
1.- La societat de classes
1.1.- Antecedents

A l’Antic Règim les relacions socials estaven marcades per 
un marc jurídic i polític que fixava

els diferents estaments
els seus privilegis
els seus drets

L’estructura social estava basada en l’herència d’uns 
privilegis per part d’un grup….. L’aristocràcia
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1.- La societat de classes
1.1.- Antecedents

Aquesta situació va canviar amb  Canvis polítics

Revolució francesa      desaparició privilegis
Revolucions liberals

igualtat davant la llei i la fiscalitat

SORGEIX UN NOU GRUP SOCIAL PREDOMINANT: 
LA BURGESIA       

El moviment obrer i les internacionals



1.- La societat de classes
1.1.- Antecedents

Aquesta situació va canviar amb CANVIS ECONÒMICS

Motivats per la Rev. Industrial

Ajuda a l’enriquiment de la burgesia

Crea un nou grup social (PROLETARIAT) i els primers 
moviments obrers (AGRUPACIÓ DELS PROLETARIS)

El moviment obrer i les internacionals

QUAN PRENEN CONSCIÈNCIA DE QUE LA SEVA
MISÈRIA NO ÉS PER LA GUERRA O CRISI SINO

PELS INTERESOS DELS PATRONS

CANVIS POLÍTICS           PAS D’UNA SOCIETAT ESTAMENTAL A UNA
+ CANVIS ECONÒMICS  =                   SOCIETAT DE CLASSES



1.- La societat de classes
1.1.- Antecedents

Omple el quadre següent.
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2.- Primeres formes d’organització del mov. obrer

Les dolentes situacions laborals van originar conflicte entre 
patronsi treballadors.

Els conflictes es poder classificar en dos:

� Estratègia clàssica o tradicional: motins i avalots
Eren conductes pròpies de la necessitat.

� Nova estratègia per aconseguir nous drets laborals 
(dret vaga per exemple).

Es va lluitar contra les lleis que prohibien les associacions:
COMBINATIONS ACTS I LLEI LE CHAPELIER

Les primeres reaccions contra el sistema serà d’institucions 
caritatives però l’esforç més gran el faran 

ELS SOCIALISTES UTÒPICS

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.1.- Socialisme utòpic.

Moviment sorgit a França a principis del segle XIX.

Format per pensadors de classe mitjana (també noblesa)

Volen altre tipus de societat diferent a la manifestada per 
la industrialització.

El non d’Utòpics va ser utilitzat per Karl Marx ja que no 
confiava en que aquestes teories es portessin a terme.

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.1.- Socialisme utòpic.

CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS DEL S.UTÒPIC:

A.- Substitució de la propietat privada i dels mitjans de producció
per formes col�lectives.

B.-La bondat i la concòrdia eren innates a la condició humana.

C.- Formes pacífiques en front de la violència.

D.-Necessitat de reformes per millorar la situació de les classes 
populars (intervenció estatal, protecció dones, assistència 
sanitària)

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.1.- Socialisme utòpic.

Robert Owen

Fourier

Principals representants:           Cabet

Blanc              Proudhon

Saint-Simon

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del
mov. Obrer

2.1.- Socialisme utòpic.

Robert Owen (1771-1858)

Va ser l’únic que va prendre part activa a la 
lluita sindical.
Va fer fàbriques (New Lanark) sota el 
model d’estructura social interclassista.

Va millorar les condicions     *Cooperatives consum
laborals                              * Limitació treball nens

* Limitació horaris

Va crear a USA una comunitat ideal (New Harmony)

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.1.- Socialisme utòpic.

Fourier (1772-1837). Fill d’un comerciant de teles.

- Aspirava a destruir el capitalisme i a substituir per comunitats 
socialistes anomenades……………………………..FALANSTERIS.

El moviment obrer i les internacionals

Associacions lliures de 
treballadors amb formes 
de vida comunal on tothom 
participa de forma 
voluntària

Pensa que la culpa del caos social 
és la infidelitat humana i la 
destrucció de les lleis de natura 
causada per institucions
com la família, pàtria, religió
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2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.1.- Socialisme utòpic.

Cabet (1788-1856). 

Inspirat per Babeuf (va crear la conjura dels iguals el 1796)
manifestava que la propietat privada era la clau de la desigualtat i proposa la comunal

Cabet va escriure Un viatge a Icària:

� Manifesta idees socialistes
� Per primera vegada es parla de “dictadura del proletariat”
� Va posar en pràctiques les seves idees en fàbriques 
americanes (colònies modèliques que van fracasar).

