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El març de 1871 a París va triomfar la revolució de la Comuna.
Allò que començà com un aixecament popular es convertí en el
govern del poble i durà 72 dies. Entre les mesures més
rellevants que s’aprovaren destacà l’expropiació d’habitatges
buits, la requisa d’empreses (amb la seva consegüent conversió
en cooperatives de treballadors), la reducció de la jornada
laboral a 10 hores, la prohibició del treball nocturn als forns, la
unió lliure de mutu acord, el reconeixement de les dones fadrines
i els seus fills, la supressió del pressupost del culte i la separació
de l’Església i l’Estat, l’escolarització laica i obligatòria o la
igualtat salarial entre homes i dones en l’àmbit de la docència,
entre d’altres. Moltes d’aquestes mesures que pretenien acabar
amb les desigualtats també eren reivindicades pels
internacionalistes mallorquins i els republicans federals
socialistes. 

Les notícies del triomf de la Comuna arribaren a Mallorca i, a
més, ho feren de la mà de l’amic francès dels republicans
federals i anarquistes mallorquins, Émile Digeon. Aquest
personatge s’havia convertit en un dels líders de la Comuna de
Narbona. Digeon havia conviscut entre els mallorquins durant la
dècada dels anys cinquanta i seixanta del segle XIX i va tornar
més tard a Mallorca, precisament després dels fets de la
Comuna. Digeon era l’espòs de Hélène Choussat –la vídua del
banquer resident a Mallorca i d’origen francès Basili Canut-.
Digeon havia establert amistat amb membres de la burgesia
mallorquina i políticament havia estret llaços amb els primers
revolucionaris mallorquins, aquells que a partir de l’1 d’octubre
de 1868 sortiren al carrer a proclamar la Gloriosa. 

Però, l’esclat de la Comuna a París, al març de 1871, no ajudà a
fer créixer el moviment obrer mallorquí; al contrari, el que va
ocórrer va ser que els polítics de torn reprimiren l’organització
de la Internacional.  Immediatament, davant la por que la
revolució arribés a l’Estat Espanyol, es varen prohibir les
vagues i les reunions en alguns indrets com Barcelona. Al maig
de 1871, Sagasta, que era ministre de Governació, va
il·legalitzar la Internacional davant l’arribada de communards
que cercaven refugi i pel perill que es reproduïssin els mateixos
fets a Espanya. Aleshores, les autoritats governamentals també
aprofitaren aquell moment per reprimir les societats obreres 

La repercussió dels fets
de la Comuna de París
a Mallorca

més radicalitzades i, per tant, properes a la Internacional. 

Tot i la repressió cap al moviment revolucionari, no evitaren que
a Mallorca abans i després de la derrota dels revoltats arribessin
com a exiliats alguns personatges com el cas esmentat d’Émile
Digeon o Mr. Lambert que arribà amb la seva companya,
Consuelo Aragon. Aquests dos, tot i que escapaven de les
represàlies, aprofitaren per fer proselitisme de les seves idees.
Els communards foren acollits pels federals i anarquistes
mallorquins. En el cas de Lambert i Aragon durant els mesos
que romangueren a Mallorca varen estar acompanyats, sobretot,
dels federals intransigents. Entre els mesos de març, abril i maig
estaren a l’illa i Consuelo Aragon realitzà conferències en els
casinos republicans, a més també visità espais afins al
republicanisme a l’illa de Menorca. 

Per altra banda, mesos després, al novembre de 1871, amb la
AIT il·legalitzada, el Centre Federal de Societats Obreres de
Palma seguia organitzant reunions i conferències i, com a
mostra de solidaritat, també organitzà una subscripció
voluntària per donar diners als refugiats de la Comuna de
Suïssa, en la qual participaven nombrosos internacionalistes.[1]
El que denota que el contacte amb els communards continuava.
A més, com hem comentat abans, feia poc que el communard
Émile Digeon havia tornat a Mallorca. Concretament, va ser al
gener de 1872 quan retornà a Palma amb la idea d’organitzar,
amb el suport dels republicans espanyols, un aixecament al sud
de França, però el projecte fracassà per la repressió sagnant a la
Comuna.[2]

Destrucció de la columna Vendôme durant la Comuna de París (1871) 
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Digeon visqué amb il·lusió la proclamació de la Primera
República i elaborà un projecte d’una república comunal-
federativa per a França. El 1876 retornà definitivament al seu
país per dedicar-se al periodisme. La presència a Mallorca de
Digeon influí moltíssim els federals intransigents i
internacionalistes de l’illa.

