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"No son les idees, sino interessos materials i ideáis els 
que directament governen la conducta de 1 * home. I no 
obstant aixó, amb molta freqüéncia, les •imatges del món1 

creades per 'idees1 son les que, com si fossin 
guardaagulles, determinen les roderes cap a les que la 
dinámica deis interessos empeny l'acció". 

(Max Weber, From Max Weber; Essays in Socioloay. Ed. 
per H. Gerth i Ch. W. Mills, Oxford University Press, 
Nova York, 1971, pág. 280.) 

"La forma amb que describim el món, les paraules que 
utilitzem, modelen la nostra manera de veure el món i com 
decidim actuar". 

(Mary Kaldor, "After the Cold War", New Left Review. 
180, pág. 25.) 
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PRIMERA PART 

LA INVESTIOACIO 





I-INTRODUCCIO 





Aquest volum tracta deis líders sindicáis. No de les 
organitzacions (que considerem en el volum 3), no deis contextes 
de l'acció sindical (volum 2), no de les actituds deis treballadors 
respecte al sindicalisme (volum 5), sino del nucli dirigent del 
moviment sindical. Partim de la hipótesi que, en contextos de 
transido política, la funció normal del grup minoritari que dins 
de cada organització dissenya les estratégies col.lectives es veu 
sobredimensionada. Alió que pensa -per tant, alió que percep i 
interpreta- aquest nucli d'estrategs sindicáis tendeix a traduir-
se finalment en conducta estratégica de l1organització. Per aixó 
dediquem una part especial i relativament autónoma de l'estudi a 
esbrinar: a) qui compon aquest grup en el cas del sindicalisme que 
emergeix durant la transició; b) quin és el seu pensament. 

Aquest volum recull el resultat d1aquesta part de l'estudi, de 
la investigado sobre els líders sindicáis* Aquí, fent un xic más 
detallada la nostra exposició, ens proposem, d'una banda, 
identificar el nucli d'estrategs de les direccions de les 
organitzacions sindicáis considerades*, i d'una altra i sobretot, 
establir en relació amb aquest nucli: a) quina és la seva visió 
del món com a sindicalistes, i b) quines son les seves percepcions 
sobre alió que podríem anomenar 'transició sindical1 (és a dir, 
sobre els moments decisius del procés d* institucionalizado deis 
sindicats en el context de la transició política, sobre la conducta 
estratégica de la seva organització en aquest context i sobre el 
model sindical que es configura durant la transició). Dit de forma 
breu i informal: el que ens proposem és saber, o aproximar-nos-hi, 
com pensen els líders principáis de les organitzacions, quina és 
la seva formado peí que fa a l,Hofici" de dirigent sindical i 
quines son les seves preocupacions básiques; i qué pensen de les 
situacions problemátiques, estratégiques, que els canvis socials 
que encadenen la transició obligaren els sindicats a enfrontar: com 
les van percebre, com van reaccionar davant seu i per qué. Es 
tracta en tots els casos d1 informado que desconeixíem. 

En síntesi, amb vista al present volum, es tracta operativament 
d1establir: 

A. El nucli de "dirigents estratégies" de les confederacions i 
els trets biografíes que com a sindicalistes presenten (la 
"carrera"). 

B. Les percepcions d1aquest nucli dirigent entorn deis 
esdeveniments i els processos centráis de la transició 
política i de la transició sindical. 

Les organitzacions sindicáis objecte de la investigació foren les següents: Confederació Sindical de 
CCOO, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, UGT confederal, UGT de Catalunya, USO i CNT. Per motius d'espai 
i de temps, aquf només han estat objecte d'análisi les quatre primeres. Els volums que componen el primer 
resultat de la recerca son, en conseqüéncia, una anal i si del sindicalisme roa ion tari de la transició. Vegeu, 
per a mes detalls, el volum 1 d'aquest estudi. 
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C. Les percepcions, mes abstrae tes, que guien la seva activitat 
com a dirigents sindicáis (la seva "vis i ó del món" en tant 
que sindicalistes). 

Els punts A i B s'insereixen en alió que Peter Blau anomena, 
peí que f a ais métodes sociológics en 1' estudi de les 
organitzacions, "estudis exploratoris" (Blau, 1963:15), és a dir, 
estudis dirigits a obtenir un coneixement del qual no es disposa 
i que poden guiar recerques posteriors. Efectivament, és obvi que 
l'objecte d'A és purament exploratori; i el que tractem de fer a 
B és una primera recopilació sistemática de les percepcions deis 
líders sindicáis que elaboren les estratégies de les organitzacions 
entorn deis moments decisius que encadenen els esdeveniments de la 
transido (política i sindical), objecte sobre el qual no disposem 
de cap recerca empírica previa ni de coneixement sistemátic. 

Peí que fa al punt A, aquest esforc no requereix cap elaborado 
previa especial, ja que aquí no pretenem res mes que establir unes 
dades sintétiques sobre el backaround deis líders seleccionats. Peí 
que fa al punt B, aquesta elaborado previa ens la dona la mateixa 
estrategia de recerca especificada en el volum 3, quan estableix 
com a principi organitzador de la informado el concepte de 
"conjuntura crítica": moments i esdeveniments que impliquen un 
canvi sübstantiu del terreny de l'acció sindical -segons el nostre 
"model d'acció sindical" (vegeu volum 1)- i que exigeixen en 
conseqüéncia una redefinició estratégica de les organitzacions 
sindicáis, redefinició que, apuntem com a hipótesi, té finalment 
molt a veure amb quina és la percepció que teñen aquests "dirigents 
estratégies" sobre la natura de tal canvi. El que ens proposem 
esbrinar a B son les percepcions deis líders sindicáis sobre 
aqüestes conjuntures critiques. Aixó, és evident, complica 
metodológicament la recerca*. En aquest punt, recolzem en dues 
hipótesis: 

a) Les percepcions deis líders sindicáis poden ser ara, en el 
moment de 1'entrevista, diferents de les sostingudes en cada 
moment historie sobre el qual se'ls interroga. Pero no poden 
ser substancialment diferents, fora d'aquells casos en qué 
s'hagin produít en el si de l'organització respectiva 
transformacions importants pero degudament publicitades, 
fonamentalment a causa del que podríem anomenar "principi de 
cohesió cultural^' d'una organització (i deis seus portaveus 
mes autoritzats)**. 

b) Aquel les percepcions que excepcionalment son ara "molt 
diferents" son en gran part controlables per l1investigador, 
que les coneix mitjancant l'análisi de la documentado 

* 

Obvi ornen t, les percepcions son les actuáis, les del moment de realització de les entrevistes, no les 
percepcions "autentiques" que motivaren al seu moment una determinada rescció estratégica. 

* * 

Vegeu peí que fa al cas, el model general de la investigado, al volum 1. 
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oficial de cada organització. (Recordem que ens estem 
referint aquí, al contrari que a C, a nocions i percepcions 
molt concretes sobre moments decisius de la transició, com 
ara els Pactes de la Moncloa, que generaren al seu moment a 
cada organització un considerable debat.) En aquest capítol, 
l1actitud deis líders entrevistats ha estat, en general, la 
de formular racionalitzacions a posteriori procurant 
conservar algún equilibri amb les percepcions origináis. 

El punt C, al seu torn, planteja problemes diferents. Es tracta 
també d*un objecte sobre el qual no disposem de cap coneixement 
sistemátic en sentit estríete, i des d1aquest punt de vista el 
seu estudi és també un "estudi exploratori". Pero a diferencia de 
B, i precisament perqué ens dirigirá a un tipus de percepció mes 
abstracta (la "visió del món" deis líders sindicáis), permet i 
exigeix una elaboració teórica previa, complexa, que possibiliti 
un accés organitzat -ordenat i raonat- a l1objecte de la recerca. 
En aquest altre sentit es tracta d'un "estudi descriptiu" (Blau, 
ibíd.): "definir i caracteritzar els trets de l1objecte de la 
recerca o determinar la freqüéncia de diverses ocurréncies i 
examinar les associacions que hi ha entre elles". 

Tant l1estudi "exploratori" com el "descriptiu" possibiliten, 
posteriorment, perd no permeten directament (i no ho abordem aquí) , 
el tercer tipus d1estudi de la classificació de Blau, el elássie 
de "test d"hipótesis", que "se centra en la recollida de dades que 
permeten la confirmació d'una determinada hipótesi o conjunt 
d'hipótesis i que, en conseqüéncia, contribueix a determinar la 
validesa probable de la teoría de qué deriva" (ibíd). 

Peí que fa al punt A, la identificació del nucli de "dirigents 
estratégics" i de les seves "carreres", es va dissenyar un 
qüestionari que s'utilitzá en divuit entrevistes en profunditat. 
El resultat es presenta a la Segona Part: "El nucli dirigent del 
sindicalisme espanyol: una aproximació a les 'carreres'". 

Quant al punt B, relatiu a les percepcions deis líders sobre 
els esdeveniments i processos socials de la transició, i també a 
la lógica del comportament de les organitzacions per acomodar-s'hi, 
el resultat del tractament de les entrevistes es presenta a la 
Tercera Part. 

Finalment, quant al punt C, relatiu a la cultura sindical deis 
líders entrevistats, és a dir, a "com pensen": a) exposem mes 

* 

Disposem, naturaIment, de materials indirectes, de vegades molt importants quan es produeixen en moments 
de crisi, en forma de fragments pertinents dins de declaracions publiques deis líders sindicáis o en forma de 
publicación» personalitzades. 

Aquest material té interés per a l'observador per la seva f une i ó il.lustrativa de tendéncies perceptibles 
en l'activitat sindical, pero, obviament, no permet una análisi sistemática, relativament tancada i controlable, 
que possibiliti un estudi comparat d'entre les diferents percepcions. Aquests materials indirectes son 
descontextualitzats i, en aquesta mesura, útils només periféricament per a una análisi sistemática de les 
percepcions deis individus. La seva relevancia, elevada, procedeix d'una altra banda: la conducta estratégica 
i la imatge estratégica que una organització de base de masses vol transmetre (a l'opinió pública, a altres 
organitzacions, a la seva base social), troba un vehfcle idoni en aquest tipus d'expressions. 
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avall, dins aquesta Primera Part, el model teóric i el qüestionari 
utilitzats; i b) recollim a la Quarta 
seleccionades i la seva análisi. 

Peí que fa a la funcionalitat de la investigado 
liders dins el conjunt de la recerca, caldria precisar el següent: 

1. L'estudi té valor per ell roateix. És una aproximado 
sociológica sistemática al pensament, a la "visió del món", del 
nucli dirigent del sindicalisme majoritari a Espanya. Ens 
proporciona informado empírica contextualitzada sobre els seus 
coneixements com a sindicalistes i la seva orientado 
ideológico-política. 

