
1º de maio
Día da clase 
Traballadora
- Sobre a orixe do 1º de maio e a loita obreira. 
- Emigración, precariedade e desemprego xuvenil 
na Galiza actual.  
- Traballo e salario digno para a mocidade galega.
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Limiar
Perante un novo 1º de maio, Día do Internacionalismo 
Proletario, queremos partillar contigo estas liñas nas 
que analizamos a historia e significado desta data, e 
o devir da loita obreira. Galiza Nova e o BNG levamos 
moitos anos loitando nas rúas e nas institucións polo 
traballo digno e con dereitos para a mocidade galega, 
da man do sindicalismo nacionalista e de clase que 
representa a CIG. 

Ante o recruecemento das políticas capitalistas e a 
maior perda de soberanía de Galiza, cómpre termos 
presente a loita no día a día, nas rúas, no traballo e 
nas aulas para non perder os dereitos sociais que con 
suor e sangue conquistaron as xeracións que nos 
precederon. Cómpre por iso, coñecermos o presente e 
o pasado, vivirmos cos pés nesta terra, e traballarmos 
por unha sociedade mellor, un país novo, a Galiza do 
traballo, da liberdade e da vida digna para a mocidade 
galega, onde a emigración sexa cousa do pasado. Mais 
todo isto, só é posíbel loitando e construíndo, desde 
a autoorganización e coa forza revolucionaria do 
nacionalismo galego!

Situación da 
mocidade 
galega
As políticas da Unión Europea aplicadas polos poderes 
españois supoñen a ruína da nosa capacidade produtiva 
e industrial -o agro, a pesca, o naval…-, destrúen postos 
de traballo e impoñen reformas laborais que condenan 
a mocidade galega á precariedade, á explotación e á 
emigración. Así, na actualidade, máis da de metade 
da xuventude galega está no paro e desde que Feijoo 
chegou ao goberno da Xunta, máis de 100.000 menores 
de 35 anos víronse na obriga de ter que emigrar. 
Esta situación xera asemade de importantes perdas 
económicas para o País en forma dunha inversión 
en formación da que remata por beneficiarse outros 
pobos, unha desvertebración paulatina do territorio 
e da cohesión social das vilas medias e pequenas. O 
desemprego triplicouse en Galiza desde o inicio de crise 
e o ritmo de destrución de deste no noso País é superior 
ao do conxunto do Estado. Do mesmo xeito, aumentou 
exponencialmente o número de persoas mozas que 
non teñen ningún tipo de prestación económica e, 
por outra banda, instaurouse -aínda máis- o traballo 
precario, sendo o 92% dos contratos asinados no último 
ano temporais e, tan só, o 8% indefinidos, é dicir, non 
só se están a destruír postos de traballo, senón que os 
que se xeran son postos precarios e de baixos salarios. 

As sucesivas contrarreformas laborais cebáronse 
especialmente contra a mocidade, xa que reforzaron 
o papel das Empresas de Traballo Temporal -ETT-, 
permitindo o encadeamento prolongado de contratos 
temporais e abaratando até o extremo o despedimento. 
O novo contrato de formación e aprendizaxe, 
imposto polo Partido Popular, permite que até os 
32 anos se perciba apenas o 75% do Salario Mínimo 
Interprofesional. Baixo o eufemismo de “prácticas non 
laborais” a mocidade entre 18 e 25 anos pode traballar 
sen contrato e sen dereito a desemprego de 3 a 9 
meses, cobrando o 80% do Indicador Público de Renda 
de Efectos Múltiples -inferior ao SMI-. Así mesmo, 
deixase sen dereito a prestación nin indemnización 
ás e aos bolseiros, consolidándoos como fórmula de 
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subemprego. 

O goberno de Feijóo lanza cortinas de fume electoralistas 
como o Plano de Emprego Xuvenil da Xunta de Galiza, 
que non soluciona o problema do desemprego nin da 
emigración xuvenil, e que só aumenta a precarización e 
temporalidade do pouco traballo existente, e privatiza 
a formación outorgándolla ás empresas privadas. 
Feijóo vendeunos que ía destinar 100 millóns de 
euros á formación, cando os seus recortes en ensino, 
formación profesional, universidades e investigación 
superan con creces esta cifra. As persoas en formación 
ás que supostamente se lles facilitará o acceso a unhas 
prácticas desenvolverán un traballo profesional a 
prezo de saldo para as empresas (426 euros) e de 
forma temporal só por uns meses, namentres non 
computarán na lista do paro e o PP poderá disfrazar os 
datos de desemprego.

