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Barcelona, 1907: es constitueix Solidari-
dad Obrera, federació d’associacions
obreres, com a resposta dels grups socia-
listes, anarquistes i republicans a la Soli-
daritat Catalana. El moviment s’estén al
conjunt de Catalunya el 1908 i, un any
més tard, promou la vaga que desembo-
carà en els fets de la Setmana Tràgica.
Posteriorment, Solidaridad Obrera con-
voca el congrés del Palau de Belles Arts
(1910), en el qual s’aprova la seva exten-
sió orgànica al conjunt de l’Estat. És en
aquest moment que es pot considerar
constituïda la CNT, de la qual ja no par-
ticipen els grups socialistes que formaven
part de la Solidaridad Obrera original.

De la convocatòria d’un primer con-
grés ordinari, el setembre de 1911, en
sortirà una primera vaga general. Com a
represàlia, a més dels centenars de perso-
nes detingudes, la CNT és il·legalitzada,
situació que perdurarà fins el 1915. Poc
després, s’inicien un seguit de contactes
amb la UGT que conduiran al pacte d’u-
nitat d’acció i a la vaga general revolucio-
nària de l’agost de 1917. Al congrés de
Sants (1918), es reorganitza la Regional
Catalana i s’estableixen els Sindicats
Únics, que seran adoptats a nivell estatal
al congrés de l’any següent.

'Pistolerisme', repressió i guerra
D’aquesta manera, entre il·legalitzacions,
vagues i repressió, s’arriba als anys del pis-
tolerisme (1918-23), un període marcat pel
vessament de sang als carrers de Barcelo-
na, que deixa un saldo de 261 persones
mortes. D’altra banda, vagues com la de
la Canadenca (febrer-març de 1919) i
pràctiques com el lock-out patronal aniran
creant el caldo de cultiu que justificarà una
solució de força: l’establiment, el 1923,
d’una dictadura dirigida per Miguel Pri-
mo de Rivera, fins aleshores capità gene-
ral de Catalunya. Tot i que, oficialment, la

CNT és permesa fins el maig de 1924, la
federació local de Barcelona passa imme-
diatament a la clandestinitat. No és fins
l'any 1930, ja amb el govern Berenguer,
quan per fi es podran començar a reorga-
nitzar els sindicats.

Abans de proclamar-se la República,
l’abril de 1931, la CNT comença a patir
un procés intern de polarització entre
faistes i trentistes. D’una banda, els mem-
bres de la Federació Anarquista Ibèrica (la
FAI), creada el 1927 a la platja valenciana
del Saler, plantejaven la necessitat de cre-
mar etapes i consideraven la proclamació
de la República la primera d’aquestes eta-
pes. Els trentistes, en canvi, van defensar la
consolidació del nou règim republicà
com a període de capacitació de la classe
treballadora per prendre el poder. Darre-
re d’aquest enfrontament, que va portar a
la separació dels trentistes de la Confedera-
ció, s’amagava tant la lluita pel control de
l’organització com les divergències da-
vant d’episodis concrets: les insurrec-
cions dels anys 1932, 1933 i de l'octubre
de 1934 (en la qual, malgrat no ser prota-
gonista, la CNT també hi participarà), ai-
xí com la infinitat de conflictes laborals
(3.300 vagues proclamades entre el 1931 i
el 1935), tot plegat enmig d’una crisi eco-
nòmica general.

Debilitada per la repressió i l’escissió
dels trentistes, finalment la CNT recuperà
la unitat al congrés de maig de 1936. Poc
abans, la sortida de la presó de molts dels
seus afiliats arran de la victòria del Front
d’Esquerres a Catalunya i del Front Po-
pular al conjunt de l’Estat a les eleccions
del febrer de 1936 havia proporcionat
una nova alenada d’aire fresc al sindicat,
després de més de dos anys de governs de
dreta. Així és com s'arriba al juliol de
1936, moment en què una part de les for-
ces armades de la República van revoltar-
se. El cop militar va ser frustrat als princi-
pals centres industrials de la República, la
qual cosa portarà el conjunt de forces re-
accionàries a iniciar una guerra que dura-
rà prop de tres anys.

