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La idea de la vaga general va sorgir gairebé
contemporàniament al naixement del mo-
viment obrer. Ja als anys 1830 es va teorit-
zar el seu ús per forçar l’acceptació de les
demandes del moviment cartista a Angla-
terra i també va jugar un rol important en
les lluites per la jornada de vuit hores
durant la segona meitat del segle XIX. En el
fons, la vaga general era el corol·lari de la
progressiva presa de consciència per part
de la militància obrera del fet que el règim
industrial i capitalista es basava en el seu
treball, per la qual cosa, en interrompre la
producció de manera generalitzada, es po-
sava contra les cordes el cor del sistema.
Així, la vaga general s’assentarà com una
eina fonamental de pressió per obtenir
objectius laborals o polítics, tot i mantenir
–també– un marcat caràcter antibèl·lic i
potencialment revolucionari.

A finals del segle XIX, la vaga general
va assumir un rol protagonista en els de-
bats dels diversos corrents del moviment
obrer, que cercaven noves sortides davant
l’estancament dels moviments revolucio-
naris i la consolidació del capitalisme.
Com a alternativa tant al parlamentari-
sme com al fallit insurreccionalisme
decimonònic, la vaga general va ser con-
siderada com un instrument de democra-
tització poderós per part dels sectors vin-
culats al marxisme socialdemòcrata. Al
seu torn, el sindicalisme i l’anarquisme la
van elevar a la condició de mite revolu-
cionari per excel·lència i la van concebre
com una eina de transformació en què les
bases obreres adquirien tot el protago-
nisme.

Les primeres vagues generals
A l’Estat espanyol, la concepció de la vaga
general es va difondre –més com a con-
signa que com a reflexió teòrica– pa-
ral·lelament a la reorganització i la radica-
lització del moviment obrer en el context
de la crisi política i econòmica de 1898.
Els seus propagandistes més fervorosos
van ser els sectors anarquistes, que van
aconseguir concretar-la en algunes ciu-
tats durant el 1901.

Això no obstant, la primera vaga ge-
neral d’importància va ser la del febrer de
1902 a Barcelona, derrotada per una re-
pressió molt dura. En aquest moviment,
les fronteres entre la mobilització sindical
moderna i el motí popular decimonònic
encara són difuses, una característica que
es farà encara més evident el 1909. El 22
de juliol d’aquell any, Barcelona va des-
pertar paralitzada per una vaga general
contra la guerra colonial al Marroc, que
es va estendre a diverses localitats de
Catalunya. Ràpidament, la vaga va adqui-
rir un caràcter insurreccional i anticleri-
cal i només va poder ser controlada des-

De la
insurrecció a
la regulació 
del conflicte
social
Apareguda el segle XIX a conseqüència de la progressiva
presa de consciència de la classe obrera, la idea de la vaga
general ha patit una notable evolució al llarg del segle XX.
Concebuda inicialment com a punt àlgid de l’estratègia
revolucionària, la vaga general va perdre pes enfront de la
insurrecció armada durant la Segona República, mentre
que la implacable repressió franquista va desmantellar el
sindicalisme de classe. Malgrat la reactivació de la conflic-
tivitat durant els anys 1960 i 1970, la normalització de les
relacions laborals i la regulació del conflicte social a partir
de la transició van propiciar una pèrdua d’influència de les
centrals sindicals. De la presència de les forces que lluiten
per una transformació radical de la societat en la vaga del
29-S, dependrà que aquesta esdevingui o no l’inici d’un
ampli moviment reivindicatiu.
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La força demostrada per
la CNT amb la vaga de
La Canadenca i la
consecució de la jornada
de vuit hores va provocar
una resposta patronal
duríssima
-

Q
ua

de
rn

s 
d’

Il
la

cr
ua

 3
2

D
IR

EC
TA

 1
9

8
30

 d
e 

se
te

m
br

e 
de

 2
01

0
MIRALLS
Diego Cañamero
“La terra és un do de 
la natura i, per tant, 
ha de ser pública”
pàg. 4 i 5

BON VIURE
La nova Lleialtat del
barri de Sants comença
a escalfar motors
pàg. 7

IL·LUSTRACIÓ:
Neruuu



pàg. 2 A FONS

prés d’una setmana d’enfrontaments
molt violents, que passarà a la història
amb el nom de Setmana Tràgica.

