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El naixement de l’associacionisme obrer
Poc pes relatiu del
proletariat obrer industrial a
Espanya en relació a altres
països europeus.

A Espanya, com en altres països,
la legislació liberal no permetia
l’associacionisme obrer, i es
reprimia qualsevol reivindicació
o protesta dels treballadors.
Importància del moviment
mutualista, com a subsidiari
de les prestacions solidàries
entre els treballadors (atur,
malaltia...)
Participació amb
“quotes” per a la “caixa
de resistència”.

A Catalunya, a mitjan del segle XIX,
hi havia uns 80.000 obrers industrials,
essent la regió on aquest grup tenia
una major proporció.

El progressiu enduriment de les
condicions laborals va anar
encenent l’esperit reivindicatiu i
la consciència de classe entre el
proletariat.
Al 1840 neixen a Barcelona la
Societat de Teixidors i
l’Associació Mútua de Teixidors.
Neixen i proliferen diverses
associacions per “oficis” i de defensa
mútua, que perseguien la millora de
les seves condicions de treball, i que
foren especialment perseguides en
les etapes de governs moderats.

Ús de la vaga com a eina
de pressió sobre els
empresaris.
La consolidació del sindicalisme
durant el Bienni progressista (1854-56)

Període de tolerància
i de radicalització del
moviment obrer
espanyol

 1854 – “Vaga de les selfactines” (de tipus “luddista”). Acord d’un
comitè paritari per a l’augment dels salaris.
 1855 – Forta repressió contra el moviment obrer. Primera vaga
general a tota Espanya amb reivindicacions generalistes (llibertat
sindical, horaris, participació dels obrers en la gestió ...). Repressió
militar
 1857 – Prohibició total de qualsevol tipus d’associació obrera
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LES BASES IDEOLÒGIQUES DEL PRIMER SINDICALISME CATALÀ
EL SOCIALISME UTÒPIC
Principals bases
ideològiques del
moviment associatiu
obrer fins al Sexenni.

A partir de la dècada
dels 30 entren les idees
del socialisme utòpic
(Saint-Simon, Fourier,
Owen, Proudhon ...)

Influència i adscripció
dels moviments
associatius obrers més
moderats al Partit
Demòcrata i als principis
democràtics.
A Catalunya, i força
lligat amb els ideals
democràtics, el
moviment obrer es van
vincular en els seus inicis
amb el republicanisme
federal.

ELS IDEALS DEMOCRÀTICS
EL REPUBLICANISME FEDERAL
A Catalunya, Narcís Monturiol, i a
Espanya, Fernando Garrido.
Construcció d’alguns falansteris, i
defensa del cooperativisme com
a model alternatiu al capitalisme.
Reivindicacions de tipus
“democràtic” com el
reconeixement de les llibertats
individuals o de sufragi universal.

El programa polític dels
republicans va incorporar
algunes de les reivindicacions
del moviment obrer.

La ineficàcia de la Primera
República i la incapacitat per
satisfer les reivindicacions del
moviment obrer van allunyarlo, en part, del federalisme
republicà.

L’arribada de la Restauració (1874) i de les idees internacionalistes va
abocar el moviment obrer en dues direccions:

 L’internacionalista revolucionari (marxista)
 L’apoliticisme anarquista.

