imposicions són el seu principal enemic. 

2.La defensa de la llibertat col·lectiva ei el concepte de la solidaritat social: 

L’única manera d’arribar al benestar col·lectiu és mitjançant la solidaritat entre 

tots i la lluita per la llibertat col·lectiva. 

3.L’oposició a l’existència de l’Estat i de l’acció política: Consideren a l’Estat 

com opressor que impossibilita el desenvolupament de la llibertat humana.  

Defensen un nou model de societat, basat en la propietat col·lectiva, una societat 

basada en el contracte lliure entre els membres de la comunitat. La unió 

voluntària de les diferents comunitats conduiria al federalisme com forma 

organitzativa que substituiria a l’Estat. S’oposen als partits polítics i creuen que 

la lluita del proletariat s’ha de limitar al terreny econòmic. 

4.Crítica a la propietat privada i defensa de la propietat col·lectiva. Els mitjans 

de producció han de ser propietat de tota la comunitat, les cooperatives. 

5.Defensa de l’espontaneïtat de les masses, l’individualisme i l’acció directa: 

Rebutgen els partits polítics i les jerarquies, s’organitzaven en federacions de 

grups autònoms. La revolució no ha de ser dirigida, sinó que ha de sorgir 

espontàniament de les masses. 

 

L’Anarquisme en Espanya 

 

En Espanya, dins dels representants de l’AIT, predominava la sector anarquista i 

es definia per la seva idea de separar el moviment obrer de la política oficial i la 

desconfiança en una via reformista política, així com en el seu odi contra l’Estat. 

L’àrea geogràfica de l’anarquisme espanyols és molt semblant a la del moviment 

cantonal de 1873: la zona mediterrània i Andalusia. 

Dins de l’anarquisme espanyol podem distingir 3 etapes: 

1.Quan en 1876, amb la Restauració, l’anarquisme passa a la clandestinitat, 

organitzant-se per l’acció directa. És una època de reforçament del moviment. 

2.Quan amb Sagasta, en 1881, torna a la legalitat, creant-se la Federació de 

Treballadors de la Regió Espanyola. Aquest fet provocarà una ruptura dins del 

anarquisme:  

-Per una banda, els dirigents de la Federació de Treballadors (de 

procedència catalana) abandonen les idees de l’acció directa i de la 

destrucció de l’Estat i defensen l’organització d’una resistència solidària 

i pacífica amb la vaga com mecanisme de lluita. 



-Per altra part, el sector andalús, partidari de la violència com única 

manera eficaç de lluita. la defensa de les societats secretes com sistema 

organitzatiu: “La Mano Negra” serà acusada d’assassinats, el que 

provocarà la detenció de camperols de Jerez, Cadis i Sevilla; el govern es 

dedicarà a atribuir tota classe de crims a la Mano Negra i, per extensió, a 

la Federació de Treballadors, per així debilitar al moviment anarquista. 

3.Amb el canvi de segle, el moviment anarquista (tant el doctrinal com el 

pràctic) es transformarà en un moviment anarcosindicalista, abandonen la lluita 

revolucionària, per acceptar la lluita col·lectiva dins d’una organització sindical. 

 

B. EL SOCIALISME CIENTÍFIC O MARXISME 

 

En la doctrina creada per Marx podem destacar 3 aspectes: 

 

a) L’anàlisi del passat:  

- El materialisme històric: Partirà de la dialèctica de Hegel, encara que canviarà 

l’idealisme hegelià pel materialisme dialèctic (inversió hegeliana). És la dialèctica en la 

realitat material la que provoca els canvis en la societat: el Materialisme Històric.  

 

- La lluita de classes com a motor de la història. Marx rastreja en la història i observa 

que la variable que determina l’evolució històrica és la lluita entre els opressors i els 

oprimits i, com d’aquest antagonisme sorgeix nous models socials sorgint una nova 

classe dominant que controla els mitjans de producció i l’aparell de l’Estat. En aquesta 

evolució es poden distingir 3 grans etapes: Esclavisme / Feudalisme / Capitalisme. 

 

b) La crítica del present: l’anàlisi econòmic del capitalisme amb 3 conceptes claus: 

- La plusvàlua, el principi capitalista del màxim benefici, la base de l’explotació 

capitalista. És el treball no remunerat. 

- Les crisis periòdiques, Marx considera que la competència salvatge per aconseguir el 

màxim benefici provocarà crisis periòdiques i la desaparició de les empreses més dèbils 

amb la consegüent concentració empresarial i de capital. 

- Marx creu que després de les crisis s’aprofundirà la separació entre explotadors i 

explotats i durà a l’autodestrucció del capitalisme. 

 

c) El projecte de futur: el Comunisme 

Marx considera que si l’Estat és utilitzat per la burgesia per oprimir a la classe 

obrera, amb la qual cosa cal conquerir l’Estat per canviar la societat i arribar al 

comunisme. 