2. Pero és, a mes, una pega funcional dins la recerca. 
hem explicat en el nostre model teóric (vegeu el volum 1 
d'aquest estudi), les organitzacions sindicáis en qualitat 
d'actors socials s'enfronten regularment a canvis, a 
transformacions en els contextos de l'acció sindical enfront de 
les quals han de reaccionar i produir conductes col.lectives. 
Els liders de les organitzacions -en alió que hem anomenat 
"context interpretatiu"- son els que articulen les formes de 
percebre i interpretar tais transformacions que es donen al si 
de l'organització i que precedeixen el disseny de 
estratégies d'acció, primer, i, finalment, les conductes 
observades peí conjunt de l'organització. 
La funcionalitat, dins el conjunt de la recerca, d1aquesta 

investigado sobre els liders de les organitzacions que 
presentem aquí és doble: 

Contribuirá a comprendre millor per qué la conducta 
intencional de les organitzacions analitzades (volum 3) ha 
estat la que ha estat • (Pensem també, per descomptat, que 
permetrá preveure sobre una base fáctica les orientacions 
probables deis sindicats majoritaris en el futur próxim.) En 

paraules, per qué situats davant una cruilla 
d'alternatives estratégiques les organitzacions han 
seleccionat un tipus d'acció i no un altre. 

b. Mes en general, i partint de la nostra hipótesi que, en 
situacions normáis, pero especialment en situacions de 
transició política, l1 orientado del nucli dirigent d'un 
sindicat té una desproporcionada* capacitat de 
estratégica, volem establir empíricament pistes importants 
per comprendre l'aparent funcionalitat observable entre 
l'acció de les organitzacions considerades (CCOO i UGT) i el 
procés de transició política. 

* 

En relació amb els al tres components de l'organització 
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c. Finalment, i de forma periférica, les entrevistes amb els 
líders produeixen també informació fáctica nova sobre 
1'organitzáció respectiva (ens referim a qüestions com volum 
d'afiliació, etc.). 





II - ESTRATEGIA D•INVESTIGACIO 





El treball empine sobre els estrategs sindicáis va 
objectivat en un conjunt de disset entrevistes en profunditat 
realitzades ais liders del sindicalisme espanyol. La forma que 
adopta finalment el resultat del treball, el llibre que presentem 
aquí, és el producte d'una investigació que va teñir com a primera 
materia les declaracions d'aquest nucli de sindicalistes i, com a 
objectiu de partida, conéixér com pensen i com orienten les seves 
preferéncies aquests líders. Es, com es pot veure, un treball que 
comenca i acaba en les estructures de direcció del sindicalisme. 
L"estrategia d'investigació que es va seguir estava orientada a 
partir deis grans parámetres següents: 

(1) La determinació de l'univers 

1. En el desenvolupament del conjunt de la investigació 
"sindicalisme i canvi social a Espanya" es féu evident que una 
forma d'accedir a un coneixement satisfactori de la lógica 
estratégica que guiava les organitzacions durant la transició era 
interrogar directament els estrategs sindicáis. Aquesta opció 
permetia, a más, realitzar una confrontado entre l'análisi 
documental -1 * análisi deis documents escrits prodults 
l1organització- i les trames explicatives que donaven els líders 
mateixos amb aqüestes entrevistes. 

2. En el procés de determinació de l'univers de l'estudi s'hagué 
de detectar préviament el nucli d'estrategs del sindicalisme 
espanyol en la transigió postfranquista. Aquesta part de la 
investigació tenia diverses etapes que suposaven, en un 
encadenament successiu, anar des d'una "radiografía" general de 
les estructures de direcció del sindicalisme fins a la visió 
significativament mes restrictiva del nucli d'estrategs. En aquest 
procés vam considerar: 

2.1 La llista completa de les executives de cada organització. 

2.2 Una valoració a partir de documentado interna de 
1•organització i d'altres informacions -en particular un 
arxiu periodístic sobre el sindicalisme a Espanya-, del 
paper de cada un deis líders, de la seva fundó com a 
estrateg dins de 1*organització, de la seva participado 
(o no) en una tendencia o altra dins de 1'organització, de 
la posició que mantenía en l'estructura de la direcció, i, 
finalment, de la seva permanencia a l'executiva i de la 
intervenció (mes o menys important) que tingué en alguna 
conjuntura crítica de l1organització. 

2.3 Paral.lelament, es va considerar un altre grup d'ex-membres 
de les executives que en algún moment del desenvolupament 
de l1organització hi havien tingut un paper especialment 
signifícatiu. 
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2.4 Aquest conjunt d'operacions ens va permetre disposar de: 

A) un quadre general de les executives deis sindicats; 

B) un quadre general del nucli d'estrategs d'aqüestes 
organitzacions; 

C) una relació de sindicalistes que en algún moment van teñir 
un paper clau, determinant, en el desenvolupament de la 
seva organització, encara que en el moment de realitzar 
la investigado no exercissin un paper especialment 
significatiu en 1'estructura de direcció. 

El quadre general d'estrategs, el nostre univers, quedava 
configurat així: 

1. CORCUERA, José Luis UGT Confederal 
2. REDONDO, Nicolás " " 
3. RODRÍGUEZ, Apolinar " " 
4. SARACIBAR, Antón " " 
5. ZUFIAUR, José María " " 

6. ARIZA, Julián CS-CCOO 
7. CAMACHO, Marcelino ft 

8. ELVIRA, Salce " 
9. GUTIÉRREZ, Antonio " 

10. MORENO, Agustín " 
11. SARTORIUS, Nicolás " 

12. CODINA, Joan UGT Catalunya 
13. DOMÍNGUEZ, Justo " " 
14. GIL PACHÓN, Florencio " " 

15. CLEMENTE, Alfred CONC 
16. LABRADOR, Alfons " 
17. LÓPEZ BULLA, José Luis " 

18. ZAGUIRRE, Manuel USO 

19. MARCH, Joan CNT 

3* Així dones, aquest fou el procediment seguit per resoldre el 
problema de la representativitat de les entrevistes, ates que vam 
optar per considerar un nucli delimitat, molt estructurat, sobre 
el qual ja teníem un volum apreciable d1 informado . D'altra banda, 
es tractava d'un problema que en marc de la investigado quedava 
diluSt, ja que el nostre objectiu central era conéixer amb precisió 

A mes, tal opció estratégica era harmónica aab una percepció de carácter metodológic que suggereix 
que en el transcurs d'una fnvestigacfó sociológica basada en entrevistes personales, resulta en general mes 
fructffer treballar amb un grup reduTt de persones pero amb gran conefxement deis temes objete d'estudi. 
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la cultura sindical del nucli d'estrategs del sindicalisme, un 
nucli, per definició, reduít. No existia, per tant, intenció de 
projectar els resultats de la investigació a sectors mes amplis del 
sindicalisme (com podrien ser els dirigents intermedis, altres 
membres de l1estructura de direcció, o simplement simpatitzants de 
base). I aixó, mes enllá de les lectures mes globalitzades que es 
puguin fer d'al^uns aspectes de la cultura sindical deis líders, 
0 d•algunes güestions sociológiques particulars que es poden 
inferir, per exemple, de la biografia col.lectiva del grup. 
D'aquesta manera, les deformacions que puguin haver-se produ'it es 
localitzaran mes aviat en la correspondencia (o manca de 
correspondencia) entre els sindicalistes seleccionats i el nucli 
de líders que efectivament elabora l1estrategia de cada 
organització. Aquest és un terreny en el qual, si bé no hi ha 
ldgicament una forma d1 identificado mecánica i exacta, 
1 * investigador pot establir amb un grau molt alt de fiabilitat (a 
partir precisament de l'observació i l'análisi de la lógica 
estratégica de l1organització i de la seva projecció en lfespai 
social) una hipótesi forca precisa sobre les persones que conformen 
realment aquest nucli . 

(2) El métode 

L•instrument de treball fou 1 •entrevista en profunditat 
estructurada. I/elecció d'aquest tipus d1entrevista estava 
condicionada per l'objectiu de partida. La nostra pretensió era 
establir la forma de pensar o la "visió del món" del nucli de la 
direcció amb mes influencia sobre el disseny estratégic; i alhora, 
determinar les trames explicatives d*aquest conjunt de persones de 
tal manera que fossin comparables entre si i generessin un material 
capac de transcendir cada un deis entrevistats . Per una altra 
banda, la complexitat i 1*amplitud del període historie sobre el 
qual se'ls interrogava feia imprescindiblexorganitzar la revista 
a l'entorn d'un qüestionari estándard . Pero potser la 

* 

Tal hipótesi de partida, la nostra selecciódels lfders*estrategs, va poder ser ampliamente confirmada 
durante el transcurs del 14-D. La conjuntura critica que mes transcendencia histórica ha tingut per al 
sindicalismo recent, i que obliga les organitzacions a tensionar al maxim tots els seus recursos, a desplegar 
públicamente les seves estructures organitzatives i de direcció, a disputar en els espais públics la legitimitat 
no sol amen t del quadre básic de les seves reivindicacions, sino també de la seva propia existencia com a 
organització. 

vegeu peí que fa al cas, Paul Thompson (1988: capftol 7). 

* * * 

El qüestionari tenia una estructura única i, a mes, incloia un conjunt de variables amb preguntes 
especifiques per ais Ifders de cada organització. La primera part aborda la biografia personal deis líders i 
la re lacio entre militarte i a política i mtlitancia sindical. Una segona part compren un conjunt de preguntes 
referí des a la conducta estratégica deis sindicats i al model sindical de l'organització respectiva. Una altra 
secció del qüestionari s'organitzá per mitjá de preguntes referí des a determinades conjuntures critiques que 
marcaren la transició sindical. La transició política espanyola és també objecte d'un seguít de preguntes 
especifiques. Finalment, el qüestionari contenia un conjunt de preguntes sobre la cultura sindical de cada 
líder, que es reprodueixen com a Apendix al final d1aquesta Primera Part. La gran majoria de preguntes eren * 
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considerado que va pesar mes en la determinado de l'opció 
metodológica fou, precisament, les característiques de les persones 
que anaven a ser entrevistades i l'objectiu mateix de les 
entrevistes. Es tractava de persones amb un perfil públic nítid, 
amb un discurs estructurat i fluid i, com és lógic suposar, amb un 
coneixement técnic molt elevat de la transido sindical i, en 
general, del desenvolupament del fet sindical. Tanmateix, els 
líders sindicáis (i precisament en qualitat de tais, d'estrategs 
del moviment sindical, i no de simples quadres técnics) mediatitzen 
el seu discurs (o si mes no és aquesta una tendencia latent) en 
fundó d'unes trames explicatives preexistents. La transido 
sindical es pot veure, en part, com el producte de les iniciatives 
estratégiques de 1•organització i de les respostes adaptatives ais 
contextos externs de l'acció sindical; i en cada una d'aqüestes 
situacions critiques els líders van haver d'optar, amb mes o menys 
autonomia estratégica, per una solució o altra a un problema, per 
una direcció estratégica o per una altra. Per tant, resulta 
altament improbable que el discurs sobre aqüestes qüestions, 
d'altra banda molt próximes históricament, no hagi suposat la 
internalització d'un conjunt de racionalitzacions col.lectives i 
socialitzades a dins mateix de 1*organització. 

