
O  MOVEMENTO  OBREIRO  DENDE  AS  SÚAS  ORIXES 
ATA A CRISE DA RESTAURACIÓN

O movemento obreiro en España pasou por dúas etapas separadas polo Sexenio 
Democrático. Ata 1868 desenvolveuse en poucas zonas e tivo pouca repercusión, en gran 
medida pola reducida industrialización do país. A partir dese ano recoñécese a liberdade 
de  asociación  e  penetrou  en  España  a  influencia  da  I  Internacional.  Neste  segundo 
período estivo marcado pola influencia ideolóxica do anarquismo e do socialismo.

1 - Primeiros movementos   sociais: 1820-68.  

1.1 - Os obreiros:  

O detonante foron  a pobreza e as inxustizas sociais: xornadas laborais de 12 a 
16  horas,  salarios escasos que se  cobraban por día traballado  sen dereito a paro nin 
seguro por enfermidade ou accidente. As casas eran pequenas e estaban amoreadas sen 
sumidoiros nin auga corrente polo que era fácil a propagación de enfermidades como o 
tifos, a tuberculose ou o cólera. A esperanza de vida era curta ( 34 anos para os homes e 
36 para as mulleres a finais de século) e a mortalidade infantil ( sobrevivían 2-3 de cada 5 
fillos a finais de século) era alta pola malnutrición e as deficientes condicións hixiénicas. 
Estas  pésimas  condicións  de  vida  ían  acompañadas  polo tratamento  humillante que 
recibían  de  patróns  e  capataces  onde  os  castigos  físicos  a  mulleres  e  nenos  eran 
frecuentes. 

As  primeiras  asociacións  obreiras  xurdiron  en  Cataluña,  especialmente  en 
Barcelona. Pero o primeiro episodio de loita obreira foi en Alcoi ( Alicante ) en 1821 ca 
destrución  das  máquinas  de  fiar  dunha  fábrica  téxtil.  Este  tipo  de  accións  eran  de 
carácter     ludista     (movemento de orixe inglesa contra o novo sistema industrial e que se 
manifestaba de forma  espontánea e violenta destruíndo as máquinas e incendiando as 
fábricas, xa que cada nova máquina significaba perda de empregos e da baixada dos 
salarios) e volveron a suceder en Barcelona en 1824 e, de forma máis violenta, en 1835 
cando os obreiros e as súas mulleres asaltaron a fábrica téxtil dos irmáns Bonaplata e 
destruíron as máquinas spinning que fiaban con maior rapidez .Estas accións continuaron 
repetíndose nos anos 50.   (DOC.1)  

En 1840 constituíse en Barcelona a Asociación Mutua de Obreiros da Industria 
do Algodón.  A  súa  intención  era  protexer  ós  asociados  contra  o  desemprego,  a 
enfermidade, ou a morte a cambio dunha pequena cota. 

Nos anos 50 tentarán que se lle recoñeza o dereito de asociación e reunión non só 
con fins asistenciais senón tamén políticos para negociar os salarios cos patróns (DOC.2) 
. Os republicanos incluirán estas reivindicacións obreiras nos seus programas políticos o 
que lles dará un gran apoio popular. 

1.2 - Os campesiños:  

Os levantamentos campesiños foron constantes durante todo o século XIX sobre 
todo  en  Andalucía onde  o  traballo  ó  xornal  era  maioritario.  Na  década  de  1840 
producíronse asaltos a fornos de pan, queimas de colleitas e matanzas de gando pola 
fame  xeneralizada.  En  1855 como  resposta  á  desamortización  de  Madoz  dos  bens 
comunais producíronse novos levantamentos campesiños en Andalucía, parte de Castela, 
e  zonas  montañosas  de  Aragón.  O levantamento  continuou  ata  1860 agrupando  a 

2º bac. Hª de España. Movemento obreiro.  1 de 6



100.000 homes ó mando do veterinario  Rafael Pérez.  Foron duramente reprimidos  polo 
exército e a Garda Civil con 19 execucións e centenares de detidos.  Nas  décadas de 
1870-80 a resposta do campesiñado en Andalucía foi o bandoleirismo.  