Per poder conquerir l’Estat cal crear un partit polític obrer que dirigeixi la classe 

obrera. Com la burgesia no voldrà abandonar el poder serà necessària una revolució 

social violenta, la Revolució Socialista. 

Una vegada el proletariat estiga en  el poder, s’iniciarà una nova etapa, la Dictadura 

del Proletariat, que impedeixi el ressorgiment de la societat capitalista i la seva 

eliminació definitiva. 

Finalment s’arribarà a la Sociedad Comunista, una societat sense classes, sense 

explotadors i explotats, sense Estat. 



 

 

Diferències entre Marxisme (Marx) i Anarquisme (Bakunin) 

MARX BAKUNIN 
Conquerir l’Estat Destruir l’Estat 

Centralització territorial Federalització de les cèl·lules anarquistes 

Partits polítics per participar en el joc 

parlamentari 

No a la participació política, no als partits 

polítics 

Acció política dirigida pel partit per conquerir 

el poder 

Espontaneïtat de les masses, acció individual 

per destruir l’Estat. 

Prioritat en l’interès social Prioritat als drets individuals 

Revolució protagonitzada pel proletariat 
industrial 

La revolució feta pels camperols. 

 

 La I Internacional: En 1866 es reuneix en Ginebra el Primer Congrés de l’Associació 

Internacional de Treballadors (AIT), primer fòrum de discussió i de formació de 

dirigents obrers, tracen un programa d’acció sindical que el basava en: la jornada 

laboral de 8 hores + la supressió del treball infantil + la millora de les condicions del 

treball de la dona + rebuig de l’exèrcit permanent + oposició als impostos que afectaven 

a la classe obrera. Aquesta internacional entrarà en crisi ja que no hi havia una 

homogeneïtat ideològica. El sector marxista, de representació industrial, i anomenat 

dins de l’AIT com a autoritari, s’enfrontarà a l’anarquista, l’antiautoritari, de 

procedència agrícola. El fracàs de la Comuna de París i l’enfrontament entre els dos 

grups suposaran la fi de l’AIT en 1876. 

 

 

El Socialisme en Espanya 

 

-Abans de 1874 era un grup reduït de seguidors del marxisme agrupats en 

“L’Associació de l’Art d’Imprimir”. 

-En 1874 Pablo Iglesias passa a presidir l’associació. 

En 1879 Pablo Iglesias crearà el partit Socialista Obrer Espanyol, d’inspiració marxista. 

Defensa la participació política de la classe treballadora, de la formació d’una partit 

obrer capaç d’enfrontar-se amb el règim polític i amb el sistema econòmic vigent. 

El PSOE proposava 3 bases pel triomf del proletariat (tot seguint les idees marxistes): 

1. La possessió del poder polític per part de la classe treballadora era una 

condició necessària per què així es produeixi el canvi econòmic, és a dir la fi 

de la propietat privada, la propietat col·lectiva (la pressa del poder polític = 

la Revolució Socialista prèvia al Comunisme) 

2. L’abolició de les classes socials, el nou Estat estaria format per una única 

classe social, la dels treballadors. 

3. La defensa de la aplicació de mesures polítiques i econòmiques d’immediata 

realització per arribar als objectius dalt exposats, entre les mesures 

defensades destaquen: La lluita pel dret d’associació i reunió + la llibertat de 

premsa + el sufragi universal + la jornada laboral de 8 hores + la igualtat 

salarial sexual. 

 

L’àrea geogràfica del socialisme era Extremadura, Castilla-la Mancha, Madrid, 

Astúries, Biscaia i València. 

Fets importants que marcaran l’evolució del PSOE: 



- Com a resposta a una consulta realitzada per la Comissió de Reformes 

Socials del govern, per tal d’assabentar-se dels programes i objectius de les 

diferents organitzacions proletàries, es realitzarà en 1884 l’Infome de Jaime 

Vera, al qual s’exposa la defensa de la Revolució, ja que només la classe 

treballadora podia ser l’artifici de la seva emancipació, la lluita de classes és 

inevitable i la única funció del govern era decidir que la lluita fora pacífica o 

no. 

- En 1886 naixerà el diari oficial del partit, “El Socialista”, que permetrà la 

difusió de l’ideari socialista per tot l’Estat. 

- En 1887 la crisi econòmica comportarà el tancament de fàbriques i 

l’augment de l’atur. El PSOE crearà una organització que permeta coordinar 

la lluita obrera, en 1888 apareixerà la UGT, Unió General de Treballadors, 

sindicat amb finalitat econòmico-social, el seu objectiu era la millora de vida 

de la classe obrera i els mitjans de lluita eren la negociació amb els 

empresaris, les demandes a la classe política i la vaga. D’aquesta manera el 

PSOE s’encarregava de l’acció política i la UGT de la laboral. 

- Des de 1891 el PSOE participarà en la vida política presentant-se a les 

diferents convocatòries electorals. Després dels diferents fracassos electorals 

decideix en 1910 crear una aliança republicano-socialista que durà a Pablo 

Iglesias a convertir-se ne el primer diputat socialista. 

 

 
 