La lógica amb qué es construí el qüestionari sobre el qual 
s'estructuren les entrevistes partia d•aquesta consideració; i 
tenia el pressupósit básic de fer emergir la trama explicativa del 
líder (una operado de "buidatge", o de socialització de part de 
la seva propia memoria histórica), assegurant-se alguns recursos 
técnics per a les ocasions en qué les respostes eren considerades 
massa "oficiáis11 o "institucionals", o senzillament, que a parer 
de 1'entrevistador la pregunta podia ser objecte d'una resposta 
mes amplia i completa. En aquests casos els entrevistadors podien 
intervenir per aclarir l'abast de la pregunta o per situar alguna 
clau explicativa important que 1•entrevistat eludia o no 
considerava prou. Es tractava, en altres paraules, que el 
"buidatge" de la memoria histórica personalitzada no fos una simple 
reprodúcelo de la versió oficial de l1organització sobre aqüestes 
qüestions. Tot i que, com ja hem indicat, la col.laborado deis 
sindicalistes fou molt alta al llarg de tot el treball, el cas cert 
és que com a grup sociológic, en tant que persones amb perfil 
públic i situades a 1'estructura de direcció d'organitzacions sens 
dubte socialment molt importants, presenta a l'hora de realitzar 
una entrevista problemes molt especifics i característics. En 
particular, una capacitat especial deis líders per eludir 
situacions no desitjabíes o per respondre d'acord amb les própies 
necessitats. Un altre mecanisme de "compensado" de les trames 
excessivament oficiáis fou introduir entre els estrategs 

obertes, i aquellts que oferien un conjunt de proposición* sobre les quals s'havien de pronunciar, es 
completaven amb una pregunta addicional sobre Les raons da l'opció. En la dimensió económica de la cultura 
sindical s'afegiren algunes preguntes sobre la crisi económica i certa aspectes del creixement económic que 
tradicionalment no es consideren en l'acció sindical. Aqüestes preguntes afegidas només es van formular a 
Apolinar Rodríguez, Antonio Gutiérrez i Agustín Moreno. 
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entrevistats líders sindicáis que mantinguessin posicions 
critiques, o de dissens, respecte a la linia hegemónica de 
1•organització. 

D'altra banda, els documents oráis generats per les entrevistes, 
la primera materia d'aquesta investigado, igual que les altres 
fonts de la historia i el material documental de qué se serveixen 
els treballs sociológics, está subjecte a les mediacions que imposa 
qualsevol procés de construcció social d'una realitat donada. Una 
qüestió que l'historiador Paul Thompson (1988:123) sitúa en termes 
molt clars: 

"Las estadísticas sociales, en resumen, no son más 
representativas de los hechos absolutos que las informaciones 
periodísticas, las cartas privadas o las autobiografías publicadas. 
Al igual que las entrevistas grabadas, representan la percepción 
social de los hechos, ya sea desde puntos de vista individuales o 
a través de los agregados; y las unas como las otras se hallan, 
además, sujetas a las presiones sociales del contexto en el que se 
obtienen. Con estas formas de evidencia, lo que recibimos es 
significado social: y eso es lo que debe evaluarse". 

Una percepció social que, lógicament, está subjecta a un seguit 
de possibles deformacions que poden originar-se tant en 
l'entrevistat com en l'entrevistador, en la interacció que es 
produeix en 1'entrevista o en el procés de tractament de les dades. 

La part d'aquest treball (Tercera Part del volum) en la qual 
ens limitem a organitzar i reproduir els textos deis líders ha de 
llegir-se senzillament com les percepcions que teñen aquests 
sindicalistes peí que fa a la transició sindical i al 
desenvolupament del model sindical de les seves organitzacions 
durant el període 1976-1987; és a dir, com un conjunt de 
percepcions socials formulades per un grup que majoritáriament 
participa com actor directe d'aquest procés i sobre el qual només 
s'ha realitzat un treball de selecció i reorganització temática 
deis textos creats. La lectura analítica en aquesta part del 
treball s'ha limitat a detectar trames discursives, les 
racionalitzacions presents en els sindicalistes de cada 
organització. Aqüestes percepcions deis líders entrevistats, que 
no son sino valoracions de les conjuntures critiques que 
caracteritzen la transició i de les respostes estratégiques deis 
sindicats, s'analitzen al volum 3 del nostre estudi, dedicat a la 
conducta estratégica de les organitzacions respectives. 

A la part dedicada a la cultura sindical (Quarta Part d'aquest 
volum), per contra, es produeix una ruptura en la lógica del 
discurs deis líders. La cultura generada per l1organització, les 
trames explicatives preexistents a qué al.ludíem anteriorment, es 
trenquen i perden la seva eficacia quan es tracta de qüestions 
sobre les quals 1'organització no ha "elaborat doctrina". És a dir, 
son qüestions al respecte de les quals des del sindicat dif ícilment 
hi pot haver un pensament estructurat i compartit. Una situació que 
un deis entrevistats va percebre de forma molt gráfica en entrar 
en aquesta part de 1 • entrevista: "Aquí sí que seré breve". 
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Els textos de cultura sindical seleccionats foren objecte d'una 
análisi que transcendía els aspectes mes formáis del discurs per 

directament en el contingut, en els sistemes de 
significado (vegeu peí que fa al cas el nostre model, en aquesta 
Primera Part) expressats pels líders. 

Les idees que estructuraven el pensament deis líders sindicáis, 
en la part corresponent a la nostra análisi (els textos en qué hem 
basat l1análisi es reprodueixen íntegrament), foren presentats en 
forma d'idees-forca o parámetres de significado. Aqüestes idees-
forca que organitzen el pensament deis líders son -diguem-ho així-
traduccions nostres, i, en conseqüéncia, cal considerar-Íes com 
a tais; és a dir, com el primer pas de l1 análisi de la cultura 
sindical deis líders. Una análisi que es va organitzar sobre dos 

. Per una banda, ens interessava la lógica i la 
racionalitat del discurs (quin tipus de dissonáncies hi apareixien, 
sobre quines qüestions s'incidía mes o quines eren senzillament 
eludides o deixades de banda), i, per una altra, preteníem una 
lectura sociológica que ens acostés a alguns continguts 
profunds d'aquest discurs, al seu rerafons ideológic i cultural". 

(3) 

El procés de "recollida de dades" es va realitzar en un primer 
període de temps de prop de dos mesos, en el qual van ser 
entrevistats la quasi totalitat de líders previstos. Un 
període va permetre completar les entrevistes que no es van poder 
acabar en les primeres sessions de treball. L'univers va poder-se 
abordar en la práctica totalitat, amb dues excepcions: l1 entrevista 
a Nicolás Redondo, que no es va poder realitzar, si bé aquest ens 
va facilitar una altra entrevista destinada al volum sis de la 
investigado; i la de Nicolás Sartorius. Així mateix, 1'entrevista 
d'Antón Saracíbar només compren la primera part del qüestionari. 

* 

La teoría -sobretot sociológica- és present, tanmateix, al llarg de tota la investigado. En la 
definido del model d'investigado, en la preparado i l'estructurado del qüestionari, i, sobretot, en 
l'evaluad ó i la interpretado de les dades. 
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Les disset entrevistes que finalment es van efectuar en les 

LÍDER SINDICAL ENTREVISTAT ENTREVI STADOR DATA DE REALITZACIO DE L'ENTREVISTA 

cs-ccoo 

ARIZA, Julián Salvador Aguí lar 26-11-1986 
16-12-1987 

CAMACHO, Marcelino 

ELVIRA, Salce 

GUTIÉRREZ, Antonio 

Jacint Jordana 

Carlos Zelter 

Salvador Aguilar 

26-12-1987 

4/5-10-1988 

24-11-1987 
27-11-1987 
13-10-1988 

MORENO, Agustín Rocfo Mendoza 
Carlos Zelter 

27-11-1987 
04-10-1988 

CONC 

CLEMENTE, Alfred 

LABRADOR, Alfons 

LÓPEZ BULLA, José Luis 

Andreu Lope 

Andreu Lope 

Andreu Lope 

27-11-1987 

02-02-1987 

10-12-1987 

UGT Confederal 

RODRÍGUEZ, Apolinar Salvador Aguilar 20-11-1987 
03-10-1988 

SARACIBAR, Antón 

ZUFIAUR, José Marfa 

Rocfo Mendoza 

Jacint Jordana 

20-11-1987 

25-11-1987 

UGT Confedera! 
fExecutiva PSOE) 

CORCUERA, José Luis Rocfo Mendoza 24-11-1987 

UGT Catalunya 

CODINA, Joan 
DOMÍNGUEZ, Justo 
GIL PACHÓN, Florencio 

Pilar Carrasquer 
Andreu Lope 
Pilar Carrasquer 

23-11-1987 
10-12-1987 
02-12-1987 

USO 

ZAGUIRRE, Manuel Pitar Carrasquer 16-12-1987 

CNT 

MARCH, Joan Jacint Jordana 24-12-1987 
25-12-1987 
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condicions previstes ens proporcionaren un material de quasi 3000 
pagines de text i de prop de 100 hores d'enregistraments. La durada 
mitjana de les entrevistes fou de quatre hores; en algunes ocasions 
es van fer en dues o tres sessions. Un pressupósit metodológic 
important era evitar sessions de treball de mes de dues hores* £1 
projecte inicial inclola com a pressupósits métodológies la 
realització de les entrevistes en llocs 
l'entrevistador i que fossin "neutres". i tot i que unes quantes 
entrevistes es van portar a cap en tais condicions, ben aviat vam 
comprendre que 1'agenda de treball de la majoria deis líders 
seleccionats exclola aquesta possibilitat, de manera que moltes de 
les entrevistes es van fer al mateix despatx del líder o en alguna 
dependencia del sindicat. En llnies generáis, podem fer el balan? 
següent, tant de les condicions en qué es realitzaren 
entrevistes com deis resultats generáis obtinguts: 

1. Les "condicions técniques" de realització foren homogénies i 
ajustades ais estándards que havíem establert al protoco1 
metodológic*. 

2. El grau de col. laboració deis entrevistats també va ser similar 
i, en termes generáis, molt elevat. 

3. El resultat de les entrevistes, comparativament, presenta pero 
algunes disparitats importants. En certs casos aqüestes 
diferencies en la "qualitat" de les respostes corresponen nornes 
a una part específica del qüestionari i en altres casos teñen 
un carácter mes general**. 

4. El balanc del material obtingut va permetre a mes contrastar i 
confirmar la correcció general del quadre d'estrategs que havíem 
establert al principi de la investigació. 

5. En relació amb les expectatives iniciáis, el material finalment 
obtingut i transcrit el valorem com altament satisfactori. Per 
raons de temps i, sobretot, d'espai (és a dir, les restriccions 

* 

En el transcurs de les entrevistes, pero, en algún cas van sorgir problemas en el sistema 
d'enregistrament, amb el consegüent deteriorament de la qualitat del material obtingut. En un altre cas, a más, 
l'entrevista s'enregfstrá en condicions ambientáis molt defiefents. En tots dos casos es va prescindir d'aquest 
material defectuós. 

# # 

La diferent qualitat de les respostes té una expMcació lógica, ates que es tracta d'un grup de 
persones que, tot i ser d'un estatus i una funció homogénies, expressa distints graus de formació, mes o menys 
facilitat expressiva i un caricter más o menys comunicatiu. Perb ['entrevista és, a mes, un procés d'interacció 
entre dues persones 1 per tant el que se n'obté depén també forca de l'entrevistador mateix. 
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de publicació), es reprodueix finalment al volum una quantitat 
próxima al 40% del material recollit. 
Aquesta valoració positiva del material prové no solament de la 
riquesa de les respostes deis líders, sino també del particular 
moment de canvi que travessava el sindicalisme espanyol en 
aquesta época (1987-1988), cosa que, sens dubte, queda 
reflectida en les respostes obtingudes. 