Més endavant, una de les militants i de les poques dones que
participaven en la vida política mallorquina, Magdalena Bonet
Fàbregues, va ser titllada com la Louise Michel de Mallorca per
part de l’Església mallorquina. Ho feren anys després dels fets
en un dels seus diaris conservadors. Louise Michel havia estat
una de les dones més conegudes de la revolta i es convertí en
una de les anarquistes més destacades de la història i en icona
de la Comuna de París.

Això posa de manifest que aquells esdeveniments foren ben
coneguts a Mallorca i que els federals intransigents i els
internacionalistes bakuninistes foren els representants
d’aquelles idees a Mallorca. Anys després, enmig de la foscor i
la manca de llibertats de la Restauració, intentaren tirar
endavant projectes democràtics i populars i incorporaren la data
simbòlica de l’esclat de la Comuna dins el calendari ritual del
moviment obrer per sempre. Un exemple clar de tot plegat és el
fet que el 1901, just quan es commemorava el 30è aniversari de
la Comuna, se’n reivindicà especialment la data i se’n celebraren
actes d’homenatge a Mallorca i Menorca. 

[1] La Federación, Barcelona, 7-01-1872.
[2] Sobre Émile Digeon existeix una biografia publicada a França. Part del que contam ho
podeu llegir a la  al blog de l’Ateneu Estel Negre:
http://www.estelnegre.org/documents/digeon/digeon.html

A 150 anys de la
Comuna de París
PEP VÍLCHEZ I CARRERAS

Entre el 18 de març i el 28 de maig de 1871 la ciutat de París
fou protagonista d’uns fets que implicaren l’aparició de la
primera presa del poder per part dels sectors obrers i populars
instituint la Comuna com a forma de govern de la ciutat. 

Durant anys, anarquistes, socialistes i comunistes han
reivindicat la memòria d’aquets successos. La premsa obrera de
principis del segle XX tots els mesos de març glorificaven la
Comuna i denunciaven la bàrbara repressió que sofriren molts
dels habitants de París els quals foren víctimes de quantioses
tortures i assassinats. A les publicacions obreres mallorquines
sovintegen al·lusions al fet parisenc, tan El Obrero Balear com
Cultura Obrera i en són una mostra significativa. 

150 anys després, la Comuna de París continua apassionant
tant a historiadors com als lectors i estudiosos interessats. Molts
veren una marc d’inspiració revolucionària per la lluita contra el
sistema capitalista i com un exemple de democràcia de base i
participativa.

De la II República al Segon Imperi francès

A conseqüència de la revolució de 1848, el monarca Lluis Felipe
d’Orleans s’exilià i es proclama la Segona República defensada
per republicans progressistes i socialistes de Louis Blanc.
Emperò la situació canvià de signe amb el resultat de les primeres
eleccions que donaren el poder als sectors conservadors i a Luis
Napoleó Bonapart el paper de President de la República. 

Després de quatre anys d’ençà la seva elecció com a President,
Lluis Napoleó Bonapart nebot de Napoleó I, el 1852, instaurà,
després d’un plebiscit, el Segon Imperí francès i ell el seu
emperador. Així culminà el cop d’Estat ja que finalitzant el seu
mandat com a President de la República per llei no podia esser
reelegit. El nou Imperi establert reprimí l’oposició i creà un règim
autoritari, militarista i expansionista. 

El 19 de juliol de 1870, França declarà la guerra al Regne de
Prússia. La disputa que serví d’excusa fou la negativa de França
a acceptar que príncep alemany Leopold de Hohenzollern fos
anomenat rei d’Espanya.

En realitat, el rei de Prússia, Guillem I i el seu canceller Otto von
Bismark tenien davant l’oportunitat d’enfortir el seu projecte
d’unificació germana amb la complicitat de l’ Aliança del Nord.
Aquesta agrupava un conjunt de principats i ciutats alemanyes
junt amb Baviera, Saxònia i d’altres petits territoris. 
El resultat de la confrontació fou la total desfeta de França. Entre
l’1 i el 3 de setembre de 1870 l’exèrcit imperial francès obtingué
una derrota definitiva en la batalla de Sedan. Més de cent mil
presoners i la captura de Lluis Napoleó qui s’exilià a la Gran
Bretanya i el cercle prussià de la ciutat de Metz, evidenciaven la
magnitud de la desfeta del Segon Imperi francès. 