Caldrà esperar fins el 1911 perquè
tingui lloc la primera vaga general que
superi l’àmbit local o regional. El setem-
bre d’aquell any, una vaga de carreters bil-
baïns, unida a la situació bèl·lica al Mar-
roc, dóna peu a una vaga general estatal,
que provoca la declaració de l’estat de
setge i la suspensió de les garanties cons-
titucionals. La vaga es va estendre amb
cert èxit a Bilbao, Saragossa i València
(on, en algunes zones, fins i tot va adqui-
rir un caràcter insurreccional). No obs-
tant això, la vaga va fracassar completa-
ment als dos centres clau —Barcelona i
Madrid—, per la qual cosa, al cap d’unes
setmanes, la situació ja s’havia normalit-
zat del tot. La repressió governamental va
ser contundent, es van clausurar diversos
locals obrers, líders sindicals van ser
detinguts, la UGT va ser intervinguda
judicialment i la CNT, que aquells dies
celebrava el seu primer Congrés a Barce-
lona, il·legalitzada.

Hegemonia de la CNT
L’esclat de la Primera Guerra Mundial va
significar un període de bonança per di-
versos sectors de l’economia espanyola;
malgrat això, també va comportar una
vertiginosa espiral inflacionista que va
deteriorar enormement les condicions de
vida de la classe obrera, circumstàncies
que van estimular l’augment de la con-
flictivitat social i l’expansió de les orga-
nitzacions sindicals.

Aquesta situació va afavorir un apro-
pament entre la UGT i la CNT, que l’a-
gost de 1917 van iniciar una vaga general
amb l’objectiu d’enderrocar la monar-
quia i forçar un procés constituent. La
descoordinació, el poc suport dels sectors
republicans i catalanistes i la tradicional
repressió estatal van propiciar un nou fra-
càs del moviment, que allunyarà els
socialistes de la vaga general durant gai-
rebé dues dècades.

Per la seva banda, la CNT —hege-
mònica a Catalunya després de la implan-
tació dels Sindicats Únics de Ram— va

aconseguir, el 1919, transformar per pri-
mera vegada la vaga general en una esce-
nificació de la força de la classe obrera
organitzada. Un conflicte puntual a l’em-
presa hidroelèctrica La Canadenca es va
expandir progressivament fins a transfor-
mar-se en una important vaga general
que va paralitzar Barcelona durant 44 dies
i que va aconseguir la implantació legal
de la jornada de vuit hores.

La força demostrada per la CNT va
generar una duríssima resposta patronal,
que va sumir la ciutat comtal en una
situació de convulsió i lluita, fins i tot
armada, entre patrons i obrers, tan sols
interrompuda pel cop d’estat de Primo de
Rivera. La dictadura de 1923-1930 no va
aconseguir eradicar la conflictivitat labo-
ral, però sí que va poder impedir, a través
de la repressió i de la cooptació de les
centrals sindicals, l’organització d’una
vaga general en contra seu.

De la vaga general a 
la insurrecció armada
La proclamació de la Segona República,
el 1931, va obrir un període d’àmplies es-
perances entre els sectors populars que,
ben aviat, va donar pas a una conflictivitat
social molt elevada. Les vagues generals
locals o sectorials, organitzades principal-
ment per la reconstituïda CNT, van tenir
un paper de primer ordre. En aquest
context, els sectors més radicals de la
central anarcosindicalista es van plantejar
la idea d’una mobilització constant, d’u-
na gimnàstica revolucionària que impedís la
consolidació de la República i desbordés
el marc polític a través de l’acció de les
masses.