La primera avaluado global deis resultats obtingut ens va 
portar a reduir el nombre d<entrevistes considerades finalment; 
d'altra banda, i en el marc del desenvolupament general de la 
investigado, l'univers es va anar desplacant des del nucli 
d*estrategs del sindicalisme espanyol previst originalment fins a 
una visió mes restrictiva que només considerava el sindicalisme 
majoritari. Aquest ajustament ens va donar el següent quadre 
d'estrategs per considerar 

1. Antonio Gutiérrez 
2. Marcelino Camacho 
3. Julián Ariza 
4. Agustín Moreno 
5. Nicolás Sartorius 
6. J.L. López Bulla 
7. Nicolás Redondo 
8. Antón Saracíbar 
9. Apolinar Rodríguez 
10. José María Zufiaur 
11. José Luis Corcuera 
12. Justo Domínguez 

En resum, com tot seguit podrá comprovar el lector, aquest volum 
recull declaracions d'un grup de sindicalistes mes reduít que 
l'establert al nostre univers original i també menor que el nucli 
d•entrevistes finalment realitzades. Aixó, com s'ha explicat, 
obeeix en part a una orientació mes restrictiva de la investigació 
general i en part, també, a la diferent qualitat de les 
entrevistes. La primera avaluado general del material, junt amb 
restriccions de tipus editorial, ens va permetre veure que les 
entrevistes de J.M. Zufiaur i M. Camacho posselen una "qualitat" 
comparativament inferior i que el seu discurs ja estava en gran 
part recollit; si bé, com és lógic suposar, som plenament 
conscients que es tracta de dos líders histories del sindicalisme 
espanyol. Per tant, convé assenyalar que la relació de 
sindicalistes finalment utilitzada per a aquest volum és 
relativament incompleta (aquí, evidentment, no hi son tots els que 
"son") , i tot i amb aixó ens hem permés la llicéncia de mantenir 
el títol genéric: "Els líders: la cultura sindical del nucli 
dirigent de les organitzacions". 
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La primera fase del procés de tractament de les entrevistes 
consistí en la transcripció literal de les cintes i la correcció 
posterior, del mateix entrevistador. Un pressupósit metodoldgic de 
partida era, precisament, que la transcripció hauria de reproduir 
tan fidelment com fos possible les expressions i el llenguatge de 
1•entrevistat. És a dir, els girs idiomátics, les vacil.lacions, 
els dubtes, els émfasis i tots aquells elements que permeten 
mantenir la "textura de la parla". 

En aquesta fase del treball es va poder disposar d'una primera 
versió de totes les entrevistes realitzades, organitzada en forma 
d'arxiu i a l'abast de tots els memores de l'equip de treball. El 
segÜent pas consistí a codificar el conjunt d'entrevistes finalment 
seleccionades. La codificació permeté transformar aquest conjunt 
d•entrevistes en una base de dades que facilitava múltiples 
lectures. El mecanisme de codificació era relativament simple i es 
va articular sobre la "identificació", per una banda, del que 
anomenem "unitat de significació" i, per una altra, d'un conjunt 
de parámetres analítics que ens permetien cobrir tot l'aspecte 
temátic de les entrevistes. El procés de codificació va teñir dues 
parts mes o menys diferenciades. Primerament, es van identificar 
les percepcions sobre la transició sindical a partir d'un conjunt 
de conjuntures critiques i, de forma paral.lela, també es van 
codificar les percepcions referides a la transició política, ais 
actors socials i polítics i a 1!evolució deis contextos socials, 
polítics i económics en qué es desenvolupa l'acció sindical durant 
aquest procés. La segona part de la tasca de codificació es va 
limitar a identificar les percepcions sobre la cultura sindical. 
La part de les entrevistes referides a la biografía personal no fou 
objecte de cap mena de codificació. 

Cada resposta podia contenir diverses unitats de significació 
i també podia ser codificada a partir de diferents parámetres. La 
codificació, un procés que tot i ser un procediment forca técnic, 
també conté un vessant de carácter avaluatiu, va permetre realitzar 
una primera valoració i una jerarquització del material. Pero 
sobretot va donar lloc a la possibilitat de construir documents de 
carácter distint deis que havien manejat fins aleshores, que eren 
básicament 1'entrevista transcrita de cada un deis líders 
sindicáis. Partint de diverses agrupacions de codis s'estructuraren 
una serie de documents temátics en qué es recollien totes les 
percepcions deis líders sobre determinades qüestions. Aquests 
materials es van organitzar, a mes, per sindicats, de manera que 
una primera lectura crítica ens va permetre trobar algunes de les 
trames explicatives própies de cada organització. 

A partir d'aquest material, que es presentava amb un elevat 
nivell de desagregació, es va anar dissenyant 1•arquitectura 
definitiva de la investigado. En aquest procés, i al mateix temps 
que identificávem les estructures del discurs present en cada 
organització, la selecció definitiva de textos s'organitzá amb una 
lógica substancialment diferent de la del procés de codificació. 
A partir d'aquí no ens interessaven el que hem denominat "unitats 
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de signif icació" ni textos molt desagregats, sino mes aviat 
fragments amplis, que mostressin el discurs deis líders tal com va 
ser expressat, és a;dir, permetent, tant com fos possible, que les 
explicacions deis sindicalistes estiguessin contextualitzades i 
sobretot que no sofrissin cap mutilació quant a possibles 
matisacions o reserves que ells haguessin formulat a 1'hora 
d'expressar una idea, Potser un deis avantatges de realitzar les 
entrevistes amb un qüestionari molt estructurat és que permet 
finalment "deixar parlar els textos", permet que d'aquests 
fragments seleccionats i organitzats emergeixi tot el significat 
que posseien originariament, quan es van exposar davant de 
1'entrevistador. 

Pero el nostre material és, en cert sentit, també un corpus 
complex: alguna cosa mes que la suma d'un nombre determinat 
d' entrevistes. Aixó és, precisament, el que ens ha permés fer una 
análisi entre les percepcions deis llders dins de cada sindicat i, 
en un pía mes agregat, entre les trames explicatives de les dues 
organitzacions considerades. Com ja hem dit, el tipus de discurs 
que forma la primera materia de la nostra investigació aquí és el 
producte d!un procés de construcció social d'una realitat, sindical 
en aquest cas. Es aquesta una qüestió particularment delicada peí 
que fa al tractament d1aquest material, la qual, per altra banda, 
les ciéncies socials i sobretot la tradició d'investigacions amb 
documents oráis al nostre medi, no han resolt de manera 
satisfactoria. Ens sembla que el primer pas per abordar 
correctament la qüestió és reconéixer, explícitament, que tot 
procés de tractament d1aquest tipus de material implica un cert 
grau de manipulado i de creació d'un altre discurs. Precisament 
a partir d'aquest pressupósit, el nostre protocol metodológic ha 
tingut present com a qüestió central que el procés de reordenació 
deis textos s1ajustes al máxim al seu significat original; o sigui, 
que el sentit d'un text extret d'una entrevista original i posat 
en relació de contigüitat amb altres textos el contingut deis quals 
lógicament i'entrevistat no coneixia, reprodueixi tan fidelment com 
pugui l'esperit amb qué fou expressat a 1'entrevistador. També ha 
estat aquesta precaució metodológica la que ens ha portat a 
conservar la frescor del text original, mantenint-ne la sintaxi i 
la naturalesa del discurs oral. Aixó obliga a fer una nova 
correcció (posant un émfasi especial en la puntuació i en els 
fragments que presentaven dubtes), contrastant els textos 
seleccionats amb els enregistraments, una tasca realitzada en 
aquest cas per una sola persona, que estava en contacte amb els 
entrevistadors per resoldre punts dubtosos. 

(5) Com lleair el volum 

En aquest volum hi ha, com podrá apreciar seguidament el lector, 
materials de naturalesa i procedencia distintes. Ja hem dit que la 
part fonamental d'aquest llibre la constitueixen les declaracions 
deis líders sindicáis. Es tracta, per tant, d'un text que és el 
producte d'unes declaracions verbals, i, com a tal, presenta tots 
els avantatges i les dificultats propis deis documents oráis. Pero 
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d'un document oral que, a mes, ha estat sotnés a un procés de 
reorganització i de seleccid i "muntatge". Perqué el lector pugui 
distingir els discursos deis sindicalistes del deis investigadors 
que presenten aquest treball, ens hem servit de la tipografía. 
Igualment, perqué el lector pogués seguir la lógica amb qué van ser 
organitzats els textos, hem usat un petit nombre de signes: 

a) Ti PUS di 

Negreta > Líders sindicáis. 
Rodona > Autors del volum, paraules afegides ( 

facilitar-ne la comprensió). 
Subratllat—> Emfasi posat peí mateix líder, estrangerismes 
Majúscula —> Postil-les i titulars deis autors del volum. 

0 

b) "Manipulació" d'entrevistes: 

• • > Interrupció entrevistat (divagacions, 
lingüístics, etc.) 

(...) > Interrupció breu deis autors del volum (per 
agilitar el text) 

[... ] > Interrupció llarga deis autors del volum 
(muntatge de frases i de text) 

[ ] > Paraula o paraules que no se perceben gaire 
clarament a l'enregistrament de l1entrevista; 
alternativamente, nom ornes per l1entrevistat. 
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I I I - LA CULTURA SINDICAL DELS LIDERS DE 
LES ORGANITZACIONS: UN MODEL TEORIC 

i 

* 





III.1. PREFACI 

1. En el model general de la recerca que s*exposa en el volum 1 , 
es desenvolupa una manera d'abordar, de forma coherent amb el 
conjunt de la recerca, la comprensa.ó i l'estudi de les percepcions 
deis líders de les organitzacions que influeixen sobre les 
estratégies o contribuelxen a definir-Íes. Aquest esquema correspon 
al que es desenvolupa en el quadre titulat "El context 
interpretatiu de les organitzacions sindicáis". A 1•esquema 
esmentat es postula que entre els canvis que es produeixen en els 
contextos de l'acció sindical, d'una banda, i les respostes de les 
organitzacions per adaptar-se a tais canvis hi ha un element 
intermedi o de mediació que anomenem el "context interpretatiu". 
Aquest context interpretatiu és el conjunt de percepcions 
orientades a interpretar un canvi i a definir-ne una resposta 
d'adequació en termes d'acció sindical operativa. Definim en aquest 
esquema que aquest conjunt de percepcions que anomenem context 
interpretatiu es compon, en realitat, de tres elements: les 
percepcions assentades en el si de l'organització per les 
tradicions d1 aquesta, i que en configuren la identitat; les noves 
percepcions que es generen des de la base de l'organització en 
forma d'expectatives davant de canvis que es produeixen en els 
contextos; i, finalment, la subcultura sindical i política propia 
del nucli dirigent de l'organització ** que és qui, en definitiva, 
ha d'integrar la identitat de les tradicions i les expectatives de 
la base social per definir en cada moment un context interpretatiu 
aplicable peí conjunt de l'organització. 

Sociología de les organitzacions sindicáis. Estrategia d'investigaci'6 i conclusions generáis. Fundació 
Jaume Bofill i Fundació Volkswagen, Barcelona, 1991. 