Un dies desprès de la derrota, França proclamà la Tercera
República i la formació d’un Govern de Defensa Nacional que,
vaig el liderat-ge de republicà Léon Gambeta, decidí continuar les
accions bèl·liques contra Prússia. Les derrotes militars franceses
continuaren. El 19 de setembre de 1870 les tropes prussianes
iniciaren el setge de París.
El mes de gener de 1871, al Palau de Versalles, el kàiser Guillem
I proclamà el Segon Imperi Alemany i el Govern francès acceptà
la rendició.

El Govern de Defensa Nacional, immediatament després de haver
signat el armistici, convocà eleccions per a l’Assemblea Nacional,
a les províncies en mans del Govern Provisional la victòria fou
majoritàriament conservadora i monàrquica mentre que a la ciutat
de París hagueren més vots de republicans i socialistes.

El republicà moderat Adolphe Thiers fou elegit president
provisional de la Tercera República amb la intenció d’aconseguir
un armistici amb els prussians i retornar l’ordre a la ciutat de
París. El 26 de febrer s’arribà al primer acord que finalment seria
formalitzat el 10 de maig amb el Tractat de Frankfurt que
establia el pas d’Alsàcia i Lorena a mans d’Alemanya i el
pagament d’una quantiosa indemnització.

La Comuna de París

Durant més de quatre mesos la població parisenca havia patit les
conseqüències del setge prussià que implicaren fam per manca de
queviures, malalties i constants bombardejos. La ciutat
completament emmurallada comptava amb uns dos milions
d’habitants i nombrosos refugiats. 

La desconfiança i el descontent cap el nou govern cresqué entre
els sectors populars i París i d’altres ciutats franceses es
mostraren contraries a un armistici que consideraven humiliant. A
París la Guàrdia Nacional s’organitzà mitjançant la creació d’un
Comitè Central per tal de defensar la República. 

El 18 de març de 1871 el nou govern ordenà la intervenció del
exèrcit per tal de fer-se amb el control de bona part de l’artilleria
en mans de dels parisencs per a la seva autodefensa. La tropa es
dirigí cap els districtes populars amb la intenció de fer-se amb els
canons. A Montmatre i Belleville s’encontrà amb una forta
oposició encapçalada por un nombrós grup de dones que
aconseguiren confraternitzar amb la tropa e impediren la marxa
de l’artilleria que s’havia sufragat per els habitants.
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Thiers i el seu govern es retiraren cap el Palau de Versalles a
més de 20 km de París, amb ell partiren bona part dels
habitants dels districtes adinerats burgesos i el funcionariat i
les tropes.. 

Ells sectors populars quedaren a mercè de la protecció de la
Guàrdia Nacional i del seu Comitè Central. Aquesta força
militar ciutadana que elegia els seus oficials per votació
popular, aconseguí el poder real de la ciutat garantint la
creació d’un poder revolucionari democràticament elegit: la
Comuna.

Els delegats electes per els districtes de la ciutat conformaríem
el nou govern de París. Es qüestionaren les estructures
jeràrquiques tradicionals i se acordà la sobirania de la Comuna
disposada a federar-se amb altres municipis. Entre els dies 22
al 25 de març es proclamen Comunes a Lió, Marsella, Tolosa,
Narbona i altres ciutats emperò només persistiran un temps
les de Narbona y Marsella

Amb un ambient festiu, el 28 de març es proclamà la Comuna
que havia establert la bander roja com a símbol que avui en dia
es manté com estàndard de la alliberació dels treballadors. 

La Comuna acordà que l’educació fos obligatòria, gratuïta i
laica, la separació de l’església i l’Estat, el drets d’associació i
reunió, prohibí el desnonament dels llogaters afectats per
deutes i la venta dels objectes a càrrec de la Casa de Penyores
i es fe càrrec dels serveis públics. Proliferaren els club polítics
que sovint es reunien a les esglésies. 

Els versallesos decidiren recaptar tropes lleials procedents de
les províncies i enfortí la seves tropes per intentar la conquesta
de la ciutat. Per la seva banda els prussians alliberaren part de
les tropes presoneres per enfortir la força de Versalles davant
el perill revolucionari que mostraven els fets de París.

21 de maig les tropes del govern de Thiers trobaren la
oportunitat de poder traspassar les murades i entraren a la
ciutat que resistí pels carrers i avingudes en barricades amb
forts enfrontaments. La repressió es desbocà i els assassinats
foren massius en la denominada Setmana Sagnant.El resultat
fou d’entre vint-i-cinc a trenta mil morts, més de quaranta mil
presoners molts d’ells conduits cap els penals de Nova
Caledònia. Durant cinc anys París restà baix la llei marcial.