Soberanía para erguer a 
Galiza do traballo
Precisamos soberanía para Galiza ser quen de frear as 
políticas e os vetos cos que España e a UE destrúen 
o noso tecido económico, e os centros de decisión 
política deben pertencer ao pobo galego e estaren 
controlados por el. Nunha Galiza independente, o pobo 
galego non estará sometido aos mandatos de Estado 
Español e Bruxelas polo que poderá poñer a producir 
as ricas capacidades que o País posúe. Así, xeraranse 

postos de traballo na nosa Terra para que ningunha 
moza nin ningún mozo teña que verse na obriga de 
emigrar nunca máis. Galiza precisa pois xustiza social, 
e o reparto da riqueza. Mais tamén, acción política 
revolucionaria que desde o nacionalismo conquiste 
todo o poder para o pobo galego e as súas clases 
traballadoras, para que a oligarquía e España non sigan 
xogando a empobrecernos e dominarnos. 

Por un plano de 
emprego xuvenil real. 
Non á PPropaganda!
 Desde Galiza Nova levamos moito tempo esixindo un 
outro plano de emprego que sexa realmente efectivo 
e que incorpore un programa de inserción laboral para 
xente moza, acompañado dunha titorización e dunha 
renda durante o período de formación laboral, ao 
tempo que se guíe a forza de traballo cara a sectores 
estratéxicos, a promoción de novos espazos de 
actividade para a xeración de emprego, a recuperación 
de investigadoras e investigadores novos que 
emigraron para que desenvolvan o seu coñecemento 
nos sectores estratéxicos galegos, así como un plano 
de restauración e rehabilitación de inmóbeis que 
permita garantir vivenda para quen a precisar. Cabe 
esixir o aumento de investimentos en investigación, 
entendendo que o desenvolvemento sostíbel ha de vir 
da man do coñecemento. 
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Con estas medidas Galiza podería ofrecer postos de 
traballo para a mocidade, mais non serían nunca 
suficientes se non for acompañadas doutras medidas 
valentes e urxentes. 

Algunhas delas poderían ser a derrogación das 
reformas laborais aplicadas polo PP e o PSOE; 
ilegalización das ETT e a prohibición dos contratos 
precarios; a eliminación das horas extras e a redución 
da xornada laboral a 35 horas semanais para avanzar 
nas condicións de vida dignas, favorecer a conciliación 
da vida persoal e laboral, e aumentar o número de 
postos de traballo; e a derrogación do retraso da idade 
de xubilación promovida polos poderes económicos 
europeos e aplicada polo Goberno español porque, 
ademais de ser inxusto, retarda o acceso ao traballo 
da mocidade. Defendemos a reocupación do rural 
e o desenvolvemento dunha política agraria propia 
deseñada en función dos nosos intereses e que permita 
á mocidade poder vivir da actividade agro-gandeira e 
contrarrestar o despoboamento do rural. Rexeitamos 
a Política Agraria Común -PAC- e a política pesqueira 
das institucións europeas, así como a mala xestión da 
Xunta e o estado Español, culpábeis da desaparición 
dos postos de traballo e os recursos naturais do medio 
rural vivo e produtivo, identitario da cultura galega 
dende séculos

“Na historia da 
produción capitalista, 
a regulamentación 
da xornada laboral 
revélasenos como 
unha loita que se 
libra entorno aos 
límites da xornada; 
loita ventilada 
entre o capitalista 
universal, ou sexa, 
a clase capitalista, 
dun lado, e do outro, 
o obreiro universal, 
ou sexa, a clase 
obreira”.

