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Samuel “Sam” Fielden (25 de febrer de 
1847 - 7 de febrer de 1922) va ser un pastor 
metodista nord-americà nascut a Anglaterra, 
socialista, anarquista i activista laborista que 
va ser un dels vuit condenats en l’atemptat de 
Haymarket de 1886.
Al segle XIX, el metodista Samuel 
Fielden va quedar gravat en la història 
laboral com un dels líders del moviment 
laboral en participar activament en la 
lluita dels treballadors per millorar les 
condicions salarials i d’horari de treball 
a Chicago.
Samuel Fielden va néixer a Todmorden, 
Lancashire, Anglaterra. El seu pare 
treballava en una fàbrica de cotó, va 
ser un treballador i activista social a 
Anglaterra amb el moviment per una 
jornada laboral de 10 hores. Samuel 
Fielden se’n va anar a treballar a l’edat 
de vuit anys a les fàbriques de cotó i 
va quedar impressionat amb les males 
condicions de treball. Va emigrar als 
Estats Units després d’haver assolit 
la majoria d’edat. En 1869, es va 
traslladar a Chicago, on va treballar a 
diversos treballs. Va estudiar teologia 
i va esdevenir un predicador laic de 
l’Església Metodista Episcopal. Tot i 
que no es va ordenar com a prevere, 
va servir com a pastor laic en diverses 

congregacions de treballadors en el 
centre de Chicago.
Allà es va unir a la causa, convertint-
se en un membre de la facció Grup 
Americà de l’Associació Internacional 
dels treballadors en 1884. La seva 
participació es relaciona amb la lluita 
dels treballadors de Chicago per 
aconseguir una jornada laboral de 8 
hores. Fielden treballava activament per 
al moviment obrer.
L’1 de maig de 1886 milers de 
treballadors es van declarar en vaga per 
obtenir aquest benefici.

1er de maig els obrers metodistes 

Quadre de maig
 Dia Predicació Litúrgia
 6 Jonathan Navarro Josep Casanovas Culte de la Germanor
 13 Roman Gómez Esther Cortés 
 20 Jonathan Navarro Jonathan Navarro Sant Sopar 
 27 Nelson Araujo Marta Omaña

La 1era Església Protestant a Rubí, és membre de l’Església 
Evangèlica Espanyola,  de tradició metodista i presbiteriana 
(Presbiteri de Catalunya-EEC), del Consell Mundial 
d’Esglésies, de la Conferència d’Esglésies Europees, del 
Consell Mundial Metodista i de la Comunió Mundial de 
Esglésies Reformades.

Culte de la Germanor
Diumenge 6 de maig a les 11h amb dinar 
comunitari.

Taller Teològic
Dissabte 5 de maig a les 10h a l’església del 
carrer Aragó 51, Barcelona. “Mujeres y 
ministerios en las primeras comunidades 
cristianas” per Mireia Vidal.

Consell
11 de maig a les 17:30 h. queda convocada la 
junta pel Consell.

Taller Teològic Rubí
El dissabte 12 de maig a les 10:30h farem la 
clausura del curs.

Consell
8 de juny a les 17:30 h. queda convocada la 
junta pel Consell.

Mesa del Presbiteri
9 de juny a les 10:00 h. estem convocats a la 
Mesa del Presbiteri (EEC).

Notícies i activitats

1era Església Protestant a Rubí Carrer del Descobridor Colom, 6 
Cultes diumenges a les 11h. Estudi Bíblic i Pregaria divendres a les 20 h.
www.esglesiarubi.org - eer1881secretari@gmail.com

El manteniment de la nostre església és un privilegi i una responsabili-
tat de tots els membres, pots coŀlaborar fent una aportació mensual en 
els següents números de compte bancari:
 Ofrenes: ES90 2100 3082 9021 0091 0402
 Ajut social: ES43 2100 3082 9422 0019 2007



El 4 de Maig, més de 3000 persones 
es van congregar a Haymarket. Els 
oradors van ser August Spies, Albert 
Parsons i Samuel Fielden, la veu 
principal. A les 10 del matí, el capità 
John Bonfield i una tropa de 180 
policies van arribar al lloc per dispersar-
los. Fielden va protestar lleument fins 
que per fi va semblar convèncer la 
multitud per evitar un enfrontament. 
Mentre descendia de l’escala, algú va 
llançar una bomba que va acabar amb 
la vida de 8 homes i en va ferir desenes, 
entre els quals es trobava Samuel 
Fielden, que va patir una important 
lesió en el seu genoll. Es va deslligar 
un pandemonium de sang i mort. 
La policia immediatament va atacar 
a la multitud matant a un nombre 
indeterminats de persones, ferint a 
centenars i arrestant a altres tantes.
Durant els dies següents es van 
succeir episodis de protesta repressió i 
violència. Es va declarar l’estat de setge 
i es van produir desenes de detencions 
i posteriors denúncies de tortura. 8 
d’ells, van ser sotmesos a un judici que 
la història ràpidament va qualificar com 
una farsa, un dels detinguts era el pastor 
Samuel Fielden.
Molta gent va identificar a Rudolph 
Schnaubelt com l’home que va llançar 
la bomba. Va ser arrestat però al poc 
temps alliberat sense culpa i càrrec. Es 
va saber més tard que aquest assassí 
havia estat enviat per les autoritats per 
provocar el caos.
Fielden es va defensar amb un extens 
discurs, (va pronunciar un discurs molt 
extens, per la raó no farem un extracte 