2 - O movemento obreiro durante o Sexenio (1868 – 1874).  

A expansión das  organizacións obreiras  veu ó amparo do recoñecemento do 
dereito de reunión e asociación  da Constitución do 69. O republicanismo foi a tendencia 
máis identificada coa causa obreira  ata o ano 1874.   Despois desta data os obreiros  
sentíronse desencantados coa política tradicional á que consideraban un instrumento da 
burguesía.  Por iso abandonaron o seu apoio ós partidos  tradicionais e se decantaron 
polas ideas revolucionarias anarquista e socialista.

O Sexenio democrático foi a época da 1ª Internacional Obreira (DOC.3) . A chegada 
a España das ideas da Asociación Internacional dos Traballadores despois do triunfo 
da  “Gloriosa” (  setembro de 1868 )  da man do anarquista italiano Fanelli.  As súas 
ideas calaron no proletariado catalán e no campesiñado andaluz. Así en  1870 fundouse a 
Federación Rexional Española ( FRE ) con acordos na liña ideolóxica anarquista da AIT: 
recurso  á folga  e  á  acción  directa  (  sabotaxes  industriais,  ocupación  de  fábricas, 
sublevacións,  e  terrorismo)  como  armas  fundamentais  de  loita  do  proletariado,  e 
rexeitamento dos partidos políticos e das eleccións.

O  enfrontamento  cos marxistas  produciuse  en  1871 cando  chegou  a  Madrid 
Lafargue, xenro de Marx que difundiu a idea marxista da necesidade de tomar o poder 
político por parte da clase obreira para establecer a “ditadura do proletariado”. Esta idea 
enfrontábase á parte anarquista  da AIT que rexeitaba a toma do poder político e propoñía 
destruír  o  Estado.  En  1872 os  marxistas  foron  expulsados  da  Federación  Rexional 
Española e crearon a Nova Federación Madrileña, de carácter marxista, encabezada 
polo ferrolán afincado en Madrid  Pablo Iglesias.

O momento máis importante da AIT española foi na 1ª República e no movemento 
cantonalista. Tras o fracaso do cantonalismo e da 1ª República e ca entrada do réxime da 
Restauración a AIT española foi declarada ilegal . Debido a isto marxistas e anarquistas 
pasaron a organizarse ó marxe da lei.

3 - A movemento obreiro durante a  primeira etapa da   
Restauración (1875- 1898).

Durante a Restauración o Estado foi tomando conciencia de que debía regular as 
relacións  económicas  e  laborais  para  frear  a  conflitividade  obreira.  Así  en  1878 
aprobáronse as primeiras  leis de regulación dos traballos  perigosos para os nenos, de 
creación de asilos para inválidos  de traballo e de construción de barrios para  obreiros. 
Nesta mesma liña en  1883  creouse a  Comisión de Reformas Sociais para estudar a 
condición obreira e promover reformas sociais. E en  1887 e a Lei de Asociacións do 
“goberno longo” de Sagasta recoñeceu a liberdade sindical o que fixo que as  asociacións 
anarquistas e marxistas volveran á legalidade.
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3.1 - As organizacións socialistas:  

En 1879 fundouse o Partido Socialista Obreiro Español (PSOE) baixo o liderado 
de Pablo  Iglesias,  e  en  1888 fundouse o sindicato  Unión General  de Traballadores 
(UGT) de  orientación  socialista,  grazas  á  liberdade  sindical  que  permitiu  a  Lei  de 
Asociacións do  ano anterior. O crecemento do socialismo foi moi lento e a fins de século 
só estaba ben implantado en Madrid, Biscaia, e Asturias.