� Va tenir molta influència en cercles obrers catalans



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.1.- Socialisme utòpic.

L. Blanc (1811-1882). Va ser un dels primers teòrics del 
socialisme.

Rebutjava la lluita de classes i defensava la transició
política PACÍFICA cap a la societat socialista mitjançant

L’ORGANITZACIÓ DE TALLERS NACIONALS

Va formar part del govern provisional de 1848 a França

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.1.- Socialisme utòpic.

Proudhon (1809-1865). Va ser la figura més important

Va ser el primer en manifestar-se contra la propietat   
privada.

“la propietat és un robatori”

Va criticar la democràcia burgesa i el paper de l’Estat.

Proposa la creació de cooperatives obreres i mutualisme
Es considera el precursor de l’anarquisme          Un home és lliure quan 

actua mogut per la seva raó
i no accepta ordres de ningú

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.1.- Socialisme utòpic.

SAINT-SIMON (1760-1825)

D’origen aristocràtic, és el primer que intenta 
trobar el principi ordenador de la nova 
societat industrial.             

Pensa trobar-lo en la ciència

L’Estat ha de deixar d’estar dirigida per 
militars i advocats i ser-lo per classes productores: 
empresaris i obrers. Defensa: propietat privada

retribució en funció treball

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

El principal ideòleg va ser 

Karl Marx (1818-1883)
juntament amb el seu 
col�laborador i amic 

Friederich Engels 
(1820-1895)

Es van conéixer a Londres on es van refugiar després 
de passar molt temps fugint per Europa.

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

Karl Marx i F. Engels van divulgar les seves idees en 
publicacions il�legals

GASETA RENANA (dirigida per K. Marx)
ANNALES FRANCOALEMANYS (dirigits per F.Engels)

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

Les obres claus del pensament marxista són:

a.- El Manifest comunista (1848)      redactat amb Engels
b.- El Capital (1867)

El moviment obrer i les internacionals



A mediados de abril de 1876, en Hamburgo, Marx entró en el 
despacho del conocido editor Otto Meissner. Llevaba bajo el brazo un 
grueso manuscrito que apretaba fuertemente contra su raída levita, 
como si se tratara de un ariete y fuese a derribar con él unas enormes 
puertas invisibles. No se trata de un libro más; se titula El capital. Marx 
emprendió un monólogo entusiasta a través del cual desgranó ante el 
asombrado editor los conceptos fundamentales de su obra. Por fin, tras 
más de media hora de disertación, Marx comentó con sombrío humor: 
"Dudo que nadie haya escrito nunca tanto sobre el dinero teniendo tan 
poco". Era la obra en la que Marx había puesto todo su empeño durante 
dieciocho años de trabajo intelectual y de privaciones humillantes. Se 
cuenta como ejemplo que, en febrero de 1852, Marx se vio obligado a 
permanecer encerrado en su casa toda una semana al haber tenido que 
empeñar su único traje. Los conceptos fundamentales de El capital, 
originalísimos para la época y bastante abstractos, no despertaron al 
principio la atención que Marx esperaba. Sería preciso aguardar muchos 
años para que esta obra cumbre de la economía política, piedra angular 
del pensamiento marxista, fuera reconocida en su verdadera magnitud. 
En la diapositiva anterior, portada de la primera edición.
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2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme 

Les influències de Karl Marx són molt variades però 
especialment de Hegel i l’escola anglesa de Manchester

- HEGEL… agafa la idea NO linial de la història.
- La història està plena de contradiccions (antagonismes)

- ESCOLA DE MANCHESTER… agafa la teoria del valor del 
treball                    

el valor final del producte està en
base al treball humà acumulat en 
la seva fabricació

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

El marxisme s’estudiarà a partir de 3 camps:

1.- Anàlisi del passat (materialisme històric)

2.- Crítica del present (estudi econòmic –El Capital)

3.- Projecte de futur (alternativa política marxista)

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

1.- Anàlisi del passat (materialisme històric)
El marxisme trenca amb la concepció idealista de la 
història...   El motor de la història són les condicions materials o 

econòmiques NO la idea de Hegel. Les idees o ideologies són 
vistes som un resulat, una conseqüència.
HEGEL= La Idea guiava la humanitat
MARX = Les relacions entre els homes donen sentit a la Hª

El motor que mou la Història és la lluita de classes (antagòniques)

Lluita entre classes opressores i oprimides

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

Les etapes de la Història NO són definides pel grau de 
desenvolupament de la poducció sinó per la naturalesa de les 
relacions de producció.