tan complet com voldríem, i encara li 
donarem forma diferent de la donada 
als altres a fi de compendiar millor com 
va dir). Va començar recitant una poesia 
de l’escriptor alemany Freiligrath, 
titulada “La Revolució”, i es va defensar 
eloqüentment que es pretengués 
acusar-lo de revolucionari. Pel que fa a 
jutjar-delinqüent per professar les idees 
anarquistes, va apel·lar a la constitució 
de l’Estat i sobretot al dret natural, 
superior a totes les constitucions, 
per pensar lliurement, i va demostrar 
que era un absurd condemnar-lo per 
defensar la anarquia i la revolució. La 
història de tots els pobles prova que 
tota idea nova va ser i és revolucionària, 
i que no es mata la idea suprimint 
als defensors. Descartats aquests dos 
extrems, diu:
Nosaltres som jutjats per un jurat que ens creu 
culpables. Ara sereu vosaltres jutjats per un 
altre jurat que us creu al seu torn culpables 
també.
A la seva part final expressava:
“Jo estimo als meus germans els treballadors 
com a mi mateix. Jo odio la tirania, la maldat 
i la injustícia. El segle XIX comet el crim 
de penjar als seus millors amics. Avui el sol 
brilla per a la humanitat; però, ja que per a 
nosaltres no pot il·luminar més feliços dies, 
em considero feliç en morir, sobretot si la meva 
mort pot avançar un sol minut l’arribada del 
venturós dia en què aquell il·lumini millor 
per als treballadors. Jo crec en que arribarà 
un temps en què, sobre les ruïnes de la 
corrupció, s’aixecarà la venturós matí del món 
emancipat lliure de totes les maldats, de tots els 
monstruosos anacronismes de la nostra època i 
de les nostres caduques institucions ... “

Fielden va esdevenir un orador freqüent 
i eloqüent en la causa dels drets 
laborals. Es va casar en 1880 i va tenir 
dos fills, el segon dels quals va néixer 
mentre ell era a la presó.
Els 8 homes jutjats van ser declarats 
culpables. Tres d’ells van ser 
condemnats a presó i cinc a la forca.
Presó per:

- Samuel Fielden, anglès, 39 anys, pastor 
metodista i obrer tèxtil, condemnat a 
cadena perpètua.
- Oscar Neebe, nord-americà, 36 anys, 
venedor, condemnat a 15 anys de 
treballs forçats.
- Michael Schwab, alemany, 33 anys, 
tipògraf, condemnat a cadena perpètua.
A mort a la forca:

L’11 de novembre de 1887 es va 
consumar l’execució de:
- George Engel, alemany, 50 anys, 
tipògraf.
- Adolf  Fischer, alemany, 30 anys, 
periodista.
- Albert Parsons, nord-americà, 39 
anys, periodista, espòs de la mexicana 
Lucy González Parsons, tot i que es 
va provar que no va estar present al 
lloc, es va lliurar per estar amb els seus 
companys i va ser jutjat igualment.
- August Vincent Theodore Spies, 
alemany, 31 anys, periodista.
- Louis Lingg, alemany, 22 anys, fuster 
per no ser executat es va suïcidar en la 
seva pròpia cel·la.
Relat de l’execució per José Martí 
(poeta i periodista cubà), corresponsal a 

Chicago del periòdic La Nació de Bons 
Aires (Argentina):
... surten de les seves cel·les. Es donen la 
mà, somriuen. Els llegeixen la sentència, els 
subjecten les mans per l’esquena amb esposes, 
els cenyeixen els braços al cos amb una faixa 
de cuir i els posen una mortalla blanca com la 
túnica dels catecúmens cristians. A baix hi ha 
la concurrència, asseguda en filera de cadires 
davant del cadafal com en un teatre ... Fermesa 
en el rostre de Fischer, pregària en el de Spies, 
orgull en el del Parsons, Engel fa un acudit a 
propòsit de la seva caputxa, Spies crida: “la 
veu que aneu a sufocar serà més poderosa en el 
futur que quantes paraules pogués jo dir ara». 
Els baixen les caputxes, després un senyal, un 
soroll, el parany cedeix, els quatre cossos cauen 
i es balancegen en una dansa espantable...
Finalment, Fielden va ser també va ser 
condemnat a la forca però davant una 
comanda de clemència la seva pena va 
ser commutada a presó perpètua, però 
va ser alliberat als 6 anys de la mateixa. 
Es va traslladar a Colorado, amb la seva 
dona Sara, on va morir el 1922.
Recordem la seva lluita coratjosa, 
fundada en l’amor pels febles i oprimits, 
la justícia i l’adveniment del Regne de 
Déu entre els homes.

Recopilació i extractes de diferents 
documents 

Jonathan Navarro 
Pastor de la 1era Església 
Protestant a Rubí 
(EEC-IEE)