O PSOE apoiaba a  participación nas eleccións e no Parlamento cun programa de 
reformas  que  defendía  o  dereito  de  asociación,  reunión  e  manifestación,  o  sufraxio 
universal, a redución de horas de traballo e a prohibición do traballo infantil. Introduciron o 
1 de maio como Festa do Traballo a partir de 1890. No primeiro terzo do século XX un 
crecemento  progresivo:  de  3.000  afiliados  en 1898,  pasou  a  30.000  en  1920.  A súa 
estratexia foi non poñer en perigo a súa organización con grandes accións revolucionarias 
e aproveitar as oportunidades que  ofrecía o sistema parlamentario. Para elo aceptaron 
colaborar co partido republicano sen renunciar á revolución social e despois dos sucesos 
da Semana Tráxica  ( 1909) formaron a Conxunción Republicana – Socialista. Grazas a 
esta alianza cos republicanos Pablo Iglesias resultou elixido deputado en 1910.

 A  UGT  organizouse por sindicatos de  oficio en cada localidade. Afirmaba que o 
recurso  á folga era só a  última posibilidade cando fallaban todas as vías de negociación. 
Tivo un crecemento maior co do PSOE xa que en 1914 tiña 120.000 afiliados e  en 1921, 
240.000. Expandiuse sobre todo en Madrid, Asturias, País Vasco, Andalucía, e menos en 
Levante.  Defendeu a participación de  representantes obreiros nos organismos estatais 
para conseguir reformas laborais e sociais de aí que sempre participaron no Instituto de 
Reformas Sociais. O seu líder destacado: Francisco Largo Caballero. 

3.2 - As organizacións anarquistas.  

Tiveron un grande arraigo en Cataluña e  Andalucía e participaron activamente no 
movemento cantonalista de 1873. A fins do século XIX coexistían dúas tendencias dentro 
do anarquismo:

3.2.1 - A corrente conspiradora, insurreccional, ou “anarquismo puro”.  

 seguidora da Federación  Rexional  Española (FRE) do Sexenio e que agora se 
transformara  en  Federación  de  Traballadores  da  Rexión  Española  (FTRE) que  se 
fundara en Barcelona en 1881. Defendía a “propaganda polo feito” a través da acción 
terrorista e organizáronse en pequenos grupos autónomos co obxectivo de atentar contra 
os piares do capitalismo que eran para eles eran o Estado, a burguesía, e a Igrexa. A súa 
época de maior violencia social foi entre 1893-97:

– contra o Liceo de Barcelona en 1893 con 22 mortos e 35 feridos. (contra a 
burguesía)

– Contra a Procesión de Corpus en 1896 con 12 mortos e 64 feridos. ( contra  
a Igrexa).

– Asasinato de Cánovas en 1897. (contra o Estado).

Esta corrente tamén foi acusada de estar detrás da “Mano Negra” que actuou en 
Andalucía a finais do século XIX con asasinatos e incendios de colleitas e edificios.
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As consecuencias destas accións foron que se xerou unha espiral de violencia 
de atentado –  represión  -  atentado.  Así,  por  exemplo,  os  atentados  na procesión  de 
Corpus  desembocaron  no Proceso  de  Montjuic que  rematou  ca  execución  de  5 
anarquistas. A vinganza por esta condena levou ó asasinato de Cánovas.

3.2.2 - A corrente   anarcosindicalista.  

Esta  corrente  centrábase  na educación  dos  obreiros  (  temas  de  actualidade  de 
ciencia, tecnoloxía, saúde...) e na organización de caixas de resistencia, federacións de 
oficios, ou na organización de folgas xerais. Era contraria ó terrorismo e partidaria dunha 
acción de masas.

4 - O movemento obreiro durante a crise da Restauración   
(1898- 1923):

Nas primeiras décadas do século XX a lexislación laboral e social ó amparo das 
ideas rexeneracionistas dos políticos da quenda dinástica. Deste xeito,  Antonio Maura, 
presidente  conservador  entre  1907-1909  elaborou  novas Leis  sociais  como  a 
obrigatoriedade do descanso dominical, as Primeiras regulamentacións sobre inspección 
no traballo, e a creación do Instituto Nacional De Previsión dedicado ós seguros obreiros. 
E  José Canalejas, presidente liberal entre 1910- 1912, afrontou leis que melloraban as 
condicións laborais, entre elas a prohibición do traballo nocturno das mulleres, a lei de 
accidentes  de  traballo,  a  seguridade  social  obrigatoria,  e  os  contratos  colectivos  de 
traballo. 

