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Moltes versions hem sentit sobre l'origen del 8 de Març, cap d'elles pot ocultar la seva vinculació amb el 

moviment obrer, però el que sí disfressen, és la seva relació directa amb la revolució bolxevic. 

 
Una de la més conegudes, és la de l'incendi de la fàbrica “Triangle Shirtwaist Company” de Cotton New 

York, on després de les protestes de les treballadores el patró les tanca i 129 obreres són cremades vives, 

entre elles la majoria immigrants entre 17 i 24 anys. Però alguns dels darrers estudis, asseguren que aquest 

terrible esdeveniment no va ocórrer el 8 de Març de 1908, sinó el 25 de Març de 1911. 
 

Una altra de les versions més difoses, ha estat que l'origen del 8 de Març es troba en les manifestacions 

multitudinàries produïdes a New York, després de l'exemplar mobilització, com a conseqüència de tretze 
setmanes de vaga, de les treballadores del sector tèxtil. Però també les fonts consultades semblen 

demostrar, que això no va ocórrer ni el 8 de Març de 1857, ni el 8 de Març de 1908, sinó el 27 de setembre 

de 1909. 

 
També se sol simplificar l'explicació històrica del 8 de Març, al·ludint que va ser la II Conferència 

Internacional de Dones a Copenhaguen el 1910, la que va establir la data, però això tampoc va anar 

exactament així. La veritat és que en aquesta Conferència es va acordar que havia de fixar-se un dia de 
lluita específic de la dona treballadora, diferenciat del 1º de Maig, però el dia en el calendari va quedar 

sense concretar. 

 
Se celebrava en dates molt diferents segons els països. Mentre el partit socialista a Prússia ho va començar 

a celebrar el 19 de Març, a Suècia i Itàlia va ser el 1º de Març de 1911, i a EUA l'últim diumenge de Febrer 

durant els anys de 1911 al 1914. Només a l'Alemanya de Clara Zetkin el 1914 va començar a celebrar-se el 

dia de la dona treballadora el 8 de Març, a la qual li van seguir països com Suècia i Dinamarca. 
 

Però l'esdeveniment que va determinar internacionalment la data del 8 de Març, va ser l'aixecament de les 

teixidores i modistes de Petrograd, doncs van iniciar una important vaga que va ser l'espurna per a la 
primera fase de la Revolució de Febrer de 1917. Això va ocórrer precisament el 23 de Febrer segons el 

calendari rus, és a dir 8 de Març del calendari occidental. Ja el 1921 la Conferència de Dones Socialista de 

la URSS va establir com a data definitiva el 8 de Març. Quedant palesa en un aspecte més, la influència de 
la Revolució d'Octubre en la lluita per la llibertat del gènere humà. 

 

El sistema de dominació, a través de la socialdemocràcia, ha intentat tergiversar la memòria col·lectiva, 

manipulant la historiografia per eliminar el caràcter comunista que va adquirir, “oblidant” la vinculació 
entre la tradició socialista, fonamental impulsora de la lluita per la igualtat de les dones durant aquests 

anys, i l'origen del 8 de Març. Fins i tot hem oblidat que el color de les banderes amb les quals les 

treballadores sortien al carrer a lluitar, era el vermell i no el lila com després es va establir, doncs eren les 
militants dels partits socialistes, molt aviat comunistes, les que estaven a l'avantguarda d'aquestes lluites. 

 

L'ONU el 1975, en la seva Assemblea General va establir la data del 8 de Març “Dia internacional de la 

Dona” (o sigui sense fer referència a les classes), jugant un paper fonamental en aquesta manipulació de la 
memòria històrica, d'aquí les versions que se citaven a l'inici d'aquest article i l'hegemonia que va adquirir 

la historiografia nord-americana.La lluita feminista des del seu origen té un marcat caràcter de classe que 

avui hem de recuperar. 