Podeu trobar una versió més extensa i detallada de l’article a ELS
CALAIXOS (pepvilchezcarreras.blogspot.com)

Gravat de Walter Crane, 'Vive la Commune' (1887)

Aquest nou règim va contribuir en canvis profunds en el
panorama de les forces polítiques illenques. Per una part, la
llibertat d'associació va afavorir el desenvolupament de partits,
que s'organitzaren en tots els àmbits de les circunscripcions
electorals i establiren coalicions entre ells. Per altre costat, la
posada en vigor del sufragi universal, al deixar abandonat el
sistema censitari, va eliminar entre moderats i progressistes
aquest factor de diferenciació.

En aquest nou context, el Partit Republicà Federal fou
l’element aglutinador del moviment obrer -que representava
uns 14.000 treballadors a Mallorca durant aquells anys.-
Fundat a Madrid l'any 1849, el Partit Republicà fou una
organització ideològica, que és caracteritzà per
l'anticlericalisme, l’anti-cunerisme i el federalisme -puix veien
en el centralisme el poder dels conservadors.- Era una
organització de militants amb participació de les bases, i que
creava espais de socialització dels simpatitzants, com els
casinos, cafès i altres locals socials. Realitzava diferents tipus
d'accions, com les manifestacions antiquintes de la primavera
de 1870, o la realització de debats o activitats lúdiques als
diferents casinos. La modernitat dels republicans també radicà
en les diverses formes de participació de la ciutadania que
organitzaren a les diverses campanyes. El partit contava també
amb òrgans de premsa propis, com els diaris El Obrero o El
Menorquín.

En aquest complexa context, les notícies de la Comuna de Paris
tingueren un fort ressó dins la premsa republicana. No era per
menys. La Comuna va governar durant 60 dies promulgant
una sèrie de decrets revolucionaris, com l'autogestió de les
fàbriques abandonades pels seus amos, la creació d'escoles
bressol per als fills de les obreres, la laïcitat de l'Estat,
l'obligació de les esglésies d'acollir les assemblees de veïns i de
sumar-se a les tasques socials, la tramesa dels lloguers
impagats i l'abolició dels interessos dels deutes. Moltes mesures
responien a la necessitat de pal·liar la pobresa generalitzada
que havia causat la guerra. Sotmesa gairebé immediatament al
setge del govern provisional, la Comuna va ser reprimida amb
extrema duresa. 

Com ja hem dit, a Mallorca, els sectors republicans més
radicals així com sectors obreristes reberen la revolta amb
entusiasme. A tall il·lustratiu a continuació es presenta una
selecció de textos recollits als diari El Menorquin-diari
republicà moderat-[4] entre 1870 i 1875, on es parla, des
d’una òptica republicana, sobre la Comuna.

D’aquesta forma, per exemple, entre l’1 i el 12 d’abril en
aquesta publicació s’editen les “Cartas Parisienses” on es parla
de la propaganda reaccionària contra la comuna, afirmant que
els sectors més conservadors de la política francesa s’han fet
càrrec de la lluita contra l’experiència parisina: 

La Comuna de
París a la premsa
republicana
illenca: El
Menorquín
(1870-1873) 
JOAN PAU JORDÀ

Els anys setanta del segle XIX foren temps convulsos. Els
diferents governs d'aquest període hagueren de fer front a
l'aixecament independentista cubà, els complots carlins a
Catalunya, Navarra i el País Basc i les conxorxes republicanes. Al
1868 la reina Isabel II havia estat destronada. El nou règim
aprovà una nova constitució (1869) que definia a Espanya com un
regne. El nou candidat, Amadeu de Saboia, fou nomenat rei per
les Corts costituents el 1870. 

[3]
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http://pepvilchezcarreras.blogspot.com/


“(...) Gracias a los falsos relatos del gobierno de Versalles y a
las exageraciones de una prensa indigna que se complace en

denigrar a su patria”.
El Menorquin 01/04/1871 

 
“(...) El complot de los legitimistas y clericales ha producido su
efecto. Quisieron exasperar a los parisienses negándoles lo de

que por derecho les correspondía e hicieron todo lo posible para
suscitar obstáculos a la marcha de la República (...)”

El Menorquin 12/04/1871 
 

Un cop dominada la revolta, El Menorquin parla mesos després
de les conseqüències socials, polítiques i econòmiques de la

comuna, recalcant que les idees comuneres no han estat
totalment derrotades.