Pero  estas  medidas  nos  foron  suficientes  para  frear  a  conflitividade  laboral  nun 
proletariado  obreiro  e  campesiño  que  vivía  ó  límite  da  subsistencia  e  as  asociacións 
obreiras seguiron medrando:

4.1 - As organizacións marxistas:  

– O Partido Socialista Obreiro Español (PSOE) experimentou no primeiro terzo do 
século XX un crecemento progresivo: de 3.000 afiliados en 1898, pasou a 30.000 
en 1920. A súa estratexia foi non poñer en perigo a súa organización con grandes 
accións  revolucionarias  e  aproveitar  as  oportunidades  que  ofrecía  o  sistema 
parlamentario. Para elo aceptaron colaborar co partido republicano sen renunciar á 
revolución social e despois dos sucesos da Semana Tráxica  ( 1909) formaron a 
Conxunción Republicana – Socialista.  Grazas a esta alianza cos republicanos 
Pablo Iglesias resultou elexido deputado en 1910.

– A Unión General de Trabajadores (UGT) tivo un crecemento maior co do PSOE 
xa que en 1914 tiña 120.000 afiliados e  en 1921, 240.000. Expandiuse sobre todo 
en  Madrid,  Asturias,  País  Vasco,  Andalucía,  e  menos  en Levante.  Defendeu  a 
participación de  representantes obreiros nos organismos estatais para conseguir 
reformas  laborais  e  sociais  de  aí  que  sempre  participaron  no  Instituto  de 
Reformas Sociais. O seu líder destacado: Francisco Largo Caballero. 

– O Partido Comunista de España (PCE) que naceu en 1921 como unha escisión 
do PSOE partidaria de seguir a liña bolxevique rusa. Contou con núcleos activos en 
Biscaia e Asturias.
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4.2 - As asociacións anarquistas:  

A corrente da “propaganda polo feito” levou á fundación de Solidaridad Obrera en 
1907. Esta corrente asasinou en 1912 a Canalejas cando era presidente do goberno.

A corrente anarcosindicalista fundou en 1910  o sindicato  chamado Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT) que era partidario da folga xeral e da negociación directa dos 
obreiros cos patróns como método principal de acción revolucionaria.

4.3 - A colaboración entre marxistas e anarquistas: folga xeral de 1917.  

A colaboración entre a CNT e a UGT desembocou na folga xeral de 1917(DOC.4) 
motivada  sobre  todo  polas  consecuencias  para  España  da  1ªGM  pero  tamén  polo 
ambiente  revolucionario  que  se  vivía  en  Europa co  triunfo  da Revolución  Rusa  e  as 
dificultades políticas do sistema da Restauración.

Cando estalou a Gran Guerra, o goberno de Eduardo Dato (conservador nacido na 
Coruña)  o partido  declarou a neutralidade que foi apoiada por todos os partidos 
políticos.  A  neutralidade  favoreceu  unha  espectacular  expansión  da  economía 
española xa  que  se  converteu  en  abastecedora  dos  países  belixerantes  ós  que 
subministrou materias primas e produtos industriais. A alza das exportacións e o descenso 
das importacións motivou a creación e ampliación da minaría asturiana,  da siderurxia 
vasca, e das industrias téxtiles e metalúrxicas catalás que  enriqueceron á burguesía. 
Pero as clases traballadoras empobrecéronse porque a gran subida dos prezos dos 
produtos de primeira necesidade non se viron correspondidos cunha subida similar dos 
salarios. A tensión social foi en aumento como demostra o aumento do número de folgas: 
169 en 1915, e 237 en 1916.

 En marzo de 1917 uníronse as dúas organizacións sindicais rivais, a UGT e a CNT 
e  asinaron un manifesto  conxunto  pedindo  a intervención  do goberno para  conter  os 
prezos. Ameazaron cunha folga xeral se isto non se producira. A tensión estalou cando os 
dous sindicatos chamaron á folga xeral en agosto. 