Karl Marx, O Capital, 
Tomo I, (1867)
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As orixes do 1º 
de Maio
O caldo de cultivo
da axitación da loita de 
clases.
O nacemento de organizacións profundamente 
obreiras nos EEUU veu da man da grande crise de 
1882, que consolidou o grupo Morgan como líder 
financeiro mundial e sentenciou millóns de persoas ao 
desemprego. A taxa de desemprego produciu a presión 
á baixa dos salarios, o aumento da plusvalía absoluta, 
a diminución da esperanza de vida aumentando a 
mortandade (en 1880 a esperanza de vida da clase 
traballadora norteamericana non sobardaba os 30 
anos), a suba dos alugueres da vivenda, as pésimas 
condicións hixiénicas...

En 1883 as necesidades básicas das e dos traballadores 
só podían cubrirse con 755 $/ano, pero os salarios 
medios apenas chegaban a 552 $/ano. Esta presión 
sobre os salarios promoveu o acceso ao traballo das 
mulleres e das crianzas. Nos anos 80 arredor do 33% do 
orzamento familiar estadounidense era aportado polas 
mulleres e as crianzas, que como regra xeral cobraban 
dúas veces menos polo mesmo traballo que un adulto 
varón.

A pesar de que os EEUU tiñan un elevado índice de 
maquinaria automatizada, a xornada de traballo 
oscilaba entre as 10 e as 12 horas diarias como media, 
chegando mesmo até as 15 horas, incluíndo domingos 
e festivos. As condicións nas fábricas eran insoportábeis. 
Moitas e moitos traballadores partían ao traballo ás 
catro da mañán e regresaban ás sete ou oito da noite, 
ou mesmo máis tarde. Non podían ver as súas familias 
á luz do día.

O Estado, prevendo a explosividade da situación, 
decretou draconianas leis antiobreiras como a 
prohibición de realizar folgas baixo pena de multa e 
prisión e a confección de  “listas negras” coas persoas 
multadas. 

En 1881 diferentes agrupacións obreiras deciden 

unirse para obteren unha maior eficacia na súa loita, 
adoptando o nome de Federación dos Sindicatos 
Organizados de EEUU e Canadá (Federation of 
Organized Trades and Labor Unions of the Unites States 
and Canada). O seu programa indicaba: “A historia dos 
obreiros asalariados de todos os países non é senón 
a historia da loita e a miseria constantes enxendradas 
pola ignorancia e a desunión”. Fíxose unha especial 
mención á solidariedade coa loita do pobo irlandés 
contra o esmagamento do Imperio Británico e a 
simpatía con todos os pobos que loitaban pola súa 
liberdade e igualdade.

En 1886 incorpóranse á Federación dos Sindicatos 
Organizados diferentes unións sindicais, conformando 
a Federación Americana do Traballo - AFL (American 
Federation of Labor). Esta Federación procuraba unha 
maior unión e solidariedade dos asalariados.

A loita pola redución da 
xornada.
En 1873 os Cabaleiros do Traballo, poderosa central 
sindical á que pretencían a maioría dos traballadores 
e traballadoras organizadas, comprométense en loitar 
pola xornada de 8 horas (que xa se pedía desde 1860) 
mediante a negativa a traballar máis tempo.

“O valor da forza 
de traballo non se 
determinaba xa polo 
tempo de traballo 
necesario para o 
sustento do obreiro 
adulto individual, 
senón polo 
tempo de traballo 
indispensábel para 
o sostemento da 
familia obreira”

Karl Marx, O Capital, 
Tomo I, (1867)



7 1º de maio Día da Clase Traballadora

A Federación dos Sindicatos Organizados de EEUU 
e Canadá adoptou, no seu Congreso de 1884, a 
importante resolución de exixir a xornada laboral de 8 
horas, pondo como data da súa entrada en vigor o 1º 
de maio de 1886. 

En febreiro de 1886 a Street Railway Company de 
Minessota e a Studebaker Company de Indiana tiveron 
que claudicar ante a masiva exixencia obreira. Os 
condutores de Nova Iorque lograron que a Atlantic-
Avenue Railroad diminuira a xornada de 18 horas a 12.
En marzo dese mesmo ano a loita pola redución 
da xornada desembocou nunha folga xeral onde 
participaron máis de 320.000 obreir@s. Foi o estoupido 
da primeira manifestación unitaria do proletariado dos 
EEUU. As bárbaras condicións padecidas desde 1881 con 
peches patronais, venda de intereses d@s obreir@s por 
falsos sindicalistas, abusos empresariais, contratación 
de esquirois, a intervención dos axentes da Pinkerton, 
foron a escola onde estas e estes traballadores 

aprenderon as claves da loita e da solidariedade de 
clase. A lección era moi clara, unicamente coa súa unión 
e decisivos golpes poderían facer dobrar o xeonllo do 
xigante empresarial.