El fet que tractem analfticament d'una banda la cultura del nucli dirigent d'una organització sindical 
i, d'una altra, els dos elements addicíonals que hem mencíonat abans, és a dir, les expectatives i els desitjos 
de la base social i la cultura de l'organització tal com s'expressa en Les seves tradicions, es justifica per 
les següents consjderacions: 

a) El nucli dirigent acostuma a reunir unes condicions intel.lectuals i "de mando", i també, sovint, una 
"professionalitat burocrática", que posa els seus fntegrants automaticament en un pía de superioritat operativa 
en relació amb els altres mentores de l'organització. 

b) Acostuma a donar-se el cas (Michels) que ets primers interessats perqué aqüestes diferencies, en l loe 
d'atenuar-se mitjancant procediments democrátics, s'ampli'ín o es mantinguin son els memores mateixos del nucli 
dirigent. 

c) Socialment parlant, es dona una tendencia a la cooptació d'aquesta élite sindical dirigent dins de les 
élites del poder de la societat (si bé en posicions subordinades). 

d) El contacte continuat d'aquest nucli dirigent amb les attres élites del sistema polftic i laboral tendeix 
a inocular-li un conjunt de valors i d* orientad'ons sovint allunyats de la cultura de la base de l'organització, 
si no directament contraposats a aquesta. 
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En el present volum tractem de fer una análisi empírica d'aquest 
context interpretatiu de les organitzacions sindicáis considerades. 
Per fer-ho, ens centrem únicament en un deis tres aspectes que 
componen tal context interpretatiu i que acabem d'esmentar: la 
subcultura propia del nucli dirigent de les organitzacions. Aquesta 
selecció s'ha fet per dos motius principáis: 

a) de tots tres aspectes és el que presenta menys problemes 
relatius per a la investigació empírica, almenys peí que fa 
a la possibilitat de definir un univers d'análisi 
relativament petit i al qual es pot interrogar directament; 

b) partim de la hipótesi de treball que la percepció que té el 
nucli dirigent d'un sindicat entorn deis canvis que es 
produeixen en els contextos constitueix el determinant básic 
de la conducta estratégica d'una organització, especialment 
en contextos de transició política (on la tradició de 
desmobilització política imposada per l'antic régim fa pensar 
raonablement en la probabilitat d'una sobreactuació de les 
élites polítiques, entre elles les sindicáis, respecte de les 
bases socials respectives). 

2. En aquesta secció pretenem construir un model teóric que ens 
permeti sociológicament donar compte de -establir i analitzar- les 
nocions que orienten l'acció sindical deis líders de les 
organitzacions objecte de la nostra recerca. No de totes les 
nocions, sino d'aquelles especifiques que teñen relació directa 
amb 1*activitat deis subjectes en tant que líders sindicáis. I aixó 
recolzant en el supósit que la determinado de quines son aqüestes 
nocions especifiques ens permetrá comprendre millor: a) les nocions 
especifiques que sustenten els subjectes sobre la transició 
política i la transició sindical a Espanya; i b) i sobretot, la 
conducta estratégica de les respectives organitzacions. 

L'objecte del model, en síntesi, és dones: 

- el conjunt de nocions abstractes que sustenten els líders 

- relatives a la seva activitat com a dirigents sindicáis 

- que guien o orienten tal activitat, i específicament les 
percepcions operatives del dia a dia 

- en l'ámbit d'una organització formal (el sindicat). 

Es tracta, per tant, de nocions individuáis que teñen una 
dimensió col.lectiva i que es creen i teñen efectes dins d'un marc 
col.lectiu, el d'una organització. 

3. Aqüestes nocions abstractes que aquí son objecte de la nostra 
investigació constitueixen un tema d'estudi sociológic extremament 
complex. Hi ha un cert consens a la literatura sociológica en el 
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fet que els individus, en general, orienten les seves accions 
establint algún tipus de correspondencia entre aqüestes i un 
ventall de concepcions, internalitzades, que guien la seva 
conducta. Aquest és un deis mecanismes que fa relativament 
intel.ligible la conducta humana. 

(Una qüestió diferent, sobre la qual no hi ha consens, és com 
aqüestes concepcions arrelen en els diferents individus i grups 
socials: com "hi han arribat" i quines pautes segueix el procés. 
Básicament, la resposta "materialista" consisteix a predicar una 
subordinado de concepcions i un procés d1 arrelament al tipus de 
condicions materials que estructuren la vida del subjecte o del 
grup • La resposta "idealista" defensa, contráriament, una 
preeminencia de les própies concepcions per damunt les condicions 
de vida. Aquesta discussió, bé que molt interessant, no té per qué 
preocupar-nos en la nostra investigado.) 

4. Ens preguntarem en primer 116c qué son, sociológicamente 
aqüestes concepcions orientadores de la conducta a les quals ens 
estem referint. Es tracta de nocions i de percepcions que en la 
literatura sociológica responen a qualificacions tan diverses com 
"visions del món", "ideologia", "creences", "imatges socials", 
"valors", "sistemes de significado", etc. ¿Qué son, quin estatut 
teóric cal atribuir a aquest conjunt de concepcions orientadores 
de la conducta? 

Per intentar donar resposta a aquesta pregunta i, en definitiva, 
definir un model d'análisi, hem procedit a dues operacions. 
Primera, revisar les recerques empíriques existents amb un objecte 
similar al que aquí ens proposem. La segona preocupado, 
lógicament, ha estat esbrinar les contribucions de les diverses 
tradicions tedriques* de cara a construir un model abstráete com 
el que aquí necessitem. 

Peí que fa a les recerques empíriques existents, la conclusió 
de la revisió efectuada ha estat relativament decebedora. Hi ha 
dos estudis d'interés indirecte, els de Lañe (1962) i Bott (1954), 
i només un que ens interessa directament per al nostre cas, el de 
Fidler (1981), que investiga els "sistemes de significado" en una 
mostra d'empresaris d'élite británics. Farem referencia a aquests 
treballs durant l1 elaborado del model, mes avall. 

Quant a les tradicions tedriques de la sociología relatives a 
les nocions i percepcions tal com les hem definit abans, hem 
procedit a revisar-ne quatre, aquelles que semblaven mes adients 
amb vista al nostre model: la tradició de la ideologia, la de la 
cultura, la de les imatges socials i la deis sistemes de 
significado. Presentarem a continuado, breument, el balanc 
d*aquesta revisió. 

* 

Entenem per "tradició teórica11, seguí"nt Parlcin (1978:599), "un corpus d' idees capa? de sobreviure al 
context en el qual van ser produVdes". Son idees, per tant, que gaudeixen d'una operativitat que va mes enlla 
de la contingencia del marc originan' i que "creen escola". 
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III.2. LES TRADICIONS SOCIOLOGIQUES PER A L'ANALISI 
DE LES PERCEPCIONS D'INDIVIDUS I 6RUPS 

III.2.1. LA TRADICIO DE LA IDEOLOGÍA 

Entenem que aquesta tradició equival al que Geertz (1973:201), 
seguint Sutton, anomena "teoría de 1'interés", i engloba el 
pensament rjarxista clássic i bona part de la sociología del 
coneixement • 

1. En els treballs de Marx i Engels, que inauguren aquesta 
tradició, trobem fonamentalment dos sentits diferente per al 
concepto "ideología"• El mes fregüent -i conegut, grácies a La 
ideología alemánva- equipara "ideología" a una versió invertida de 
la realitat, il.lusió, "falsa consciéncia". I ni ha també un altre 
sentit mes neutre del terme -popularitzat peí "Prefaci" a la 

el qual les formes ideológiques constitueixen el mecanisme 
mitjancant el qual els individus esdevenen conscients del conflicte 
existent a les relacione de prodúcelo capitalistes i expressen aigí 
uns interéseos materials propis d'un grup social o d'una classe • 

Bé que sorgida com a alternativa al marxisme clássic, la 
sociología del coneixement, almenys peí que fa a l'estatut teóric 
que cal atribuir a la ideología, presenta poques variants: es 

* 

NActuaUaant hf ha doa enfocanents principal* raapacta a l'estudl dala determinante aociala da la 
ideología: la teoría da l'interés I la teoría dt la tena i ó. Par a la orinare, la ideo logia es una mascara f una 
anea; par a la sagena, un sfmptoma 1 un remef. Ela pronuncíaments ideológica es contemplen a la teoría da 
Pintaré* en al contaxt d'una lluita universal par «conseguir avantatgea; en la teoría da la temió, en el 
context d'un e*forc cron 1c par corregir desequUibrU sóclo-psicologfcs. En una. ela hornea persegueixen el 
podar; en l'altra, fugan de l*ana1etat.N (Geertz 1973:201). 

Aqueste argueanteció racolza en l'excel.lant i sintética añil i si da R. Uf Illas» (1970:153-157). El punt 
da vista da Uflliama es que es trecta da duaa concepción* da la Ideología dlfícilnent conciliables. Crefea 
que aixó no es necesaérlament aixf, coa) explica entre al tres, correctament, Poulantzaa (1969:264; vegeu taabé 
pag. 248-249). 

Pal que fa al primer sentit del tara» "Ideología11 a Marx vegeu La ideología alenanvo (1987:87): "Lea fdeea 
doalnanta no son atas que l'expréselo Ideal de lea relaciona materlale dominante, son lea relaciona •ateríais 
dominante concebudea con a Idees; l'expressló, dones, de les relaciona que fan precliamant d'una claaae la 
claaaa domlnant, 1 par tant lea idaea del aeu domlní.*' 0 taabé aqueet paaaatge paradlgmatlc da l\ 1ff FrWffirfT 
de Luis sonaoarto (1974:51): "Sobre laa diversas foneaa da propiedad, sobre laa condiciones sociales da 
existencia, ae levanta toda una aobraeatructura de sentimientos. Ilusiones, nodos de pensar y concepciones de 
vida diversos y plaseados da un ando peculiar. La claaa antera loa crea y loa plasme sobre la base de sus 
condicionas Materiales y dt las relaciones sociales correspondientes. El Individuo aislado, que los reciba 
por tradición y educación, podrá creer que son los motivos determinantes y el punto de partida da su conducta. 
(...) Y aaf como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sf mismo y lo que 
realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía más entre laa frasea y laa pretensiones 
do loa partidos y au naturaleza real y su* intereses realas, entre lo que se Imaginaban ser y lo que en realidad 
son". 

Pal que fa al aegon sentit, vegeu Marx (1966:7-8): "Entonces se abre una era de revolución social. El cambio 
que se ha producido en la base económica trastorna mas o manos lenta o rápidamente toda la colosal 
superestructura. Al considerar talas trastornos importa elempre distinguir siempre el trastorno material de 
laa condiciones economices de producción (...) y les formas jurídica», políticas, religiosas, artísticas o 
filosóficas; en una palabra, laa formaa Ideológicas bajo las cuales los hombres adquieren conciencia da este 
conflicto y lo resuelven." 
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postula una marcada dependencia de les representacions ideoldgiques 
respecte a l1 estructura de classes, en relació amb la seva apar i ció 
i el seu desenvolupament. En concret, el mes eminent deis socidlegs 
del coneixement, Karl Mannheim, formula una distinció de les 
ideologies que té molts punts de coincidencia amb la que acabem de 
veure a Marx. D'una banda, la ideología "particular" fa referencia 
a aquell conjunt d'idees que, de forma mes o menys conscient, 
disfressen la natura real d'una situació, el reconeixement 
veritable de la qual estarla en contradicció amb els interessos 
propis. D'una altra banda, la ideología "total" és aquell conjunt 
d'idees própies d'una época o d'un grup histórico-social específic, 
és a dir, d'una classe. (Mannheim, 1936:55-56). 