A incidencia da folga foi importante en Barcelona, Madrid, País Vasco, e Asturias 
onde se chegou a paralizar a vida cidadá. O goberno decretou a lei marcial e enviou ó 
exército para sufocar a revolta. Houbo  70 mortos, 200 feridos,  e 2000 detidos. 

4.4 - A  radicalización  do  movemento  obreiro  e  o  enfrontamento  ca   
patronal: trienio boxevique e pistolerismo:

A folga de 1917 inaugurou no movemento obreiro o chamado “trienio bolxevique” 
(1918-20).  A crise social,  agudizada  pola  recesión  económica  da posguerra  ,  xa  que 
España  foi  deixando  de  ser  exportadora  de  materias  primas  e  produtos  industriais, 
favoreceu un gran crecemento dos sindicatos e contribuíu a radicalizar as posturas das 
clases traballadoras:

– Os  campesiños intensificaron  as  súas  reivindicacións  a  partir  de  1918.  Por 
primeira vez a tradicional revolta campesiña deu paso a un movemento sindical 
dirixido pola CNT e a UGT. Moitos municipios andaluces e estremeños chegaron a 
estar controlados polos comités de folga e procederon á ocupación e repartición de 
terras. A cidade de Córdoba  foi a pioneira deste movemento que se estendeu a 
toda Andalucía, Estremadura e a Mancha.  A declaración do  Estado de  guerra, a 
ilegalización das organizacións obreiras, e a detención dos seus líderes puxo fin á 
rebelión en 1920.
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– A conflitividade campesiña coincidiu ca dos  obreiros da minaría e da industria. 
En  Biscaia,  Asturias,  e  Madrid  producíronse  folgas  e  enfrontamentos  entre  os 
sindicatos, dun lado, e a patronal e o goberno doutro. Pero o maior enfrontamento 
produciuse en Barcelona na folga da Canadense,  a compañía  que abastecía de 
electricidade á cidade paralizou o 70% da industria local. Durou un mes e medio e 
os  obreiros  negociaron  ca  patronal  a  liberación  dos  detidos,  a  readmisión  dos 
despedidos, aumentos salariais, e xornada de 8 horas. Pero os detidos non foron 
liberados e  a folga continuou.  A patronal respondeu co peche  de empresas e a 
represión dos sindicatos.  

O  progresivo  aumento  da  violencia  entre  sindicatos  e  patronal  deu  como 
consecuencia que os actos terroristas e a violencia apoderáronse das rúas a través do 
“pistolerismo” que foi froito do enfrontamento entre   sindicatos e patronal. Durante os 
anos 1916-23 tiveron lugar máis de 800 atentados e morreron 226 persoas entre elas un 
presidente  do  goberno, Eduardo  Dato  en  1921,e  diferentes  dirixentes  sindicais  e 
avogados laboralistas. 

Este  aumento  da  violencia  deuse  sobre  todo   en  Cataluña  onde  a   patronal 
contratou pistoleiros a soldo  para asasinar ós dirixentes obreiros e fundou o  Sindicato 
Libre que fomentou accións violentas contra o sindicalismo anarquista. Algúns grupos de 
obreiros vinculados  á  CNT responderon as accións dos patróns  atentando contra as 
autoridades,  os  patróns,  e  as forzas da orde.  Destaca o  grupo  “Os Solidarios” que 
actuaba en Barcelona.  A actuación do  gobernador civil de Barcelona fomentou este 
clima de violencia ó protexer ós pistoleiros da patronal e reprimir ós sindicalistas a través 
da  a Lei de Fugas segundo a cal a policía podía disparar e matar ós sindicalistas detidos 
que querían escapar. 

A inseguridade e inestabilidade social que creou o enfrontamento entre patróns e 
obreiros e a incapacidade do poder político para atallar a situación foi unha das causas do 
éxito do golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en setembro de 1923.
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