 
“(...) El governador militar de Paris ha tenido que variar de
cuarteles a algunos regimientos, para impedir la propaganda
comunista que se hacia entre los soldados ¿A que se van a

hacer comuneros también los soldados de orden? ¡Tendría que
ver!” 

El Menorquin 25/07/1871
 

“(...) Se estima con fundado motivo que el resultado final
arrojará un total de 40 a 45 concejales radicales y

comunalistas, sobre 80 electos. Estos 40 radicales no tendrán
como contrapeso sinó otros tantos conservadores tibios, pero

sin embargo, de ideas conocidamente avanzadas. París con esto
acaba de fallar soberanamente a favor de los proinciospios de la

Commune i contra los hombres de Versalles (...)”
El Menorquin 04/08/1871

 
“(...) La idea federal va abriéndose paso en la centralizada y

unitariststa Francia (...) Hace un año, cuando la proclamación
de la Comuna o Municipalidad autónoma de Parías y las

discusiones sobre las leyes de municipios y provicias en la
Asamblea de Versalles, la idea de República federal

manifestóse con alguna viveza en Francia (...).”
El Menorquin 14/04/1872

En conclusió, la Comuna va ser un episodi de la història de
França seguit, des del minut zero, pels sectors obreristes i
republicans radicals de la societat illenca. Això corroboraria el
que ja sabem: la connexió del republicanisme federal illenc amb
els debats europeus al si de l’esquerra i la consciència, dins
l’esquerra, de la importància històrica de la revolta parisina.
En aquest sentit, El Menorquin es posiciona en favor dels
comuners, fent èmfasi en la campanya de desprestigi contra els
revolucionaris i senyalant als sectors més conservadors de la
societat francesa com a responsables. Així mateix, amb el pas
del temps, aquesta publicació no deixa d’analitzar les
conseqüències d’aquesta experiència socialista, destacant la
impronta que ha deixat dins la societat francesa de l’època.

S’ha de dir que aquesta fascinació per la revolta comunera ha
perdurat al llarg del temps. Marx, Engels, Bakunin, Lenin o
Trotski van intentar treure lliçons teòriques des de la limitada
experiència viscuda per la Comuna. Comunistes, esquerrans i
anarquistes han vist la Commune com un model a seguir. I
encara, dos-cents anys després, aquella revolta segueix
enmirallant-nos. 

[3] Aquest text l’hem redactat a partir de les contribucions de Peñarrubia, I. (2005) El sexenni
democràtic, Documenta Balear, Palma i un buidatge del diari El Menorquin entre 1870 i 1873
recollit a la biblioteca de premsa històrica
(https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.do).

[4] Aquest diari va sorgir el juliol de 1869 com a continuació del Diari e Maó. El nou diari es
subtitula òrgan republicà federal de l'Illa de Menorca. El dirigeix aquells anys   Bernardo Fabregues,
germà del President del Club Republicà Federal de Menorca.Ambdós massons, formen part de la
lògia maionesa Amics de la Humanitat núm. 158, que funciona sota els auspicis del Suprem Consell
de França'. El Menorquín recolzà fermament la candidatura del maonès Teodoro Ladico per al
Congrés dels Diputats a les Eleccions de 1869, davant Prieto i Caules, líder del partit liberal
(Teodor Ladico va arribar a ser ministre d'hisenda durant la 1a República) i representava aquest
republicanisme federal majoritari, proper als postulats de Pi i Margall, proper al mutualisme obrer,
però poc donant als emmirallaments revolucionaris dels sectors instransigents del PRFM.

El llegat de la
Comuna de París
MIQUEL VIDAL BOSCH

La Comuna de París de 1871 ha restat en el temps
com el gran exemple de la sublevació de la classe
obrera contra la burgesia, en un intent d’acabar
amb la misèria dels jornalers i els abusos laborals
dels patrons, i propiciar una vida social amb drets i
llibertats. Fou el primer cop en la història que
succeïa tal cosa. No podem tractar la Comuna de
París com un succés aïllat en el devenir històric.
Les revolucions no són fets atemporals. Hi ha tot
un procés anterior i una persistència de la tradició
revolucionària. La Comuna s’explica a través
d’esdeveniments i contexts precedents, i no
desapareix tan sols dos mesos després del seu
esclat, sinó que s’estén, en forma de llegat i
influència, per la següent centúria. Aquesta és la
seva importància històrica. 