O 12 de abril a Central Obreira de Nova Iorque realizou 
un chamamento á mobilización da clase obreira para 
o 1º de maio baixo a consigna das 8 horas. As persoas 
que lideraban o movemento obreiro percorreron de 
mitin en mitin, de reunión en reunión, os estados do 
Medio Oeste explicando, informando e alentando á 
manifestación de maio. 

A prensa burguesa indignábase polas “abusivas” 
reivindicacións e instaba a que cada folguista fose 
encarcerado producindo un “benéfico terror na clase 
traballadora”. O Chicago Mail sinalaba que a xornada 
de 8 horas estaba “suxerida polos máis tolos socialistas 
e anarquistas”; o Illinois State Registrer cualificaba a 
reivindicación como “realmente parva de máis como 
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para merecer a atención dun fato de lunáticos. E a idea 
de facer folga na procura das 8 horas é tan normal 
como facela para conseguir a paga sen cumprir as 
horas de traballo”. O Chicago Tribune dixo: “a prisión 
e os traballos forzados son a única solución para a 
cuestión social”.
 
O conflito chegou até tal punto que mesmo o Presidente 
Cleveland dirixiu, o 22 de abril, por vez primeira na 
historia dos EEUU, unha mensaxe á cidadanía sobre 
a específica problemática obreira, expresando a 
preocupación que embargaba os capitalistas.

A finais de abril a grande maioría das organizacións 
obreiras posicionáranse a prol da implantación xeral 
da xornada de 8 horas, insistindo na suba de salarios, o 
recoñecemento das organizacións sindicais, os dereitos 
das mulleres e a prohibición do traballo infantil. Neste 
tempo 150.000 traballadores e traballadoras lograran 
xa a redución efectiva da xornada, pero 190.000 ainda 
non desfrutaban desta redución. 

Neste caldo de cultivo comezou, o 1º de maio, o 
movemento total do proletariado e a maior folga 
da historia dos EEUU. Ese mesmo día Albert Parson, 
líder dos abaleiros do Traballo de Chicago, dirixiu una 
manifestación de 80.000 traballadores e traballadoras 
polas rúas de Chicago demandando a xornada de 8 
horas.

Sucederíanse numerosas folgas, estímase que máis de 
cinco mil, e mobilizacións co tráxico resultado de ducias 
de persoas mortas baixo os disparos indiscriminados da 
policía. A represión pretendía atemorizar o proletariado 
e os seus líderes. As forzas represoras policiais e a 
Garda Nacional preparáronse para contrarrestar á 
clase traballadora, recibiron equipos e armas novas 
financiadas por poderosos líderes comerciais. Pero o 
movemento continuaba en ascenso e Chicago, a maior 
concentración industrial, convertíase no epicentro da 
reivindicación. A consigna obreira era clara: actuar con 
resolución e convicción polas xustas reivindicacións.

A fábrica McCornick despediu a 2.100 obreiros en 
represalia polas folgas. O 3 de maio celebrouse un mitin 
nas súas portas, producíndose enfrontamentos cos 
esquirois. Isto motivou a brutal actuación da policía, 
cun tráxico balance: 6 mortos e multitude de feridos. 
O 4 de maio celebrouse, na praza de Haymarket, ante 
25.000 asistentes, un mitin obreiro en protesta pola 
brutal actuación policial do día anterior: cando a xente 
comezaba a marchar a causa da chuvia, a policía, 
ante a tribuna dos oradores, ordenou o inmediato 

desaloxo da praza. Entón, ao tempo que un líder 
obreiro indicaba “o noso mitin é pacífico”, unha bomba 
caeu entre os dous grupos nos que estaba dividida a 
forza policial, morrendo un axente e ferindo a máis de 
sesenta, dos cales morrerían sete. A policía comezou a 
disparar indiscriminadamente. A praza quedou valeira 
e en silencio. Concluira o que os periódicos burgueses 
denominaron “rebelión de Haymarket”. O estoupido 
da bomba e a morte do policía desataron unha feroz 
represión. Todas as garantías constitucionais e legais 
foron esmagadas. Foron detidos todas as persoas 
activistas obreiras, clausurados os seus órganos 
de expresión, prohibiuse calquera tipo de reunión 
obreira e formáronse grupos especiais de matóns para 
preservar a propiedade.