Així, durant el primer bienni repu-
blicà (1931-1933), la Confederació assa-
jarà tres intents insurreccionals, tots ells
fracassats: el gener de 1932, el gener de
1933 i el desembre d’aquell mateix any.
La descoordinació, la fragmentació i la
mala organització d’aquests moviments
va ser la seva característica comuna, testi-
moni de les fortes divisions internes de la
CNT sobre l’estratègia a seguir. Tot i així
–per allò que ens interessa– aquests in-
tents insurreccionals també es van carac-

teritzar per la postergació a un segon pla
de la vaga general a favor de la insurrecció
armada.

Paradoxalment, mentre la CNT a-
bandonava la tàctica insurreccional, els
socialistes van experimentar un procés de
radicalització en què la vaga general va ser
concebuda com el punt de partida d’una
revolució armada que permetria al partit
la conquesta del poder. El factor desenca-
denant del moviment va ser l’accés de les
dretes al govern l’octubre de 1934, al qual
la UGT va respondre amb una vaga gene-
ral, que no va ser secundada per la CNT
i que va tenir un seguiment notable a
Madrid i a Biscaia. Mentrestant, a Cata-
lunya, Companys proclamava la Repú-
blica catalana.

Amb tot, la vaga tan sols es va trans-
formar en revolució social a Astúries.
Uns mesos abans, la UGT i la CNT
havien signat una aliança que va garantir
la unitat d’acció de la classe obrera astu-
riana. Mentre a Oviedo es va proclamar
la República Socialista, a d’altres localitats
es va instaurar el comunisme llibertari.
Els grups de vaguistes van resistir els a-
tacs de l’exèrcit durant unes dues setma-
nes, però la seva derrota va encetar un
període de repressió salvatge. L’octubre
de 1934 va marcar la fi de les vagues re-
volucionàries i va donar pas a una con-
cepció més defensiva, en un moment en
què el feixisme assumia un caràcter cada
vegada més amenaçador. No serà casua-
litat, per tant, que, el 18 de juliol de 1936,
els sindicats responguin a la insurrecció
de l’exèrcit a través d’una vaga general,
com a senyal de mobilització per la classe
obrera que va contribuir decisivament al
fracàs del cop d’Estat a gran part de la
península.

El desmantellament del 
sindicalisme de classe
La instauració del franquisme va suposar
el desmantellament del sindicalisme de
classe a través de la repressió. En aquest
context, qualsevol mobilització generalit-
zada dels treballadors era una quimera;
una quimera, això sí, que romandrà per-
manentment com a il·lusió dels sectors
antifranquistes. La relativa obertura del
règim després de la victòria aliada a la
Segona Guerra Mundial va permetre una
reactivació de la conflictivitat social du-
rant el 1947, any en què van tenir lloc
algunes vagues generals –durament re-
primides– a Catalunya i al País Basc. Mal-
grat tot, la consolidació internacional del
franquisme a finals dels anys 1940 va su-
mir l’oposició en un període d’aïllament
que la va obligar a un replantejament de
les estratègies seguides.

El malestar social vinculat a les dures
condicions de vida de la postguerra va
provocar alguns esclats socials durant els
anys 1950 –com el boicot de tramvies de
Barcelona el 1951–, que van fer que l’o-
posició albergués l’esperança de poder
forçar una sortida democràtica a través de
la mobilització de masses. El 1958, en un
context d’agitació obrera i estudiantil, el
PCE va cridar a una jornada de reconci-
liació nacional, mentre que el 1959 es va
convocada una vaga nacional pacífica.
Totes dues convocatòries van fracassar
estrepitosament. La conflictivitat d’a-
quells anys estava lligada a les reivindica-
cions laborals i econòmiques, més que no
pas a la generalització d’un rebuig al rè-
gim, si bé, en el context repressiu del
franquisme, qualsevol mobilització ad-
quiria immediatament una connotació
política.