La Comuna tingué un impacte mundial des de ben
aviat. La por de la burgesia i el xoc històric que
suposava la presa de les institucions per part dels
obrers propagaren el coneixement dels fets.
S’inicià una consciència major sobre la qüestió
social, i les forces estatals, contràries a
l’obrerisme, començaren a desenvolupar polítiques
destinades a prevenir successos similars, basades
en un major intervencionisme social de l’Estat i
l’Església per integrar més la classe obrera dins el
sistema jeràrquic existent. D’altra banda,
l’experiència comunera incidí en la formació de la
Segona Internacional, de caire socialista, el 1889.
Aquesta nova internacional treballadora es
diferencià molt de l’anterior en el fet de conjugar
distints partits nacionals que posseïen contorns
institucionals definits i jeràrquics, que suposaren
un punt de partida de la pràctica política. 

Els comuners implantaren múltiples mesures de
progrés social que esdevingueren importants
precedents històrics: la igualtat de salaris per
gèneres, la jornada laboral de deu hores, la
separació entre Església i Estat, la prohibició del
treball infantil, l’abolició del servei militar
obligatori... Tot plegat representa un ideal de
societat igualitària totalment innovador. A més,
l’experiència comunera influí en la conscienciació
de la necessitat d’un partit que defensi fermament
els interessos dels treballadors – aleshores
inexistent a França –, i, també, expandí l’ús del
terme "comunisme", tot i que ja existia dècades
abans.
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Aquella insurrecció comunera posà en evidència el final de
l’era de les revolucions burgeses com a motor del canvi.
Seguint les tesis dels analistes Maximilien Rubel i Daniel
Guérin, ideològicament una part del marxisme experimentà
una tendència llibertària-anarquista en el sentit que
s’observà que l’Estat no necessàriament havia de jugar un
paper centralitzador en la revolució, com havien teoritzat
Marx i Engels quan consideraren que el procés
transformador requeria d’una concentració de la capacitat
decisòria i administrativa. Ambdós, però, semblaren canviar
de posició el 1872, quan el pròleg de la nova edició del
Manifest del Partit Comunista explicà que "la classe obrera
no pot limitar-se simplement a prendre possessió de la
màquina de l’Estat tal i com està i servir-se d’ella per als
seus propis fins". Marx, qui criticà els errors estratègics
dels comuners durant la revolució, descobrí en la Comuna la
forma política d’un govern dels treballadors que havia
teoritzat anys enrere. El pensador alemany explicà poc
després dels fets que el llegat de la Comuna es basa en la
impossibilitat d’una república duradora amb progrés social
sense comptar amb una comuna reorganitzada. La seva
rellevància es fomentava, doncs, en l’adquisició per part
dels treballadors de consciència de la seva pròpia força.
Marx parlà d’emancipació de la classe obrera, i considerà
que, tot i el seu fracàs, la Comuna havia deixat un exemple
d’iniciativa, audàcia i coratge que havia servit per
assenyalar el camí als obrers del futur. Per la seva part, el
1891, Engels afirmà que a la Comuna s’havia concretat la
coneguda ``dictadura del proletariat´´ com a formació
política revolucionària transicional.

Vladimir Lenin també fou un gran interessat en la història
de la Comuna de París, la qual tingué molt en ment mentre
redactava la seva coneguda obra L’Estat i la revolució.
Lenin revaluà l’experiència comunera amb l’objectiu de
detectar els errors que havia comès la classe obrera i poder
així dissenyar l’estratègia definitiva per conquerir el poder.
Deduí, doncs, que per tal d’acabar amb el sistema burgès
era necessari constituir un Estat revolucionari amb una
força estatal ferma. Els revolucionaris soviètics tingueren
sempre present els fets de 1871, tant que cinquanta anys
després, el 1921, rebatejaren el vaixell de guerra
Sebastopol amb el nom de Parizhskaia Kommuna (Comuna
de París).

Avançant més en el temps, ens trobem els esdeveniments
del maig de 1968. Recordem aquell episodi com aquell
conjunt de protestes i vagues estudiantils i obreres
originades, també, a París, en contra de paradigmes com
l’autoritarisme, el capitalisme, l’imperialisme o la dinàmica
política estatal. Tot i no ser una convocatòria comunista, hi
tingué un pes important el Partit Comunista Francès, el que
l’uneix més amb el llegat ideològic de la Comuna. El maig
de 1968, però, aconseguí molt major impacte fora de
França, arribant a nombrosos països d’Europa. Aquells
esdeveniments suposaren un canvi cultural en un context
distint del que es vivia cent anys abans, però sens dubte hi
hagué un llaç de continuïtat i simpatia respecte la Comuna. 