(amo/esclau, senyor/serf, capitalista/obrer)
- Asiàtic o comunisme primitiu

5 etapes relacionades               (treball i terra comunal)
amb 5 modes de             - Esclavista – Antiguitat (Grècia i 
producció Roma)

- Feudalisme (propietat sobre 
mitjans i treballador)

- Capitalisme (concentració en poques mans)
- Comunisme

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

El pas d’una etapa a altra té lloc quan les contradiccions i 
antagonismes el destrueixen

Apareix una nova classe social que controla els 
mitjans de producció i els aparells de l’Estat

Imposen una nova concepció política, social, moral
(SUPERESTRUCTURA)

Per a Marx el capitalisme és una fase que s’ha de superar 
per arribar al socialisme on no hi hauran desigualtats
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2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

2.- Crítica del present: anàlisi econòmic.

Per a Marx, l’economia condicionava la resta d’estructures:
social, política, etc…

Les seves idees les elabora a l’obra EL CAPITAL.

L’element clau és la plusvàlua         Benefici que es quedda 
el capitalista a partir del 
treball no pagat al productor.

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

Marx  demostra en el Capital dos coses:

1.- El sistema capitalista té la necessitat constant de nova 
tecnologia  per fer front a la disminució de beneficis 
(repercuteix negativament en el treballador)

2.- Crisis periòdiques. Provoca la concentració d’empreses i 
capital en poques mans.

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

3.- Projecte de futur: la societat comunista.
Per posar fi a l’explotació de l’home per l’home Marx 

proclama de que el proletariat es faci amb el poder

REVOLUCIÓ PROLETÀRIA

Creació d’un nou estat: DICTADURA DEL PROLETARIAT

No propietat privada Desaparició classes socials

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.2.- Socialisme científic: el marxisme

DESAPARICIÓ DESAPARICIÓ

CLASSES      =      DE L’ESTAT
SOCIAS            (REFERIT A L’ESTAT BURGÉS

EXPRESSIÓ DE LA DOMINACIÓ
D’UNA CLASSE SOBRE ALTRA)

SOCIETAT COMUNISTA 
(igualitària i sense classes)

El moviment obrer i les internacionals

l’Estat tindrà una única
funció administrativa



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.3.- Socialisme científic: l’anarquisme.

El terme anarquisme = sense comandament

L’anarquisme va sorgir a principis del segle XIX de la ma de 
W.Godwin.

No té un cos doctrinari tan homogeni com el marxisme

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.3.- Socialisme científic: l’anarquisme.

Idees principals de W. Godwin

1. LLIBERTAT INDIVIDUAL. 
No accepta la supeditació a lleis o institucions.

Hi ha una visisó naturalista de la societat i del món

� Creuen que l’home és social per naturalesa
� L’home porta dins tot el necessari per viure en        

llibertat i concòrdia social

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.3.- Socialisme científic: l’anarquisme.

2.- ABOLICIÓ DE L’AUTORITAT CONSTITUÏDA

Negació de l’Estat ja que el consideren com un forma 
d’opressió que impossibilita el desenvolupament ple
de la llibertat humana

El primer acte de la revolució deu ser la 
destrucció violenta de l’Estat.

S’oposen als partits polítics. Són apolítics. Creuen que 
la lluita del proletariat deu ser únicament 
econòmica.

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.3.- Socialisme científic: l’anarquisme.

3.- Eliminació de la propietat

Proposen formes de propietat col�lectiva i comunitària.

Els mitjans de propietat deuen ser de tota la comunitat o de 
cooperatives obreres.

Fins i tot hi ha (Kropotkin) que defensa la col�lectivització
desl fruïts (és a dir, dels béns produïts) en funció de les 
necessitats i no del rendiment.

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.3.- Socialisme científic: l’anarquisme.

Altres teòrics són:

� Pierre Jacques Proudhon            Què és la  propietat?

“La propietat és una estafa”

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.3.- Socialisme científic: l’anarquisme.

� Mikhail Bakunin… és considerat el veritable creador de           
l’anarquisme.