2. Aquest corrent de la "teoría de 1'interés" presenta un fil 
conductor comú. D'una banda, els seus representants teñen el mérit 
de situar correctament els termes generáis del problema teóric de 
les representacions ideoldgiques, en proposar que depenen de 
l1 estructura de classes o hi están subordinats d'alguna manera. 
D'una altra banda, pero, no resolen teóricament la microarticulació 
entre les unes i 1'altra, de manera que es produeix finalment una 
mena de pensament historicista circular en termes macrosocials (que 
és, fins a cert punt, tautológic) : les idees "ref lecteixen" el marc 
sócio-histdric, aquest genera sistemes particulars d'idees 
hanndniques amb el grup social al qual es pertany, pero ni en un 
sentit ni en l'altre hi ha indicacions clares sobre com aquest 
macroprocés es produeix sectorialment . 

La tradició de la ideología no tracta les nocions i 
percepcions**, tan importants a la vida quotidiana d'individus, 
grups i organitzacions, que precedeixen la formulacio d'idees en 
el "sentit fort": idees articulades, generalment polítiques, i que 
componen una visió relativament conscient de la realitat a qué es 
refereixen***. En el cas de grups polltics organitzats, aquest tipus 
d'idees acostuma a generar amb certa frecuencia veritables sistemes 
internament coherents, el que podríem anomenar "manifestos". La 
tradició de la ideología se centra sobretot en aquests últims, que 
en part coincideixen amb el segon sentit del concepte "ideología" 
de Marx. Podría argumentár-se que és dubtós que aquests sistemes 
acabats d'idees en el "sentit fort" siguin mes eficients socialment 
que les nocions i percepcions "pre-ideoldgiques" que sustenten els 
individus, j a que aqüestes, bé que sovint mes fragmentades i 
inconsistents, es troben mes arrelades en els individus precisament 
perqué son inconscients i assumides pels individus en una varietat 

* 

En relació amb aquest punt vegeu Fidler, 1981:26 i ss. 

* * 

Hi ha excepcions parcials, malgrat no han generat reformulacions d'importancia. Es tracta, per exemple, 
de certes visions de Gramsci i Poutantzas. Vegeu PouLantzas, 1969:266. 

* * * 

Aqüestes idees "en sentit fort" es sustenten conscientment, diu Engels, pero amb una conciencia falsa, 
Vegeu la nota següent. 
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de contextos amplia que va mes enllá de la política o la situado 
económica*. 

Tenint en compte les consideracions que acabem de fer, es 
comprensible la conclusió de Bendix (1974) en el sentit que les 
ideologies, vistes així, son díficilment tractables empiricament 
a partir de qüestionaris i métodes similars. Per tal de resoldre 
aquesta dificultat metodológica, Bendix proposa definir la 
ideología com un "sistema de creences expressades públicamentMi 
dissenyades per influir en els sentiments i les accions d'altres"**. 
Aquesta tractament, i donant un pas mes, porta Fidler (1981:30) 
a suggerir que el terme "ideología" ha de ser reservat per les 
manifestacions i les preses de posició deis portaveus d'un grup en 
nom d'aquest. 

3* Caldrá fer ara, finalment, un breu balang de 1'interés que amb 
vista al nostre objectiu aquí presenta aquesta tradició de la 
ideología: 

a) Es tracta d'un marc general adequat per situar el procés 
d'aparicio i 1'origen social deis sistemes d'idees, i també 
per interpretar-Íes en termes macrosocials. 

Aquesta es la hipótesi aab qué trebatía, en una anal isi «pírica, Bott (1957:163): "la gent té, 
efectlvament, experiencia directa de les distinción» de poder i prestigi en els seus llocs de treball, entre 
els seus col.legues, a les escoles, i en les seves relación» aab aaics, veTns i faailiars. En altres paraules, 
els ingrediente, la prfaiera aetéria de la ideo logia de clasae es localitza en les diversos experiéncies social» 
primerie» de IMndividu sés que en la seva posició din» d'una categoría socio-económica. La hipótesi que 
proposea aquí es que quan un indi vi du parla sobre classe», esté tractant de dir alguna cota, en forma simbólica, 
sobre les seves experiéncies de poder f prestigi relacionadas amb la seva pertinenca real a grupa i relaciona 
social», tant ornados coa presenta". 

El mate i x Engels assenyala la Importancia de la tnternalitzacló inconsclent de les idee»: "la ideología 
es un proceso que se opera por el llamado pensador comcientemente, en efecto, pero con una conciencia falsa, 
las verdaderas fuerzas propulsoras que lo mueven, permanecen Ignoradas para él; de otro modo no sería tal 
proceso Ideológico** (1893:502). 0 bé (1886:398): "la religión nació en una época muy primitiva, de las Ideas 
confusas, selvática», que los hombres se formaban acerca de su propia naturaleza y de la naturaleza exterior 
que los rodeaba. Pero toda ideología, una vez que surge, se desarrolla en conexión con el material de Ideas 
dado, desarrollándolo y transformándolo a su vez; de otro modo no sería una ideología, es decir, una labor 
sobre Ideas concebidas como entidades con propia sustentividad, con un desarrollo independiente y sometidas 
tan sólo a sus leyes propias. Estos hombres ignoran forzosamente que las condiciones materiales de la vida 
del hombre, en cuya cabeza se desarrolla este proceso Ideológico, son las que determinan, en última instancia, 
la marcha de tel proceso, pues si no lo ignorasen, se habría acabado toda la ideología1*. 

Aquesta perspectiva del pía inconscient de la formulado ideológica ha estat aprofundida din» de la 
tradició de la ideología per una colla d'autor», A. Graascl i E. P. Thompson, entre altres. N. Poulantzas 
emfasitzé correctaaent, per la seva banda, la importancia de les institución» social» coa a aecanfaae de 
transafasíó -inconscient- de sistemes d*idees (1973:250). 

Citet per Fidler (1981:29). Bendix (1959:618; 1974:XXII) ha deflnit "ideología" coa "el procés constant 
de foraulacfó i reforaulació altjancant el qual els portaveus identificáis aab un grup social pretenen articular 
allb que perceben que son els punts de vista compartíts del grup". Segons Bendix, aixó son "ideologies" en el 
sentit especffic d*"fdees considerade» en el context de l'acció de grup". 
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b) Ens dlu molt poc, pero, sobre el procés de formado i 
desenvolupament (o fixament) d'aquests sistemes d1idees. X 
encara menys sobre el que podríem dir-ne " 
ideológics", és a dir, les percepcions que arrelen en els 
individus i que formen també, en la mesura que son 
compartides per un col. lectiu prou gran i assoleixen una 
existencia pública, una "base material11 que possibilita la 
formulado d'ideologies articulades i d'ámbit societal. 

c) Una cosa és proposar la determinado social de la produce i ó 
de les idees, i una altra donar a aqüestes un paper 

subordinat de pur "reflex". 
d1 idees, precisament peí que assenyala Marx a la Contribución 

, conformen, ajuden els actors socials a escollir 
unes determinades pautes d'acció i no unes altres. Aixó és 
especialment cert i important en el context d'idees d'ámbit 
grupal, com ara les d'una organització, les que aquí ens 
interessen. Des d'aquesta perspectiva, les idees no teñen un 
paper subordinat. 

Com acabem de suggerir, el problema de la tradició de la 
ideologia des de la perspectiva deis nostres objectius aquí és que 

autors que la sustenten, quan parlen d'"ideologia", 
sovint referint-se a la producció deis ideólegs, deis "pensadors"". 
I sembla evident que hi ha una diferencia entre aquest tipus de 
formulado i les nocions i percepcions -ideologies mes "simples" 
o "material pre-ideológic"- que guien les accions d1individus i 
grups. La tradició de la ideologia está molt mes enfocada a una 
comprensió empírica correcta de les idees en el "sentit fort" que 
no pas a aquest últim material "pre-ideológic". S'está referint a 
un conjunt d1idees amb finalitat instrumental, "ideologies basades 
en interessos" que Krause (1971:88-89) identifica així: "una part 
inevitable de l'acció de qualsevol grup en favor de si mate i x és 
una ideologia que sintetitzi el significat de la seva acció i doni 
raons per les quals altres persones haurien d'abonar-la". 

III.2.2. LA TRADICIÓ DE LA CULTURA 

1. Englobem sota aquest rétol autors i escoles diversos que teñen 
en comú la considerado de les nocions i percepcions d'individus 
i grups des d'una perspectiva que podríem anomenar antropológica. 
Encara que no exclusivamente ens centrarem aquí en dos d'aquests 
punts de vista que han provocat al llarg deis anys considerables 

i/o polémiques teóriques: la deis politólegs Almond, 
Verba i Pye, i la de l'antropóleg Clifford Geertz. 

La perspectiva antropológica, amb el seu émfasi característic 
en el concepte de cultura, no és sorprenent que siguí potencialment 

Vegeu les reflexions d'Engels a la nota * de la pág. 52. 
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un terreny fértil per estudiar l'acció de grup, és a dir, l'acció 
col.lectiva organitzada que recolza per definició en una xarxa de 
símbols compartits pels membres del grup (aixó és, entre altres 
coses, l'acció d'una organització sindical). 

2. No hi ha una delimitado homogénia del terme "cultura" dins 
1'antropología. De fet, dos eminents antropólegs, A. Kroeber i C. 
Kluckhohn (1963), han dedicat un llibre sencer a aquest concepte. 
Els autors troben significats tan diferents ais centenars de 
definicions que examinen que elaboren un esquema de classificació 
i acaben per proposar la següent definició "consensuada": 

"La cultura consisteix en pautes, explícites o implícites, de 
i per la conducta, adquirides i transmeses mitjancant símbols, que 
son l'assoliment distintiu deis grups humans, incloent-hi la 
corporització d'aquests en artefactes; el nucli central d'una 
cultura consisteix en idees tradicionals (és a dir, históricament 
derivades i seleccionades) i especialment en els corresponents 
valors que se'ls atribueix; els sistemes culturáis poden ser 
considerats, d'una banda, com productes de l'acció, i d'una altra 
com elements condicionadors de l'acció futura." (Pag. 357). 

Una definició estándard, menys complexa, de cultura seria la de 
R.A. Bevan (A Dunner 1964:135): 

"Terme col.lectiu per a designar pautes de conducta socialment 
adquirides deis grups humans, incloent-hi 1lenguatge, tradicions, 
folkways (costums tradicionals), costums i institucions. La cultura 
és tranmesa mitjancant processos d'ensenyament i aprenentatge, 
siguin formáis o informáis". 

3. ¿Quina relleváncia té aquest concepte de cultura en el cas d'una 
organització sindical? 

Com hem assenyalat en el nostre "model de l'acció sindical" 
(volum 1), el primer deis dos aspectes fonamentals que componen 
tota organització formal, i en particular una organització 
sindical, és el que hem anomenat allí lógica de pertinenca. És a 
dir, independentement deis objectius que es marqui o assoleixi, 
una organització sindical només pren sentit en funció de la 
interacció entre dos deis seus elements constitutius: l'aparell de 
1' organització i la base social mes próxima a aquesta. Una 
organització té altres aspectes que la fonamenten, pero aquests 
dos elements i la seva relació formen el nucli decisiu sobre el 
qual operen els altres. 

