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DE LES ARTS LLETRES

Enguany es commemora el centenari
d’una vaga que va paralitzar durant al-
guns dies la ciutat de Barcelona i que
constitueix una fita en les reivindicacions
laborals, en la mesura que va permetre
conquerir la jornada de les vuit hores. La
commemoració ha generat alguns dos-
siers, però, sorprenentment, no disposà-
vem d’una monografia específica sobre
aquell episodi. Aquest buit l’ha vingut a
omplir el llibre de l’historiador Ferran
Aisa, un dels millors coneixedors de la
història de la Barcelona contemporània i
de la cultura obrera i, al mateix temps,
un divulgador nat, dues característiques
ben difícils de trobar en la historiografia
actual.

El treball, publicat per Edicions de
1984, ens permet conèixer amb profundi-
tat aquell episodi. La vaga de la Canaden-

ca i la conquesta de les vuit hores són els
fils conductors de tot el llibre, però cadas-
cun dels 23 capítols permet una lectura
individualitzada, sense necessitat de se-
guir un ordre predeterminat. Peça a peça,
ens permeten dibuixar un quatre complet
de la Barcelona de principis del segle XX,
des de la vaga general del 1902 fins als
anys del pistolerisme. Perquè, tal com as-
senyala l’autor, “malgrat la nova legislació
laboral, els obrers van haver de continuar
lluitant perquè les empreses apliquessin
la normativa”. El lector hi trobarà explicat,
lògicament, l’inici d’aquella vaga, que va
convertir la capital del país en “una ciutat
fantasma”, i l’impacte que va tenir a la
Barcelona d’aleshores, però també alguns
aspectes sense els quals aquell episodi re-
sultaria difícilment comprensible, com
ara l’impacte de la Revolució Russa o el
naixement de la força obrera, amb el
Congrés de Sants com a principal fita en
l’arrelament de la CNT. El resultat
d’aquest format, juntament amb una re-
dacció àgil i planera i una utilització acu-
rada de les fonts (des de la premsa fins als
testimonis de l’època) fan que es tracti
d’una proposta molt recomanable, un lli-
bre imprescindible.
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Un petit tast
“A les quatre de la tarda
d’aquell dia els empleats de la
central elèctrica del Paral·lel
tallaren el subministrament
elèctric de la ciutat. De cop i
volta els tramvies van deixar de
funcionar i es van quedar
aturats a la via pública uns
setanta vehicles que no havien
tingut temps d’arribar a les
cotxeres. El tall del fluid elèctric
va afectar els comerços, els
tallers, les oficines, les
fàbriques i l’enllumenat públic
[...]. Aquella nit Barcelona era
una ciutat fantasma [...]”

“Per tal de pal·liar la difícil
situació social provocada per
la vaga general, el Govern
va proposa acceptar un dels
punts reivindicatius dels
treballadors espanyols [...].
Es tractava de la jornada de
les vuit hores”
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