Eliminació de l’Estat (proposa          
anarcocol�lectivisme)

3 Idees fonamentals                                  

Desaparició dels exercits.

Revolució popular

El moviment obrer i les internacionals



2.- Primeres formes d’organització del mov. Obrer
2.3.- Socialisme científic: l’anarquisme.

Tipus d’anarquisme:

El moviment obrer i les internacionals

B.DURRUTI
ÀNGEL PESTAÑA
F.MONTYSENY

És un tipus d’associació obrera 
(sindicats) que pretenen tenir 
els mitjans de producció.
Hi haurà sindicats que 
defensaven la via pacífica i 
d’altres la violència

Anarcosindicalisme

KOPROTKIN
MALATESTA

Proposa col�lectivitzar els 
mitjans de producció i els fruits 
del treball fent un repartiment 
per necessitat no per 
rendiment

Anarcocomunisme

BAKUNIN
Proposa que eles instruments de 
treball, capital i terra siguin 
col�lectius i que els beneficis es 
reparteixen d’acord amb 
l’esforç

Anarcocol�lectivisme



3.- EL MOVIMENT OBRER NO ORGANITZAT: el ludisme.

Va ser un moviment revolucionari contra les màquines

Es responsabilitzava a les màquines de l’augment de l’atur i 
de la disminució del poder adquisitiu.

Rep el nom de Ned Lud          teixidor de mitjes de Leicestershire.

Les primeres accions són a Anglaterra i el parlament promulgarà una llei 
contra aquests actes…. Provocarà l’execució de 18 dirigents a York

A Anglaterra   hi haurà 4 onades ludistes entre 1811 i 1816.

El moviment obrer i les internacionals



3.- EL MOVIMENT OBRER NO ORGANITZAT: el ludisme.

El moviment ludista a Espanya:

a.- A Catalunya incendi fàbrica Bonaplata
movilització contra les selfactines
que van acabar amb la vaga de   
1855.

b.- A Espanya els fets d’Alcoi de 1820

El moviment obrer i les internacionals



4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.1.- El sindicalisme.

En els primers temps de la industrialització les revoltes dels
assalariats eren espontànies i desorganitzades.

Existien lleis antiassociatives LLei Le Chapelier

Combination Acts

A poc a poc els treballadors es van adonar de la necessitat 
d’organitzar-se de forma més estable.

El 1875 es declararà la llibertat de vaga

El moviment obrer i les internacionals



4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.1.- El sindicalisme

Les primeres formes d’organització:

a.- SOCIETATS DE SOCORS O AJUDA MÚTUA.

Associacions clandestines
Ocupaven treballadors d’un mateix ofici
A partir de pagaments creaven caixes de resisistència

El moviment obrer i les internacionals



4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.1.- El sindicalisme

b.- SINDICATS

Es creen a partir de la derogació de les lleis
antiassociació (1824)

Eren agrupacions de treballadors per oficis.

Els primers sindicats eren de treballadors qualificats 
(només a a partir de l’últim quart del XIX s’incorporen 

treballadors no qualificats)
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4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.1.- El sindicalisme

c.- TRADE UNIONS.

Eren agrupacions de diferents sindicats. Significava
unió d’oficis.

El més important era LA UNIÓ GENERAL DE FILADORS
Creat per John Doherty en el 1829

Aquest sindicat fracasarà per la necessitat de ferun
pagament per apuntar-se.
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4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.1.- El sindicalisme

c.- TRADE UNIONS

Postreriorment Doherty crearà la 
NATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF LABOUR

Integrava 150 associacions de diferents sectors (tèxtil, 
miner, metal�lurgic…)

El 1834 Robert Owen crearà GREAT TRADE UNIONS que molt
aviat tindrà prop de ½ milió d’associats.

El moviment obrer i les internacionals



4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.2.- El cooperativisme

És quan el moviment obrer es va dirigir cap a la modificació
del model d’organització de la producció.

Destaca la figura de Robert Owen        pretenia crear           
unitats de producció on
desapareixeria la divisió
entre capital i treball
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4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.3.- El Cartisme

És l’organització del moviment obrer però amb  finalitat 
política. El nom deriva de l’exigència dels treballadors al 
Parlament britànnic de sufragi universal i altres mesures 
contingudes en la PEOPLE’S CHARTER

Tradicionalment el mov. obrer no tenia iniciativa política i 
donava suport a la burgesia.