Els referents de la Comuna tenien una influència més
simbòlica i sentimental que literal respecte als protagonistes
del maig de 1968. L’apel·lació a la memòria de la Comuna
respon a un rebuig a la tradició revolucionària hegemònica
en aquells anys, la de la Revolució Russa, en el que fou un
intent de desmarcar-se del tradicional Partit Comunista i
del pensament prosoviètic, que, entre d’altres coses, havia
reprimit tan durament els dissidents d’Hongria i Praga.

En l’actualitat, el panorama polític de França es troba
dividit ideològicament en quant a la reivindicació de la
Comuna: l’Ajuntament de París – de govern socialista –
reconeix el seu llegat, però la dreta parisenca rebutja
celebrar-lo, doncs consideren aquell episodi una guerra civil
entre els ciutadans de la capital.

Un cop fet un breu repàs de la influència posterior de la
Comuna de París, podem concloure que una revolució,
més o menys reeixida, connecta tant amb el passat com
amb el futur. Els fets històrics posteriors que reben
influència de la Comuna es diferencien d’ella pel seu
context però es deixen il·luminar pels seus referents. És
l’exemple, per tant, de que la memòria s’entén i s’ha
d’entendre com un procés per fer créixer, mirant cap al
futur, i no com un museu on retre homenatge als
referents positius i castigar els negatius. L’herència no
ha de deixar de banda la creació, l’apropiació i la
reinvenció. 

Obrerisme i
republicanisme a
Mallorca en temps de
la Comuna de París
MANEL SANTANA MORRO

La Comuna de París pot ésser considerat el primer intent
per a construir un nou model social i econòmic alternatiu
al capitalisme. Es partia de l’experiència d’agitacions
socials anteriors, com la del 1848 nodrides d’aportacions
ideològiques prou critiques amb un capitalisme puixant
generador d’uns desequilibris socials en un marc
d’industrialització arreu d’Europa. 

En la resta d’Europa, amb diferents ritmes territorials
pel que fa a la intensitat en del procés d’industrialització,
progressivament cristal·litzava una amalgama de
propostes sorgides dels elements populars per a fer front
a una realitat en la qual la qüestió social era un dels
elements fonamentals. Aquest és el cas, entre molts
d’altres, de Mallorca.

L’origen del moviment obrer a Mallorca l’hem de situar
en el context de transformacions econòmiques
experimentades a l’Illa en la segona meitat del segle XIX,
amb els conseqüents impactes socials i polítics.
L’efervescència política que es desencadenà amb la
Revolució de 1868 propicià la irrupció de
l’associacionisme obrer de resistència. A això hem
d'afegir-hi, d’entre les causes que expliquen l’inici del
moviment obrer, la resposta a les dures condicions
laborals i de vida a les que estaven abocades moltes
famílies obreres. La industria era poca, però avençava,
tot fent camí a Palma i posteriorment lenta i
progressivament en d’altres pobles.

Els liberalisme primitiu dels decennis anteriors havia
donat pas, entre d’altres aspectes, a l’arribada del
republicanisme, del federalisme i també d’algunes
aportacions dels anomenats socialistes utòpics.

Els republicans foren els divulgadors a l'illa dels nous
ideals de sufragi universal, de llibertat d’impremta, de
cultes, d’associació, etc. Aquests nucli de republicans
vuitcentistes donaren aixopluc a les primeres
associacions obreristes que es varen desenvolupar a la
capital a partir del 1869. 
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La influència dels corrents obreristes procedents de la resta de l’Estat, i molt concretament de
Barcelona fou important.El Centre Federal de Societats Obreres de Barcelona mitjançant el
seu periòdic La Federación tengué prou influència en l’aparició del primer nucli obrerista de
Palma. 

Entre els mesos de novembre i desembre del 1869 aparegué el periòdic El Obrero i es creà el
Centre Federal de Societats Obreres de Palma. Aquestes foren les primeres fites de
l’obrerisme mallorquí. Els primers sindicalistes pertanyien al partit republicà, tot i que
probablement no ocupaven càrrecs de rellevància: Francesc Tomàs i Oliver -picapedrer-, Joan
Sànchez -ebenista-, Guillem Arbós -sabater-, i Josep Codol -sabater-. D’aquest reduït nucli
destacava sobre la resta l’esmentat Francesc Tomàs, que aleshores tenia vint anys i fou el
capdavanter. Tomàs va néixer devers el 1850 i malgrat la seva joventut es convertí en
l’impulsor d’El Obrero, del quan n’era el director i principal redactor, així com el corresponsal
a Mallorca de la La Federación de Barcelona. Pertanyia al Partit Republicà Federal i a la
junta directiva de l’Escola Democràtico Republicana.