Als anys 1960, la conflictivitat laboral,
dinamitzada per les Comissions Obreres,
va desbordar els dics repressius de la dic-
tadura, que va haver de conviure-hi fins
al seu final. Així, la primera meitat de la
dècada dels 1970 va estar marcada per un
creixement continu de la mobilització
obrera, que en alguns casos va adquirir
un caràcter polític molt marcat. L’elevada
conflictivitat social va reactivar, entre al-

Sortida del míting
a la plaça de les
Arenes, es decidí
tornar a la feina
després de l’èxit de
la Vaga de la
Canadenca, el 16
de març de 1919
-
Arxiu VVAA
(2009)

-
Durant la República, la idea de la
vaga general va quedar relegada a un
segon pla a favor de la insurrecció
armada
-
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guns sectors de l’antifranquisme, la idea
d’una vaga general com a mecanisme per
forçar una ruptura democràtica i la cai-
guda del règim i, alhora, després de la
mort de Franco, el PCE col·locarà l’ano-
menada Vaga Nacional al centre del seu
programa. Com és sabut, malgrat el seu
paper indubtable en l’erosió del fran-
quisme, la mobilització social d’aquests
anys no va ser suficient per imposar la
caiguda del règim, per la qual cosa la
somiada vaga general no es va arribar a
materialitzar, tot i que es va mantenir
–això sí–com una consigna amb una gran
capacitat mobilitzadora.

Pèrdua de capacitat 
d’incidència sindical
La transició va comportar un procés de
normalització de les relacions laborals i
d’inserció de les grans centrals sindicals al
sistema democràtic, a través de la regula-
ció del conflicte social. Davant del reflux
de les mobilitzacions a principis dels anys
1980, les forces que mantenien alçada la
bandera de la revolució proletària van
quedar relegades a un rol marginal i aïllat.
Els sindicats van passar a constituir un
pilar fonamental del règim emanat de la
transició, per la qual cosa, en aquest nou
context, la vaga general va perdre com-
pletament el seu caràcter transformador i

desestabilitzador del sistema polític i eco-
nòmic. Tot i així, va continuar sent la
principal arma del sindicalisme per inci-
dir en les polítiques socials i econòmi-
ques del país, a més de l’eina per
excel·lència per la mobilització de les tre-
balladores.

La dècada dels 1980 va marcar el
compromís definitiu de la socialdemo-
cràcia amb els postulats neoliberals i es va
iniciar un procés progressiu de can-
cel·lació dels drets laborals i socials ad-
quirits, en què la qualitat de l’ocupació i
l’estat del benestar eren sacrificats en be-
nefici d’unes promeses dubtoses de dis-
minució de l’atur i de creixement econò-
mic. Les centrals sindicals no van estar a
l’alçada de les circumstàncies i, a pesar de
la mobilització colossal assolida per la
vaga del 14-D de 1988 –en què al voltant
de vuit milions de treballadores van para-
litzar la seva activitat–, no es va aconse-
guir aturar el procés ni modificar la cor-
relació de forces existent.

Evidentment, les vagues han obtingut
triomfs puntuals importants, com les
modificacions al decretazo del govern
Aznar el 2002. Amb tot, allò que ha carac-
teritzat les vagues generals del període
democràtic ha estat justament el seu
caràcter defensiu, en una demostració de
la incapacitat dels sindicats majoritaris –i

també dels alternatius– per imposar en el
debat públic la necessitat de replantejar el
model precari i desregulat d’ocupació en
què estem submergides.

