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Anarquistes i marxistes a Espanya 

Etapa del SEXENNI 

DEMOCRÀTIC (1868-1874) 

Democratització i reconeixement dels 

drets i llibertats individuals i socials. 

(Constitució de 1869) 

Ressorgiment del moviment 

associatiu obrer i de 

l’activitat reivindicativa, 

especialment a Catalunya. 

1868 – “Les Tres Classes de Vapor” 

Gran sindicat que unia els interessos 

dels treballadors del tèxtil català. 

 Arribada a Espanya de les idees 

de la Primera Internacional (AIT). 

 Expansió de les idees bakuninistes 

a partir de l’italià Giuseppe 

Fanelli. 

 Abolició de la propietat 

privada i col·lectivització 

dels mitjans de 

producció. 

 Supressió de l’Estat 

 Apoliticisme 

Ràpida expansió a Catalunya dels 

ideals anarquistes i fort arrelament 

sobre el moviment obrer català. 

Els seus mitjans: la vaga 

Els objectius: la revolució 

El 1864 s’havia fundat a Londres la 

Primera Internacional (AIT), liderada 

per Karl Marx i Friedrich Engels. 

La seva seu es traslladà a 

Nova York el 1872. 

La seva finalitat era coordinar i 

unir els esforços de tot el 

moviment obrer internacional 

per assolir els seus objectius. 

Aviat sorgiren fortes divergències 

entre els partidaris de Marx i 

d’obtenir el poder polític per 

abolir el capitalisme, i els 

partidaris de Bakunin i de 

l’apoliticisme.  

El debat en el si de l’internacionalisme va donar origen a dos 

corrents: el marxisme o socialisme científic, i el bakuninisme o 

anarquisme, també conegut com a moviment llibertari. 
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El 1870 es va celebrar el Congrés de Societats Obreres de 

Barcelona, que va decidir adherir-se a l’AIT i es creà així  

la Federació Regional Espanyola (FRE de l’AIT). 
 

Es creà un Comitè Federal, 

com a òrgan dirigent de la 

FRE, amb seu a Madrid, 

malgrat que 2/3 dels afiliats 

ho eren a Catalunya. 
 

A partir de 1871, la difusió de les idees 

marxistes per Paul Lafargue a la zona 

de Madrid va formar un important 

corrent d’opinió contrari a 

l’apoliticisme anarquista dominant. 
 

El 1872 es forma la Nueva Federación Madrileña, impulsada 

per Pablo Iglesias, que trencà amb la FRE de l’AIT. 
 

D’ideologia marcadament 

marxista, optà per la conquesta 

del poder polític com a mitjà de 

la revolució social. 
 

1874 – 1875 

Final del Sexenni i inici de l’etapa 

de la Restauració Borbònica. 
 

Règim conservador, que 

va limitar enormement els 

drets dels ciutadans, i en 

especial els drets 

d’associació i d’expressió. 

Es va declarar il·legal la FRE i s’inicià 

un període de forta repressió contra el 

moviment obrer i sindical i contra les 

activitats i la difusió de les idees de la 

Internacional. 
 

El moviment obrer i associatiu inspirat 

en els ideals marxistes i bakuninistes 

obria una etapa de clandestinitat 

que donà pas a formes més radicals i 

violentes d’oposició al règim. 

Il·legalització i persecució de totes les 

associacions i representants dels ideals 

internacionalistes, i del moviment 

obrer en general.  
 

Només en els períodes 

de govern dels 

liberals va haver una 

certa “tolerància”. 
 

La seva influència 

sobre les classes 

populars no va deixar 

de créixer en aquest 

període. 
 