A l’igual dels altres nuclis d’obrers internacionalistes, els de Mallorca aparegueren amb una
voluntat globalitzadora; es a dir pretenien cobrir els aspectes laborals, mutualistes i
cooperativistes. Des de la base social havien d’aflorar experiències societàries amb capacitat
d’influència social com a eines de progressiva transformació. Era, això, la confiança en
l’associació com a instrument d’emancipació. Hi havia societats que tractaven de cobrir les
necessitats mutualistes, i d’altres que feien del cooperativisme part important de la seva
actuació. Els fusters i ebenistes o picapedrers engegaren un taller cooperatiu on realitzaven
treballs per encàrrec a clients particulars. De fet, la voluntat que l’associació o organització
obrera omplís el buit mutualista, cooperativista i educatiu dels treballadors mallorquins eren
bona part de la raó de ser del Centre Federal.

 Quina era, però, la ideologia que marcà les directrius del primer obrerisme mallorquí? En
primer lloc hem de parlar d’un esperit de reacció front a situacions de misèria a les que es
veien abocats molts obrers. Les conseqüències socials de les transformacions econòmiques
propiciaren l’existència de salaris baixos, excés de treball per part dels assalariats, condicions
higièniques deficients als centres laborals, etc. Això els portà a criticar els sectors benestants
-com els empresaris- per la manca de compromís en alleugerar les condicions de vida dels més
desfavorits. En segon lloc, tal i com hem esmentat anteriorment, inicialment els primers
sindicalistes eren republicans. Defensaven una república fonamentada en uns ideals d’igualtat
que retallés els privilegis tradicionals de determinats sectors socials. El 21 de gener de 1870,
arran d’una crida del grup internacionalista de Madrid, el CFSO de Palma s’adherí als
principis de l’AIT. Els obrers donaren suport, doncs, al manifest inaugural de 1864 redactat
per Marx i als estatuts generals redactats a Ginebra el 1866. Dies abans, El Obrero els havia
reproduït en les seves planes.

En qüestió de pocs mesos el Centre Federal de Societats Obreres va bastir una xarxa de
societats obreres en la pràctica totalitat d’oficis ciutadans.
 
A l’abril del 1870 arran d’una sèrie de conflictes amb alguns patrons republicans, El Obrero
va aprofitar per realitzar dures crítiques al republicanisme. Però la ruptura fonamental es
produí a partir del Primer Congrés Obrer Espanyol, realitzat el juny de 1870. En aquesta
reunió, en representació del Centre Federal de Societats Obreres hi anaren Francesc Tomàs i
Miquel Payeres. El primer es posicionà a favor del sector de mentalitat bakuninista, és a dir
del que rebutjava l’acció política i tota casta de govern, fos monàrquic o republicà.

 
Els fets de la Comuna de París, provocaren a l’Estat espanyol una major divisió entre els
internacionalistes i els republicans. A més, els sectors benestants, adoptaren una actitud de
manifest rebuig envers el moviment obrer que arribà a les Corts espanyoles. Aquestes,
declararen la Internacional il·legal i decretaren la clausura de tots els centres obrers que hi
estaven adherits arreu de l’Estat. Així, el 19 de maig de 1871 foren clausurats els locals del
CFSO i dos obrers foren detinguts.

 De fet, la repressió arreu d’Europa dels nuclis d’obrers internacionalistes fou un fenomen
usual. Part de la burgesia d’Europa a partir dels esdeveniments de la Comuna de París va
témer el triomf de les tesis del proletariat i iniciaren una campanya contra la Internacional. El
seu iniciador fou el ministre francès Jules Favre qui adreçà circulars als governs veïns on els
prevenia del perill internacionalista. A l’Estat espanyol, després d’un intens debat, Sagasta
concedí amplis poders als governadors civils per a actuar contra la Internacional.

*  *  *

 Aquestes són unes notes breus sobre la primera experiència societària, reivindicativa i
alternativa bastida des del pensament popular esperonada per la realitat socioecòmica (i les
seves conseqüències materials i morals), els canvis polítics i el pensament, totes les
aportacions ideològiques que pretenien edificar un nou model social basat en la justícia i
igualtat social. 
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