Donar contingut al 29-S
La vaga general del 29-S peca de molts
d’aquests defectes, als quals cal sumar-hi,
a més, la tardança en la seva convocatòria.
Es tracta, en definitiva, d’una mesura dels
sindicats majoritaris per acontentar les
seves bases i forçar la reobertura del dià-
leg social. Tot i així, n’hi ha prou de donar
un cop d’ull a la cronologia que acom-
panya aquest article per adonar-se que la
història de les vagues generals coincideix
gairebé a la perfecció amb la història dels
grans conflictes socials a l’Estat espanyol.

Per això resulta fonamental la pre-
sència, en aquesta vaga general, de totes
les forces que lluiten per una transfor-
mació profunda de la societat, per tal que
contribueixin, amb la seva acció, a radi-
calitzar-la i dotar-la d’un significat que
transcendeixi les intencions dels seus
convocants. D’això dependrà, en defini-
tiva, que el 29 de setembre sigui el
començament d’un ampli moviment rei-
vindicatiu capaç d’articular la resposta de
les treballadores a l’ofensiva patronal i
estatal, o una mera efemèride més al
calendari sindicalista.

-
L’octubre de 1934 va marcar la fi de les vagues
revolucionàries i va donar pas a una concepció
defensiva de la vaga, en un moment en què el
feixisme assumia un caràcter cada vegada més
amenaçador
-
A partir de la transició, la vaga general va perdre
completament el seu caràcter transformador i
desestabilitzador del sistema polític i econòmic
-

Febrer de 1902. Vaga general a Barcelona
que s’estén per algunes poblacions de
Catalunya.

Juny de 1909. Vaga general contra la gue-
rra al Marroc seguida a diverses poblacions
de Catalunya i que va donar pas a la Set-
mana Tràgica.

Setembre de 1911. Vaga contra la guerra
al Marroc.

18 de desembre de 1916. Aturada de 24
hores contra la carestia de vida, convocada
per la CNT i la UGT.

Agost de 1917. Vaga general convocada
per la CNT i la UGT amb l’objectiu d’ini-
ciar un procés constituent republicà.

Febrer de 1919. Vaga de La Canadenca,
que es va transformar en una vaga general
que va paralitzar Barcelona durant 44 dies.

Desembre de 1932. Vaga revolucionària
convocada per la CNT amb l’objectiu d’i-
niciar una insurrecció.

Octubre de 1934. Vaga general convocada
per la UGT, que adquireix connotació
revolucionària a Astúries.

Juliol de 1936. Vaga general en resposta a
la insurrecció de l’exèrcit.

Maig de 1947. Vaga general a Bilbao.

Març de 1951. Vaga general a Barcelona.

5 de maig de 1958. Jornada de Reconcilia-
ció Nacional convocada per PCE i  PSUC.

18 de juny de 1959. Vaga nacional pacífica
convocada per diverses organitzacions
antifranquistes.

1970-1976. Proliferació de les vagues
generals a nivell local i regional (1973 a
Vigo, juliol i desembre de 1974 al Baix Llo-
bregat i desembre d’aquell mateix any al
País Basc i Navarra).

5 d’abril de 1978. Aturada d’una hora a
escala europea en protesta contra l’atur.

20 de juny de 1985. Vaga general convo-
cada per Comissions Obreres i altres sindi-
cats minoritaris contra la reforma de les
pensions.

14 de desembre de 1988. Vaga general
contra el pla d’ocupació juvenil i la política
econòmica del govern.

28 de maig de 1992. Vaga de vuit hores
contra la retallada de les prestacions d’atur.

27 de gener de 1994. Vaga general contra
les retallades socials i la reforma laboral.

20 de juny de 2002. Vaga general contra la
reforma de la prestació d’atur.

10 d’abril de 2003. Vaga de dues hores
convocada per UGT i algunes federacions
de CCOO contra la guerra a l’Iraq. CNT i
CGT convoquen una vaga de 24 hores.

Vaga general del
1932

-
Arxiu Fundación

F. Largo caballero

Principals
vagues
generals a
Catalunya i a
l’Estat espanyol