Una de les formes privilegiades d'interacció entre aquests dos 
pols, aparell i base, és 1*emergencia d'un complex de pautes de 
conducta, creences compartides, 1lenguatge i fins i tot 
institucions que formen una veritable xarxa simbólica que permet: 

- la identificado individual deis membres 
- la integració col.lectiva deis tarannás i les visions del món 

l'expressió col.lectiva de 1'experiencia quotidiana, en aquest 
cas del treball en una societat capitalista 

- la conformado paulatina d'un complex d'orientacions comunes 

54 



- la redefinició periódica deis objectius 
- la canalització ascendent, cap a la jerarquia, deis interessos 

que aquesta ha de representar. 

Aquest complex de pautes d'interacció és molt similar a (o 
potser, mes precisament, és un cas particular de) alió que 
1'antropología social anomena "cultura". Si habitualment un sistema 
cultural es refereix al conjunt de tota una societat (una nació, 
etc.), l'aplicació del concepte a grups mes redults permet parlar, 
mes própiament, de cultures particulars o subcultures. Una 
subcultura, per tant, és també un sistema cultural, bé que d'ámbit 
mes reduit. Hoult (1969:322) suggereix tres significats alternatius 
per al terme "subcultura": 

a) En certa literatura antropológica designa "certs universals que, 
o bé formen part de tota societat, o bé constitueixen un aspecte 
deis fonaments de tota cultura". 

b) "El sistema normatiu d'un grup mes petit que tota una societat 
(per exemple, un enclavament com el deis canadencs francesos a 
Nova Anglaterra, o ádhuc un grup relativament temporal com és 
un cercle d * amistat), un fenomen que Lasswell ha denominat 
microcultura". 

c) "El sistema normatiu d'un subgrup els membres del qual están 
subjectes a tal frustració sistemática que desenvolupen valors 
que son quasi conscientment contraris ais que prevalen a la 
societat global". 

Segons aquesta definició, el terreny que ens interessa aquí 
comparteix els trets característics de les dues ultimes variants 
que s'acaben d'esmentar. Podríem concloure, dones, que la xarxa de 
símbols compartits que orienta l'acció col.lectiva organitzada d'un 
sindicat constitueix una subcultura o microcultura que, almenys en 
part, desenvolupa valors disfuncionals respecte ais de la societat 
global**. El que ens interessa reteñir precisament en construir el 
nostre model, mes avall, és que les percepcions deis líders 
sindicáis objecte del nostre estudi formen part d*aquesta cultura 
i es generen en el context d'aquesta**. 

4. En el llibre clássic d'Almond i Verba (1963:12), s'hi identifica 
el terme "cultura política" com "orientacions específicament 
polítiques: actituds envers el sistema polític i els seus diversos 

* 

Cal reteñir peí que fa al cas la darrera frase de la def i ni ció de "cultura" de Krober i Kluckhohn que 
hem citat mes amunt. 

* * 

Per raons de comoditat, pero, els continuaren) anomenant senziLtament "cultura". 

* * * 

Per a una visió d1 aquest punt de vista situada en un context mes ampli de classe, vegeu M. Harris 
(1971:426). Per a una precisió pertinent sobre cultures i subcultures a la classe treballadora, vegeu F. Parkin 
(1971:90). 
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components, i actituds envers el rol del jo en el sistema. Parlem 
d'una cultura política de la mateixa manera que podem parlar d'una 
cultura económica 6 una cultura religiosa. Es tracta d'un conjunt 
d'orientacions envers un conjunt específic d'objectes i processos 
socials". Ho defineixen també com "una orientació psicológica 
envers objectes socials" (pág. 13). 

Pye i Verba (1965:7) sostenen que en qualsevol sistema polític 
hi ha "un regne subjectiu ordenat de la política que dona sentit 
a les decisions polítiques, disciplina a les institucions i dona 
significació social ais actes individuáis". Pye (1968:218), 
finalment, equipara cultura política a "aquell conjunt d1actituds, 
creences i sentiments que confereixen ordre i significat a un 
procés polític i que proveeixen els supósits i les regles 
subjacents que regeixen la conducta en el sistema polític (...) Una 
cultura política és el producte tant de la historia col.lectiva 
d'un sistema polític com de les histories de vida deis membres de 
tal sistema i, per tant, es troba arrelada per igual en 
esdeveniments públics i experiéncies privades". 

La introdúcelo del concepte amb aquesta orientació específica 
assenyala un canvi de perspectiva profunda en els estudis 
tradicionals de ciencia política. Per primer cop, almenys 
emfáticament i sistemáticament, es considera que les actituds deis 
individus es formen en l'ámbit de l'acció de grup i mitjancant 
xarxes cognitives que donen precisament coherencia a les opinions 
expressades per tais agregats: els grups humans generen "visions 
del món" relativament homogénies, és a dir, "cultures", per a la 
interacció simbólica entre els membres. 

Les realitzacions d1 aquesta escola no sembla que hagin fet honor 
a tan valuosa percepció. Els treballs deis autors esmentats semblen 
constituir l'altra cara, la "antropológica", de 1'ideologitzat 
corrent de la modernització que envaeix la sociología i l1economía 
nord-americanes deis anys 60 i següents. Tampoc ha produit massa 
estudis empírics en terrenys próxims al model que aquí pretenem 
definir. Pero sí que ha desenvolupat, a mes de 1'orientació general 
propia de l1 escola, que s1 acaba de sintetitzar, algunes percepcions 
molt útils per al nostre objecte. La principal és la distinció en 
qualsevol "cultura política" real de dos plánols que l'análisi ha 
de contemplar: el plánol cognitiu, que remet al nivell real de 
coneixement sobre el fenomen polític que teñen els participants en 
tal cultura (Pye -1968:220,218- ho suggereix amb les expressions 
"aspectes cognitius" i "qualificacions especialitzades i 
coneixement polític", per oposició a les "normes operatives"); i 
el plánol d1orientació ideológica ("ideáis polítics" segons Pye, 
1968:218). És a dir: l'análisi de la cultura política del membre 
d'un grup ha de diferenciar i establir qué és el que aquest 
individu "sap" de política (la seva "cultura" en el sentit 
d'instrucció) i cap a on orienta les seves inclinacions polítiques 
(la "cultura" en el sentit ideológic). 

Aquesta escola, finalment, és un corrent amb una orientació 
antropológica quant a la considerado de les nocions i percepcions 
deis individus sobre el món exterior (el procés polític, en aquest 
cas), que no té en compte explícitament, en termes generáis, ni la* 
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tradició de la ideología ni el procés de formacid de tais nocions 
i percepcions . 

5. Qui sí que té en compte ambdues coses és Clifford Geertz. El 
seu treball de 1973 és probablement la mes important reorientado 
teórica de les ciéncies socials recents sobre 1'estudi de les 
representacions ideológiques. 

Geertz contenga per sotmetre a crítica les dues grans tradicions 
sociológigues que han abordat l'análisi de les ideologies. D'una 
banda, la "teoría de 1'interés", que posa émfasi en el fet que els 
individus organitzats en grups i classes es troben en una situació 
de lluita universal per aconseguir avantatges i que aquesta lluita 
determina socialment la produceió ideológica. D•una altra, la 
teoría de la tensió, amb un eix teóric format per Freud-Durkheim-
Parsons, que emfatitza el fet que les ideologies es formen per 
corregir desequilibris sociopsicológics que fan intolerable 
l'assumpció de determinats rols per part deis individus. Geertz 
observa que ambdues tradicions prescindeixen del "procés autónom 
de formulació simbólica" que vincula les causes i els efectes de 
les ideologies. Peí que fa al que aquí hera anomenat tradició de la 
ideología en particular, Geertz posa en reí leu que és empíricament 
-pero no teóricament- estéril perqué "salta" sense mediacions de 
la determinació social de les idees a la producció ideológica 
acabada sense teñir en compte el procés cultural i simbólic que hi 
ha entre l1una i 1'altra. 

Símbol, en la visió de Geertz, és "tot acte o objecte físic, 
social o cultural, que serveix com a vehicle d'una concepció" (pág. 
218). I aquest autor, correctament, considera les ideologies com 
sistemes culturáis de símbols en interacció, com pautes de 
significats interrelacionats (p&g. 207) que transformen el 
sentiment en significat i fan així que aquel 1 tingui una existencia 
social. L'esquema que proposa seria d1aquest estil: 

tensions sócio-psicológiques sobre l'individuu 

L> actituds ideológiques 

L> Mediació: elaborades estructures simbóliques 

L> les actituds assoleixen una existencia pública 

Per tant, en aquesta perspectiva, alió que és socialment 
determinat és, no la natura d'una concepció, sino els vehicles 
d1aquesta. Geertz proposa, en conseqüéncia, que la sociología del 
coneixement hauria d'anomenar-se sociología del significat (pág. 
212). Des d'aquesta visió crítica de la "teoría de 1'interés", 
l1esquema de Geertz seria d'aquest estil: 

* 

HaIgrat que el treball de Pye de 1968 pot considerar-se un primer pas en aquesta última direcció. 
^ 
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interessos > conflicte d'interessos 

i 
tensions sócio-psicológiques 

I—> expressades en 
formes simbóliques 

La cultura, les pautes culturáis, serien així veritables 
programes: proporcionen un esquema organitzador deis processos 
socials i psicológics mitjancant símbols. Els símbols son fonts 
d'informació que serveixen com a "mecanismes extrapersonáis per a 
la percepció, la comprensió, el judici i la manipulació del món" 
(pág. 216). I les ideologies, enteses com sistemes culturáis que 
operen mitjancant estructures simboliques, son "mapes de realitats 
socials problemátiques" d'una banda, i "matrius per a la creació 
de consciéncia col.lectiva" (pág. 220) que pretenen "motivar 
l'acció" (pag. 231), d'una altra. 

Conclou Geertz (pág. 231) que la ideologia fa referencia a 
aquella part de la cultura que té activament a veure amb 
"l'establiment i la defensa de pautes de creences i valors". 

La perspectiva de Geertz de la ideologia com a sistema cultural, 
clarament, engloba i fa compatibles les dues tradicions tedriques 
anteriors. Si, a mes a mes, constitueix una eina analítica 
empíricament profitosa, encara s'ha de veure, ja que no sabem que 
fins ara hagi generat estudis que s'hi hagin inspirat directament. 

III.2.3 LA TRADICIO DE LES IMATGES SOCIALS 

1. Recordem que ens interessa aquí, amb vista al model per a 
l'estudi de les percepcions deis líders sindicáis, la "ideologia" 
en tant que sistema cultural (Geertz) en un marc d'acció de grup 
organitzada. Com hem vist, les tradicions anteriorment mencionades 
diuen expllcitament molt poc sobre aixó. La tradició de les imatges 
socials, especialment el nucli original d1aquesta, que centra la 
seva análisi en les "imatges" de la classe obrera i que recolza 
fortament en les actituds en i davant el treball, des envo lupa una 
teorització potencialment mes suggeridora per al nostre objecte. 

2. Aquesta tradició s'ha desenvolupat especialment a Gran Bretanya 
i sorgeix deis estudis teórics i empírics que sobre les "imatges 
de la societat" de la clase obrera s'hi porten a terme durant la 
década deis anys 50 • La idea central és expressada per Fidler 
(1981:19): "Entre altres coses, la gent situada en diferents 
posicions dins l'ordre d1 estratificado tendeix a percebre de 
diferent manera la natura de les classes socials i 1'estatus 

* 

Per a una revUfó ¿'aquesta literatura especializada, la de la tradició ansíese, 1 també de la nord-
anerlcana 1 t'europea, vegeu Fidler (1981), especialment la pég. 19. 