La guerra és temps de col·lectivitza-
cions, de ministres cenetistes i d’organit-
zació de columnes per marxar cap al
front. La CNT viu, aleshores, un dels
moments de major repercussió, ja que as-
sumeix una funció constructiva i partici-
pa de la gestió i l'administració de l’Estat
en guerra, el mateix Estat que tradicional-
ment havia combatut. En aquest context,

Anarcosindicalisme, 
la força 
de la praxi
Enguany fa 100 anys, a Barcelona, prop de 120 delegats
de diferents organitzacions obreres van iniciar una ex-
periència que canviaria l’imaginari revolucionari: la
Confederació Nacional del Treball (CNT). Es combregui
o no amb els seus postulats (amplis, canviants al llarg
del temps i a voltes contradictoris), sense l’experiència
que va donar lloc a la creació de la CNT, la lluita de clas-
ses a casa nostra no seria el que és. A continuació, pro-
posem un viatge pel recorregut històric de l’anarcosin-
dicalisme i analitzem els reptes que afronta avui dia.
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els fets de maig de 1937 actuen com a
punt d’inflexió. A nivell intern, el resultat
serà un reguitzell d’acusacions, contraa-
cusacions i reacusacions per haver seguit
aquesta o aquella tàctica, per haver obrat
d’aquesta o aquella manera. La derrota de
l’abril de 1939 –que, per molt heroica que
fos, no podia deixar ningú satisfet– porta-
rà prop de 80.000 cenetistes pels camins
de l’exili, fonamentalment a França (ocu-
pada poc després pels nazis), mentre que
el gruix de la militància anarcosindicalis-
ta va restar sota l’opressió de l’Estat fran-
quista.

Entre l’exili i la clandestinitat
En aquesta difícil conjuntura, la CNT
comença a dividir-se segons les valora-
cions que fan els seus diferents sectors
de l’actuació de la Confederació durant
la guerra. D’una banda, la gent que rene-
ga de la participació als governs republi-
cans promulga l’acció directa insurrec-
cional com a única manera d’enderrocar
la dictadura. La facció oposada, en canvi,
considera que la guerra no es pot donar
per acabada fins que el franquisme no si-
gui derrotat i aposta per la continuïtat de
les aliances amb la resta de formacions
republicanes i per l’acció política in-
cruenta. L’escissió entre els dos sectors
es consuma el 1945, amb motiu de l’in-

grés de dos ministres cenetistes al go-
vern republicà a l’exili de Giralt: la facció
ortodoxa, partidària de l’acció insurrec-
cional, va mantenir una àmplia majoria a
l’exili, mentre l’estructura clandestina de
l’organització a l’interior mantenia una
postura més possibilista. Les primeres
victòries dels aliats a la Segona Guerra
Mundial van traduir-se en una lleugera
disminució de la repressió a l’interior, fet

que va propiciar una reorganització de
l’estructura confederal. Tanmateix, l’ini-
ci de la guerra freda i el progressiu reco-
neixement internacional del règim fran-
quista va reactivar la repressió i, fruit
dels successius cops policials, la CNT va
desaparèixer a partir de 1953.

La dècada dels anys 50 va ser particu-
larment dura per la Confederació, sense
presència a l’interior i amb un exili divi-

dit i aïllat. Tant l’estratègia insurreccional
com la de les aliances polítiques havien
fracassat. A això, cal afegir-hi la dificultat
d’efectuar un recanvi generacional –cir-
cumstància que posava en perill el futur
mateix de la CNT– i la incapacitat per
afrontar una renovació teòrica que adap-
tés l’anarcosindicalisme a un món en rà-
pida transformació. Per intentar revertir
aquesta situació, el 1961, es va dur a ter-
me una reunificació a l’exili, per mitjà de
la formació del Comitè de Defensa Inte-
rior, amb la intenció de reactivar la lluita
armada contra el franquisme. Les activi-
tats d’aquest comitè, però, no van tenir la
continuïtat esperada i van provocar noves
divisions, que s’agreujarien durant la dè-
cada següent.

A l’interior, els intents de reorganit-
zació de començaments dels anys 60 van
topar novament amb el mur de la repres-
sió franquista, cosa que va comportar la
nul·la participació de la CNT en les llui-
tes sindicals, que es van intensificar du-
rant aquest període. D’altra banda, una
part important dels quadres de l’interior
va apostar per la penetració al sindicat
vertical franquista, tot provocant l’aban-
dó de l’organització clandestina a partir
de 1968, situació que va fer impossible la
constitució d’un nou Comitè Nacional.

Temps de canvis i esperança
Quan va morir Franco, la CNT no
comptava amb una existència orgànica a
l’Estat. No obstant això, la nova situació
política va donar origen a un procés de
reconstrucció, que va involucrar una sè-
rie de grups i tendències lligats a les llui-
tes sindicals autònomes que s’havien des-
envolupat durant els anys 70. S’assisteix,
aleshores, a la creació d’una nova CNT,
que va esdevenir punt de referència pels
sectors vinculats al consellisme, a l’auto-
nomia de classe i a una nova generació de
militants llibertaris més propera a les no-

ves sensibilitats obertes pel maig francès
que a les de l’anarquisme dels anys 30.