Detivéronse aos líderes do movemento obreiro: o 
inglés Fielden; os alemáns Spies, Fischer, Lingg, Engel 
e Schwab; e os norteamericanos Neebe e Parsons. Este 
último non puido ser localizado, pero ao enteirarse da 
detención dos seus compañeiros de loita entregouse 
voluntariamente.

O seu “xuízo” comezou o 15 de xuño perante un xurado 
feito para a ocasión: estaba composto por 12 magnates 
da industria e do comercio e individuos íntimamente 
relacionados con eles. O fiscal do proceso, Grinnell, non 
ocultou o feito de estaren a ser xulgados por dirixiren a 
loita obreira e declarou: “eles son máis culpábeis que os 
que os seguen. Condénenos como lección aos demais; 
enfórquenos para salvaguardar as nosas intitucións, a 
nosa sociedade”.

Os dirixentes obreiros foron acusados dos mais graves 
delitos: atentaren contra a Constitución, contra a 
Declaración de Independencia e estaren implicados 
en asasinatos. Testemuñas, a soldo das grandes 
firmas, declararon en falso e incorrendo en múltiplas 
contradicións. Poucos anos despois, o Gobernador do 
estado de Illinois, Atlgeld, demostraría como o proceso 
fora unha burla e unha fraude, onde o xuíz actuou con 
“maligna ferocidade”.

O 20 de agosto o Tribunal ditaminuo na súa sentenza a 
pena capital para sete dos acusados: o máis “afortunado”, 
Neebe, foi condenado a 15 anos de traballos forzados. 
Estes acontecementos conmocionaron o mundo. 
Grandes personalidades dos EEUU e celebridades 
universais pediron clemencia para os condenados. 
Institucións como a Cámara de Deputados francesa, 
organizacións obreiras do Estado italiano, francés 
e español, e de Rusia mandaron telegramas de 
solidariedade cos condenados ao Gobernador de 
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Illinois. O Partido Obreiro Socialista 
cualificou este veredito, no seu 
Congreso de setembro de 1887, 
como “imposto por un atroz odio 
de clase”.

O 11 de novembro de 1887 Parsons, 
Spies, Fischer e mais Engel foron 
executados; Lingg xa morrera no 
cárcere en escuras circunstancias. 
Fielden e Schwab foron condenados 
a cadea perpetua. Deste modo 
cumpríanse as cínicas palabras 
dun dos membros do xurado: 
“colgarémolos igualmente: son 
homes demasiado sacrificados, 
demasiado intelixentes e 
demasiado perigosos para os nosos 
privilexios”. 

En xullo de 1893 outórgase o 
“perdón absoluto” a Fielden, Neebe 
e Schwab.

Discursos dos 
condenados

Os discursos dos condenados, que 
119 anos despois seguen vixentes, 
foron unha verdadeira mostra de 
valentía e orgullo de clase. A seguir 
reproducimos pequenos estractos 
das intervencións dos condenados 
a morte. 

Augusto Spies, brillante orador, 
declarou: “Ao dirixirme a este 
tribunal fágoo como representante 
dunha clase frente aos da 
outra clase inimiga”... Podedes 
sentenciarme, pero cando menos 
que se saiba que en Illinois 8 homes 
foron sentenciados a morte por 
creren nun ben-estar futuro, por 
non perderen a fé no último triunfo 
da Liberdade e da Xustiza”.

Lingg, o máis novo de todos con tan 
só 22 anos, sinalou: “Concedédesme, 
despois de condenárdesme a 

morte, a posibilidade de pronunciar 
o meu derradeiro discurso... 
Acusádesme de desprezar a lei e a 
orde. E que significan a lei e a orde? 
... Desprézoos; desprezo a vosa 
orde, as vosas leis, a vosa forza, a 
vosa autoridade. Enfórquenme por 
iso!”.

