


LA REVOLTA DE
HAYMARKET
Des de mitjans del segle XIX a EEUU 
s’estenien l’atur i la gana, els avalots i les 
revoltes obreres, el descontentament i la 
repressió brutal. Això augmentava la 
desconfiança cap al sistema i a la vegada 
l’expansió de les idees anarquistes, les 
notícies de revoltes obreres europees, el 
moviment antiesclavista i l’organització 
dels treballadors i treballadores migrants 
cada cop més empobrits i reprimits pels 
esbirros de la patronal. Es varen formar 
milícies obreres contra la repressió 
policial i patronal, i a Chicago 
concretament es va formar el grup de 
propaganda pel fet La Idea de Chicago, 
que organitzava actes d’agitació i, si calia, 
violència. 

El Primer de Maig de 1886 es produeixen 
els greus esdeveniments que originarien 
aquesta commemoració. Aquell dia es va 
celebrar a la Plaça de Haymarket de 
Chicago una gran manifestació obrera 
contra l’empresa McCormick i en 
demanda de la jornada de 8 hores en el 
marc d’una vaga general. La policia va 
carregar durament i diverses persones 
van resultar mortes i ferides. 
Durant els dies següents es van convocar 
diverses protestes a la fàbrica, que seguia 
funcionant gràcies als esquirols, com a 
diversos punts de la ciutat. El dia 2 la 
policia va disparar contra un grup de 
vaguistes, matant-ne i ferint-ne diversos. 
El dia 3 de maig 80.000 obrers i obreres 
seguien agitant Chicago. 



ELS MÀRTIRS 
DE CHICAGO

En la manifestació convocada el dia 4 la 
policia va tornar a matar i ferir els i les 
treballadores i algú va llençar una bomba 
que va matar a 7 agents. Les detencions i 
tortures no tardaren en arribar. 
August Spies, Samuel Fielden, Oscat 
Neebe, Michael Schwab, George Engel, 
Adolf Fischer, Albert Parsons i Louis 
Lingg van ser torturats, jutjats sota el 
càrrec de conspiració i assassinat i 
condemnats a mort. Finalment només 
anaren a la forca Fischer, Parsons, Engel 
i Spies, l’11 de novembre de 1886. Lingg 
va ser trobat mort a la seva cel•la i la 
resta absolts per falta de proves. 
Lingg durant el judici exclamà “sóc 
enemic de l’ordre d’avui i repeteixo amb 
totes les meves forces, mentre encara 
tingui alè, que el combatré. Els menyspreo. 
Menyspreo el seu ordre, les seves lleis, la 
seva autoritat apuntalada a la força”
Les últimes paraules de Parsons van ser 
“deixeu que s’escolti la veu del poble!”.



UN DIA DE REBEL•LIÓ, 

NO DE DESCANS! 

Un dia no ordenat pels 

portaveus barruts de 

les institucions que 

tenen encadenat al 

món del treballador. 

Un dia en el  que el 

treballador fa les 

seves pròpies lleis 

i té el poder 

d’executar-les! 

Tot sense el 

consentiment ni 

l’aprovació dels que 

ens oprimeixen i 

governen!

(extracte d’una circular convocant 

a l’acció l’1 de Maig de 1886)

El Primer de Maig no és un dia de 
festa ni de celebració és un dia de 

reivindicació i d’ organització en el que 
seguim recordant cada any els Màrtirs de 

Chicago i la Revolta de Haymarket. 
Per això té tanta importància per tota la 

classe treballadora: ens recorda, cada any, 
que la nostra és una història de lluita i 

acció, que és quan no demanem permís ni 
aprovació que som imparables. 

I també que cal fer memòria dels nostres 
morts i mortes, assassinats per lluitar pels 

drets de tota la classe treballadora. 



EL PRIMER 
DE MAIG
La mort a la forca i la repressió patida per 
aquests anarquistes van tenir molt de 
ressò internacional perquè els fets van 
sacsejar la classe treballadora 
internacional i perquè Chicago ja era un 
símbol de l’anarquisme donada la seva 
influència i nivell d’organització i 
mobilització. 
I precisament per homenatjar la seva 
capacitat de lluita no es va escollir el dia 
que van ser executats com a dia de 
commemoració, es va escollir, en la 
Segona Internacional de 1889, el dia que 
van aconseguir aturar el país, el Primer de 
Maig, com a dia de commemoració. 
Des de llavors, cada 1 de Maig celebrem el 
Dia Internacional dels Treballadors. 

Commemorem i 
recordem, no només 
els noms, ni els fets, 
si no el sentit de tot: 
que nosaltres tenim 

la força per a 
parar-ho tot i que ho 
fem sense demanar 

permís, que no 
volem el seu ordre ni 

la seva autoritat! 
Que no oblidem i 

que seguirem 
lluitant! 

VISCA EL 
PRIMER DE MAIG!
VISCA LA LLUITA 

DE LA CLASSE 
OBRERA! 