Els primers anys de la transició atorga-
ran un protagonisme inusitat a la CNT,
tant pel que fa a algunes lluites sindicals
emblemàtiques com a alguns actes pú-
blics massius (el míting de Montjuïc o les
Jornades Llibertàries de Barcelona, amb-
dós el 1977). Aquest auge s’explica per la
conjunció de dos factors fonamentals:
d’una banda, la novetat que significava la
Confederació en una societat àvida de
participació i, de l’altra, el fet que, durant
aquests anys, els conceptes bàsics de l’a-
narcosindicalisme (l’acció directa, les as-
semblees o el suport mutu) no sembla-
ven anacronismes d’una altra època, sinó
que formaven part de l’experiència quoti-
diana i de la praxi sindical en la qual s’ha-
via format tota una generació d’obrers. És
això el que explica el ràpid creixement del
sindicat, que va arribar a comptar amb
prop de 200.000 persones afiliades.
Aquesta situació, però, va durar poc, ja
que ràpidament va començar a consoli-
dar-se el nou model de relacions laborals.
La pedra angular d’aquest nou model van
ser els Pactes de la Moncloa i les eleccions
sindicals de 1978, combatudes amb vehe-
mència, però infructuosament, per la
CNT. D’altra banda, les contradiccions
entre les diferents tendències que convi-
vien en el si de l’organització –que van
generar enfrontaments, divisions i pur-
gues– van allunyar ràpidament una gran
part de la militància de l’organització. En
aquesta situació de crisi extrema, la CNT
va afrontar el seu V Congrés (1979), que
va agreujar la fractura i la va transformar
en escissió.

Camins divergents
Des d’aleshores, la història de l’anarco-
sindicalisme es bifurca. D’un cantó, el
sector majoritari va considerar que l’úni-
ca manera de trencar l’aïllament i evitar
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Més enllà dels aspectes ideològics de l’a-
narcosindicalisme, l’èxit de la CNT du-
rant els anys 30 es va basar en la seva ca-
pacitat per erigir-se en un model
organitzatiu popular i en una eina d’unió
per les lluites de la classe treballadora.
L’anarcosindicalisme oferia a les seves afi-
liades una praxi sindical revolucionària
que conjugava allò concret amb allò ge-
neral, tradicions urbanes i anhels rurals.
Amb errors i encerts, la CNT es va cons-
tituir en l’organització de i per la classe
treballadora, tot capacitant-la i mobilit-
zant-la. La seva força i la seva capacitat no
procedia de la teoria, sinó de la praxi; i
aquesta estava avalada pel prestigi d’una
gent i d’unes experiències.

Arran de la progressiva desaparició
dels partits i sindicats de classe –principal
fractura produïda durant la transició–, han
aparegut un conjunt de discursos polítics
que apel·len més a les sensibilitats que no
pas als interessos classistes. En aquest
nou context de mercantilització ideològi-
ca, la principal senya d’identitat de la
CNT, l’anarcosindicalisme, apareix com
una opció minoritària amb una quota de
mercat cada cop més limitada al moviment
llibertari. Aquest, en ser reduït, disposa
de menys recursos per competir dins la
fal·laç lliurecompetència de les ideolo-
gies.

En aquesta conjuntura, la força de l’a-
narcosindicalisme continua residint, més
que no pas en els aspectes ideològics, en
la seva capacitat d’oferir  una alternativa
convincent, valenta i eficaç a les treballa-
dores descontentes o ignorades pel sindi-

calisme abandonista; en la seva capacitat
d’oferir no un producte més, sinó una ma-
nera radicalment diferent d’entendre el
sindicat i les relacions laborals; en la seva
capacitat, en definitiva, d’esdevenir un
espai de cohesió que faci realitat el seu es-
lògan: Una altra manera de fer sindicalisme. I
aquesta no és una tasca que es pugui asso-
lir d’un dia per l’altre: la coherència, el
prestigi i la solvència són elements que
triguen a quallar, sempre confrontats
amb el sentit comú de les classes produc-
tores.