A oración admirábel de Parsons 
durou oito horas, nas que lapidou 
todas as acusacións do fiscal e das 
testemuñas: “Non podedes negar 
que a vosa sentenza é o resultado 
do odio da prensa burguesa, dos 
monopolizadores do capital, dos 
explotadores do traballo... Eu, como 
traballador, expuxen os que cría 
xustos clamores da clase obreira; 
defendín o seu dereito á liberdade 
e a dispor do traballo e dos froitos 
do traballo como lle acomode (...) 
Eu creo que os representantes dos 
millonarios de Chicago organizados, 
que os representantes da chamada 
Asociación dos Cidadáns de Chicago 
reclámanvos a nosa inmediata 
extinción por medio dunha morte 
ignomiosa. Eles dunha parte e 
nós da outra. Vós erguédesvos no 
medio representando a Xustiza. E 
que xustiza é a vosa que leva á forca 
homes aos que non se lles probou
delito ningún? Este proceso 
iniciouse e seguiuse contra nós; 
inspirado polos capitalistas, polos 
que cren que o pobo non ten máis 
que un dereito e un deber, o da 
obediencia. Eles dirixiron o proceso 
até este momento e acusáronnos 
ostensibelmente de asasinos. E 
remátase por condenarnos como 
anarquistas... Os que nos procesaron 
imaxinan que nos venceron porque 
se propoñen enforcar sete homes a 
quen se quere exterminar violando 
a lei, porque defenden os seus 
inalienábeis dereitos: por que 
apelan ao dereito á libre emisión do 
pensamento e exercítano; porque 
loitan en defensa propia. Credes que 
cando os nosos cadáveres sexan 
arroxados á morea rematará todo? 

Credes que a guerra social rematará 
estrangulándonos barbaramente? 
Ah, non! Sobre o voso veredito 
ficará o do pobo americano e o do 
mundo enteiro para demostrarvos a 
vosa inxustiza e as inxustizas sociais 
que nos levan ao cadalso; ficará o 
veredito popular para dicir que a 
guerra social non rematou por tan 
pouca cousa”.

Adolf Fischer declarou: “Fun tratado 
aquí como asasino e só se probou 
que son anarquista... Pero se 
debo ser enforcado por profesar 
as ideas anarquistas, polo meu 
amor á liberdade, á igualdade e á 
fraternidade, entón non teño nada 
que obxectar. Se a morte é a pena 
correlativa á nosa ardente paixón 
pola liberdade da especie humana, 
entón, eu dígoo moi alto, dispoñede 
da miña vida. 

En todo tempo os poderosos creron 
que as ideas de pro se abandonarían 
coa supresión de algúns axitadores; 
hoxe a burguesía cre deter o 
movemento das reivindicacións 
proletarias polo sacrificio dalgúns 
dos seus defensores. Pero aínda 
que os atrancos que se opoñan ao 
progreso parezan insuperábeis, 
sempre foron vencidos, e esta vez 
non constituirán unha excepción á 
regra”.

Jorge Engel, orador incisivo e 
apaixonado, sinalou: “En que 
consiste o meu crime? En que 
traballei polo estabelecemento dun 
sistema social onde sexa imposíbel 
que mentres uns amorean millóns 
outros caian na degradación e a 
miseria? Así como a auga e mais o 
ar son libres para todos, así a terra e 
as invencións dos homes de ciencia 
deben ser empregadas en beneficio 
de todos. As vosas leis están en 
oposición coas da natureza e 
mediante elas roubades ás masas o 
dereito á vida, á liberdade e ao ben-
estar”.



Resolución do 1º Congreso 
da II Internacional:

“O 1º Congreso da II 
Internacional, celebrado 
en xullo de 1889 (en 
conmemoración do 
centenario da Revolución 
francesa), declarou o 
1º de maio como Día da 
Solidariedade Internacional 
dos Traballadores mediante 
a seguinte resolución: 
“unha grande manifestación 
internacional debe 
organizarse para ter lugar 
nunha mesma data e de tal 
modo que os traballadores 
de cada un dos países e 
de cada unha das cidades 
demanden simultaneamente 
das autoridades limitar a 
xornada laboral a 8 horas 
e cumprir as demais 
resolucións deste Congreso 
Internacional de París”.