La classe obrera va veure la necessitat de defensar els seus
interessos mitjançant un projecte polític
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4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.3.- El Cartisme

L’origen del Cartisme va ser quan els empresaris es van 
negar a donar feina als associats de la Great T.Unions

Els obrers van arribar a la conclussió de canviar les lleis

El Cartisme es desenvolupa en 3 fases:

El moviment obrer i les internacionals



4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.3.- El Cartisme

1.- Preparació per part de la WORKING MEN’S 
ASSOCIATION de London, dirigida per W. Lovett de 
propostes al Parlament.

Aquestes propostes s’anomenen: PEOPLE’S CHARTER.
Sufragi universal

Algunes propostes Votació secreta
Representació igualitària
Pagament a diputats

La forma reivindicativa va ser la vaga.
Va fracasar: totes les propostes van ser rebutges pel 

Parlament.
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4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.3.- El Cartisme

2.- Creació de la NATIONAL CHARTER ASSOCIATION.

Va ser fundada per Feargus O’Connor.

La National Charter es considera el 1r.partir polític
obrer

Va publicar la 2n. Carta amb més de 3milions de 
signatures que també va ser rebutjada pel Parlament.
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4.- EL MOVIMENT OBRER  ORGANITZAT.
4.3.- El Cartisme

3.- Darrera campanya (1847-1848).

Proposa un programa més obrerista

Va aconseguir la reducció de la jornada a 10 hores

El moviment obrer i les internacionals



5.- LES INTERNACIONALS OBRERES

Definició: Van ser organitzacions de treballadors de diferents 
països amb l’objectiu d’arribar a la revolució universal.

El moviment obrer i les internacionals

socialistes 
(marxistes)

sindicalistes, 
socialistas
(marxistes) 
anarquistes i 
associacions obreres 
de diferent signe

INTEGRAT PER

BRUSSEL�LESLONDRESSEU

1889-19161864-1876CRONOLOGIA

II INTERNACIONALI INTERNACIONAL
(AIT)



5.- LES INTERNACIONALS OBRERES

El moviment obrer i les internacionals

Creació d’una 
legislació per 
millorar les 
condicions laborals 
(jornada de 8 
hores, atur...)

Solidaritat entre els 
obrers. Objectius 
polítics: aconseguir 
el poder polític i 
desaparició de les 
classes socials.

OBJECTIUS

II INTERNACIONALI INTERNACIONAL
(AIT)



Anomenat  revisionista

Volen arribar al socialisme per via 
pacífica, mitjançant la participació
dels obrers en la vida política.

Figura representativa:
E. Bernstein

GRUP MODERAT

Format per marxistes ortodoxos.

Volen una revolució per destruir el 
capitalisme.

Figura representativa:
Rosa Luxemburgo.

No vol la 
participació
política i 
únicament 
sindicats

Vol la 
participació dels 
obrers en 
política

S’oposa a 
qualsevol tipus 
d’Estat (fins i tot 
el format per 
treballadors)

Dictadura del 
proletariat com 
a forma d’Estat
per arribar a la 
sociatat
comunista

Creu en 
l’individualisme i 
confia en els 
camperols com a 
motor de canvi

Esperança d’una 
revolució de la 
classe obrera 
com a 
protagonista

S’oposa a 
qualsevol control 
o jerarquia.

Vol organització
estructurada 
per reforçar 
l’eficàcia

Anarquisme GRUP RADICALMarxisme

TENDÈNCIES

II INTERNACIONALI INTERNACIONAL
(AIT)



5.- LES INTERNACIONALS OBRERES

1ª GUERRA MUNDIAL
La classe obrera 
dividida entre 
sentiments patriòtics i 
la solidaritat 
internacional obrera.
Es va optar pels 
primers  i es va 
dissoldre el mov. Obrer 
internacional.

COMUNA DE PARIS
Tras la caiguda del 
II Imperi Francès (batalla 
de Sedán 1870)
S’instaura la República i al 
començament un govern 
autogestionat per obrers a 
París (Comuna de París). 
Aquest govern va ser 
reprimit amb força per les 
autoritats republicanes. 
Aquest fracàs  va enfrontar 
marxistes amb anarquiste.

FETS 
TRASCENDENTS

II INTERNACIONALI INTERNACIONAL
(AIT)

El moviment obrer i les internacionals