Les persones treballadores que avui in-
gressen al mercat laboral ho fan en condi-
cions molt diferents de les que imperaven
durant les darreres dècades del segle XX.
L’ofensiva neoliberal ha fet que els drets
conquerits pel moviment obrer i les orga-
nitzacions d’esquerres s’erosionin dia a dia;
un procés que compta amb la connivència
de les centrals sindicals majoritàries.
Aquest és el nou escenari en què ha de tre-
ballar el sindicalisme revolucionari: una
realitat caracteritzada pels nous murcians
–amb o sense papers–, pels treballadors in-
estables i precaris. Són aquests sectors els
que han aportat una part important del pe-
tit –però significatiu– creixement que està
vivint l’anarcosindicalisme darrerament.

Comparades amb les grans vagues
protagonitzades històricament per la
CNT, les lluites sostingudes actualment
per l’anarcosindicalisme són certament
reduïdes. Però no és tan sols l’anarcosin-
dicalisme allò que està en crisi, sinó la
idea mateixa de sindicat: llevat d’honro-
ses excepcions, la força del moviment
obrer ha quedat diluïda. El repte que
afronta l’anarcosindicalisme avui és recu-
perar el sindicat com a forma d’autoorga-
nització i resistència popular; fer de la fe-
deració, l’autogestió, el suport mutu i la
solidaritat una pràctica i no un dogma. I
això passa per valorar l’experiència histò-
rica de la CNT no només com el patri-
moni d’una ideologia, sinó com una ex-
periència de les classes productores. 

Hi ha lloc per l’esperança. Com deia
un conegut militant: “Portem un món
nou als nostres cors”.

Camp de futbol del
Sant Andreu el 28
d’abril de 1978
mentre es parlava
el conveni del rang
del metall
-
Arxiu CNT
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l’anarcosindicalisme 
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solidaritat una pràctica i no un dogma
-
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l’extinció de l’anarcosindicalisme era
participar activament dins el nou marc
de relacions laborals, amb l’objectiu de
“buidar-lo de contingut”. Així, defensava
una organització que participés a les elec-
cions sindicals i els comitès d’empresa i
que, a més, acceptés les subvencions es-
tatals, sense renunciar a les senyes de l’a-
narcosindicalisme històric. A causa d’una
sentència judicial de finals dels anys 80,
aquest sector va ser obligat a renunciar a
les seves sigles i va adoptar la denomina-
ció de Confederació General del Treball
(CGT). Des de llavors, el sindicat ha ex-
perimentat un creixement important i
sostingut que l’ha portat a consolidar-se
com a alternativa a les grans centrals sin-
dicals, tot liderant una renovació teòrica i
pràctica de l’anarcosindicalisme i amb un
rol protagonista en el si dels moviments
socials i de les lluites sindicals. La seva
trajectòria no ha estat exempta, amb tot,
de contradiccions i tensions internes: cal
destacar, en aquest terreny, l’escissió que
portarà a la constitució de la Solidaritat
Obrera, el tercer sindicat anarcosindica-
lista més important de l’Estat.

El sector que va mantenir les sigles
CNT-AIT va viure l’escissió d’una ma-
nera traumàtica i va entrar en un període
de crisi. Reduït a un nombre exigu de
militats, aquest grup alçà en solitari la
senyera de l’anarcosindicalisme revolu-
cionari clàssic en el context advers dels
anys 80 i 90 i tampoc no es va lliurar de

les divisions internes: el 1995, un nom-
bre important de sindicats de la regional
catalana es van desfederar. Malgrat això,
amb el nou segle, una nova generació de
militants deslligada de les disputes i rup-
tures del passat ha aportat saba nova a la
CNT, que ha experimentat un petit –pe-
rò significatiu– creixement durant els da-
rrers anys i ha recuperat protagonisme
sindical a través de certs conflictes, com
la vaga de Mercadona.

Un segle després de la fundació de la
CNT, l’anarcosindicalisme continua viu
a l’Estat espanyol. Les centrals sindicals
que es reclamen anarcosindicalistes es
troben molt lluny de la força que va arri-
bar a tenir la CNT durant el primer terç
del segle XX. No obstant això, es mante-
nen com a alternativa sindical gràcies a
una praxi radicalment diferenciada de la
dels sindicats majoritaris. Això es va po-
der apreciar durant el conflicte pels dos
dies a TMB –en què la CGT va tenir un
paper destacat– i en la vaga general de Le-
brija (Sevilla) de l’any passat, encapçala-
da per la CNT. Tal com van mostrar
aquests dos conflictes, les possibilitats de
creixement de l’anarcosindicalisme du-
rant els propers anys dependran de la se-
va capacitat d’oferir eines de lluita davant
les noves realitats del món del treball. És
a dir, de la seva capacitat d’aportar les ei-
nes necessàries per transformar la crisi
del sindicalisme clàssic en una oportuni-
tat pel sindicalisme revolucionari.


