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QUE ES COMMEMORA L’1 DE MAIG??? 

 
“Un dia de rebel·lió, no de descans!!, un dia no ordenat per les veus jactancioses de les institucions que tenen 

encadenat al mon del treballador. Un dia en que el treballador fa les seves pròpies lleis i té el poder d’executar-

les!!. Tot sense el consentiment ni l’aprovació dels que oprimeixen i governen. Un dia en que amb tremenda força 

la unitat de l’exèrcit dels treballadors es mobilitza contra els que avui dominen el destí dels pobles de tota la nació. 

Un dia de protesta contra l’opressió i la tirania, contra la ignorància i la guerra de tot tipus. Un dia en que començar 

a gaudir vuit hores de treball, vuit hores de descans i vuit hores per fer el que ens doni la gana" 

 

Aquesta circular va recórrer l’any 1885 per les files del proletariat del EEUU per tal de fer una crida a realitzar 

accions de tota mena l’1 de maig de 1886. En aquella època, les condicions de vida dels treballadors a Europa i als 

EEUU, no podien ser pitjors: la jornada laboral arribava a les 16 hores diàries, la jornada començava a les 4 del 

matí i arribava fins a les 8 del vespre, els fills dels obrers treballaven des de els 6 anys i les dones treballaven de nit 

per completar el salari familiar. La misèria, la explotació i la repressió policial feien impossible una vida digna. 

Aquell dia, ara fa 120 anys, la vaga per aconseguir una jornada laboral de 8 hores va esclatar de punta a punta dels 

EEUU. Més de 5.000 fàbriques foren paralitzades i 340.000 obrers varen sortir als carrers i places per manifestar 

les seves reivindicacions. A la ciutat de Nova York, els obrers fabricants de pianos, ebenistes, envernissadors i 

obrers de la construcció van conquerir les vuit hores sobre la base del mateix salari. A Pittsburgh, l’èxit va ser 

gairebé complet. A Boston ho varen aconseguir els obrers de la construcció. 

A Chicago, els embaladors, els fusters, els obrers de la construcció, mecànics, els ferrers i els empleats de 

farmàcia, també van aconseguir vuit hores amb el mateix salari, malgrat tot en aquesta ciutat, els fets es van 

desenvolupar amb greus aldarulls i accions violentes que culminaren el 4 de maig amb una matança d’obrers on 

també va morir algun policia a la plaça d’Haymarket, posteriorment es va organitzar un judici contra dirigents 

anarquistes i socialistes de la ciutat, amb la intenció d’aplicar un càstig exemplar. El judici, arbitrari i amb 

testimonis corruptes, va servir per condemnar a mort i penjar en la forca a quatre dirigents obrers, George Engel de 

50 anys, tipògraf i periodista; Albert Pousen de 38 anys, ex candidat a la presidència dels EEUU i periodista; Adolf 

Tischer de 30 anys i periodista; i August Spiers, 31 anys, periodista i director de l’ “Arbeiter Zeutung”. Aquests 

dirigents obrers han passat a la història com els màrtirs de Chicago.  

L’any 1890, per acord del Congrés Internacional Obrer a París s’establirà l’1 de maig, com el dia de reivindicació 

de la classe obrera arreu del món. 

A Catalunya, el primer de maig es començarà a commemorar també a partir de 1890, és la Barcelona dels anys 90 

del S.XIX, la ciutat més conflictiva de l’estat espanyol, on la classe obrera es fa visible de forma més amenaçadora.  

Sense un sindicalisme fort ni organitzat, tot un cicle d’atemptats va convertir Barcelona en la ciutat de les bombes i 

aviat serà coneguda amb el sobrenom de “La Rosa de Foc” de la revolta obrera internacional. A Barcelona es 

comença a celebrar el primer de maig amb l’expectativa de poder fer la revolució social tot encaixant amb un 
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procés universal, les societats d’inspiració llibertària del Pla de Barcelona agafaran un renovat protagonisme i la 

vaga general esdevé una eina que havia de fer possible un ràpid canvi social.  

 

Xavier Pérez Fornés 
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