58 



social; tendeix a atribuir posicions diferents a grups diferents 
de gent i a percebre amb una amplia variació 1 * entitat del 
conflicte social". Aqüestes percepcions depenen no solament de la 
situació objectiva deis individus a lvestructura de classes "sino 
també del conjunt de la interpretado de la societat que sustenten 
respecte de la seva estructura i les oportunitats existents al seu 
interior. Aqüestes ultimes les anomenem 'imatges de la societat1". 

Aquesta tradició, per tant, s'orienta cap a l'estudi de les 
relaciona existents entre la situació social objectiva d1individus 
i grups i la percepció subjectiva que aquests teñen de tal situació 
(vegeu Bulmer, 1975:3-4). 

3. La contribució básica d • aquesta tradició, que generará una 
1 larga polémica i moltes ramificacions, és el treball de Lockwood 
de 1966. En aquest treball, Lockwood: 

a) equipara "imatges de la societat" amb la forma com els individus 
es formen un concepte de l1 estructura de classes i de la 
desigualtat social (pág.16); 

b) distingeix dues formes basiques de tal conceptualització: el 
model dicotómic de poder o conflicte (al qual tendeix la classe 
obrera); i el model de prestigi, d'estatus o jerárquic (al qual 
tendeix la classe mitjana); 

c) identifica tres tipus de treballadors: el "tradicional", la 
imatge social del qual assumeix la forma de model dicotómic; el 
"deferent", que tendeix al model jerárquic; i el "privatitzat", 
que segué ix un model nou d' imatgeria social que a n orne na 
"pecuniari". 

(Corresponen a grans trets, respectivament, a: treballadors 
manuals de gran industria; treballadors de petites comunitats, 
árees rurals, petites empreses i servéis; treballadors "próspers" 
de producció d•avantguarda ámpliament motivats per incentius 
materials .) 

El suggeriment de Loockwood és que la classe obrera sustenta 
una " imatgeria social" variada, pero amb tres subcultures 
homogénies, internament cohesionades (pág.131). 

4. La contribució de Lockwood, i moltes altres de la mateixa 
tradició, recolza en la hipótesi-concepte de Blauner (1960:351; 
vegeu Lockwood, 1966:27) de les "comunitats ocupacionals". Les 
imatges socials de grup, a la classe obrera, organitzades en 
subcultures, es formen al voltant del contacte entre treballadors 
de la mateixa ocupació, contacte que obeeix a les següents pautes: 

* 

Aquests treballadors "próspers" serán posteriorment l'objecte principal de la famosa recerca de 
Goldthorpe (1969) i d'altres autors, Lockwood entre ells. 
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a) els treballadors, en les hores de lleure, es fan mes amb 
persones del seu mateix tipus de feina que no pas amb treballadors 
procedents d'altres tipus ocupacionals; 

b) els treballadors, en les hores de lleure, parlen de qüestions 
relacionades amb el lloc de treball; 

c) 1'ocupado constitueix el grup de referencia; els seus 
estándards de conducta, els seus sistemes d'estatus i rang, guien 
la conducta. 

Aqüestes convergéncies peí que fa a l1experiencia permeten 
parlar de "cultures ocupacionals" (Lockwood, 1966:17), 
específicament peí qué fa els treballadors manuals de la industria 
tradicional. 

5. El que acabem de resumir plante ja el problema de com es 
relacionen aqüestes "imatges socials" amb conceptes que semblen 
propers, com ara el de consciéncia de classe o el que abans hem 
anomenat aquí "nocions pre-ideológiques". Un autor dvaquesta 
tradició (Bulmer, 1975:5-6) encara explícitament la comparado 
entre els conceptes "consciéncia de classe" i "imatges socials", 
amb aquesta proposta: 

a) Parlarem de consciéncia de classe quan, seguint Goldthorpe 
(1970:327-328), es donin les tres característiques següents: 

- una consciéncia definida de trobar-se en una situació similar 
a la d'altres treballadors i, per tant, de tenir-hi interessos 
comuns; 

- compartir una definició de tais interessos com básicament en 
conflicte amb els d'una altra classe; 

- la percepció que els conf lictes de classe envaeixen el conjunt 
de les relacioné socials i contenen en forma embrionaria un 
ordre social futur. 

b) En contraposició amb aquest concepte de consciéncia de classe, 
Bulmer proposa que les "imatges socials" son unes percepcions sobre 
la realitat que envolta l'individu i que aquest es formula de 
manera "fragmentaria, ambigua o incerta" (Bulmer, 1975:5). 
Obviament, el sentit que dona Bulmer a les "imatges socials" és 
similar al que nosaltres hem anomenat mes amunt "nocions pre-
ideológiques" • 

c) Segons Bulmer (ibíd.) "1 • articulado deis sentiments 
d' antagonisme de classe i el fet de compartir una definido 
d1interessos comuns com quelcom básicament en conflicte amb els 
interessos d'una altra classe requereixen el desenvolupament d'un 
context organitzacional per a la seva expressió efectiva. 
L'organització política i industrial col.lectiva i 1'articulado 
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del sentiment de classe constitueixen la característica principal 
de la consciéncia de classe", de manera que, segons aquesta visió, 
"el moviment sindical" representa "el vehicle mes important de la 
consciéncia de la classe treballadora" (Lockwood, citat per Bulroer, 
ibíd.). 

Podríem concloure que, segons aquest punt de vista que 
sintetitza Bulmer, el concepte d' "imatges socials" és de naturalesa 
molt similar al que hem def init abans com "nocions pre-
ideoldgiques", pero restringit estrictament a aquelles nocions que 
fan referencia a la posició de l'individu dins 1'estructura de 
classe de la societat. 

6. Amb la tradició de les "imatges socials" ens trobem en el 
terreny, no del discurs, com era el cas a la tradició de la 
ideología, sino -almenys en part- en el terreny de les cultures i 
subcultures analitzat també per la tradició que hem vist 
immediatament abans. No es tracta de tot el terreny de cultures i 
subcultures, sino molt precisament el d'aquella part que fa 
referencia a les nocions pre-ideológiques mes vinculades a la 
consciéncia de classe, és a dir, a les imatges "de classe" o a les 
imatges relatives a les relacions de producció. És a dir, amb 
aquest corrent estem parlant de les nocions mes estretament 
vinculades al treball. i no és estrany que, en aquest sentit, 
alguns autors d'aquesta tradició (Blackburn i Mann, 1975:131) 
parlin "d'ideologies industriáis" o "imatges de la industria". Un 
altre autor (Salaman, 1975:225) defineix aqüestes "ideologies" 
així: "descripcions i avaluacions de l'ocupació i del món que están 
basades clarament en una ubicació social particular, de la qual 
deriven, un punt de vista particular (en aquest cas, una ocupació), 
i que impliquen i presenten una def inició i una avaluació df al lo
que constitueix la realitat que está clarament a favor deis 
interessos deis membres de l'ocupació" en qüestió. Es tracta, per 
tant, d'"una perspectiva de les ocupacions en tant que portadores 
d'ideologies" (Salaman, ibíd.). (Estariem aquí en desacord amb la 
utilització del concepte "ideología" per designar aqüestes nocions 
que, segons el nostre punt de vista, son mes precisament "pre-
ideologies". Aquesta consideració queda reforeada quan observen» 
com, dins d1 aquesta tradició, Blackburn i Hann (1975:132 i ss.) 
procedeixen a mesurar les "ideologies industriáis". Per fer-ho 
utilitzen qüestionaris que, de fet, el que están indicant és 
1'actitud del treballador interrogat en relació amb orientacions 
ideológiques, pero no ideologies en el(s) sentit(s) de la primera 
de les tradicions que hem revisat aquí.) 

7. La tradició de les "imatges socials" no contempla, a diferencia 
de la tradició de la cultura, la diferenciació entre les dimensions 
cognitiva i ideológica que conté tota percepció. Aquesta tradició 
es centra estrictament en la segona d*aqüestes dimensions. 
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111,2-4 LA TRADICIO DELS SISTEMES DE SIGNIFICACIO 

1. Aquesta tradició, la mes recent, arranca del suggeridor capítol 
3 del treball de Parkin del 1971. Encara que no el defineix 
formalment, Parkin introdueix el concepte de "sistema de 
significado"*, o estructures de percepcions que influeixen en la 
resposta d'individus i grups davant la desigualtat social, i, en 
general, davant la realitat política i social (pág.10). El model 
de Parkin ha estat utilitzat en l'estudi empíric de Fidler (1981) 
sobre 1'élite empresarial británica. Fidler sí que formalitza mes 
el concepte (1981:21): l1 argumentado de Parkin "no és sobre les 
1imatges de la societat1 sino sobre alió que anomena sistemes de 
significado. Aquests sistemes no els defineix, pero no hi ha dubte 
a partir del text que constitueixen sistemes de creences i de 
normes i valors, mitjancant els quals els individus o els grups 
poden interpretar i donar sentit a la seva propia situado personal 
a 1*estructura de classes, i que guiaran la seva acció en relació 
amb aixó". 

2. La problemática en qué Parkin centra el seu model és molt 
próxima a 1'anterior de Lockwood i, en general, a la deis sociólegs 
británics interessats per les percepcions subjectives de la classe 
obrera. 

El model postula (pág.82) que ais palsos de capitalisme avancat: 

a) els membres integrants de la "classe subordinada" teñen 
determinades percepcions socials i polítiques; 

b) aqüestes percepcions no els son imposades de forma cruament 
mecanicista: els individus poden també elegir entre sistemes 
diferents de valors que societats com aqüestes, complexes, generen; 

c) els individus no construeixen els seus "mons socials" 
estrictament sobre la base de la seva visió personal, sino que 
recolzen intensament en els "conceptes organitzadors" que componen 
els "sistemes de significado públics"; 

d) en termes generáis, poden distingir-se tres sistemes de 
significado públics: el dominant (sistema de significado 
dominant, SSD), el subordinat (SSS) i el radical (SSR). Aquests 
sistemes deriven de fonts socials diverses i generen una diferent 
"interpretado moral" de la desigualtat de classe entre els 
treballadors. 

* 

Heanlng-svstem. A l'edicló castellana s'ha traduít per "sistema de significar'. Creiem mes adequat el 
de "sisteme de significado" en la mesura que el terme pratén precisament posar en relleu la funció activa 
d'atribucfó de significat ais fenómens de la realitat externa per part del subjecte i aitjancant aqüestes 
estructures de percepcions (significado • acc16 i efecte de significar, diu el Diccionario de la Academia). 
"Sistemes de significat", en canvl, sembla suggerir l'egregacló de signifícate -passius: preexistents- mes o 
menys homogenis. 
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Els valors dominants del SSD son una "representado de 
percepcions i interessos deis relativament privilegiats; no obstant 
aixd, en virtut del suport institucional que tais valors reben, 
formen sovint la base deis judicis moráis deis grups 
subprivilegiats" (1971:83). L'adopció del SSD per membres de la 
classe subordinada condueix a dos tipus de reacció o conducta 
típica: la deferencia i 1'aspiració. La deferencia tendeix a 
associar-se amb una concepció de 1•ordre social com una entitat 
orgánica en la qual tot individu té un rol apropiat per 
representar: l1individu es veu a si mateix com subordinat pero no 
inferior (es tracta, per tant, d'un tipus ideal próxim al tipus 
segon de Lockwood). L' aspiració tendeix a associar-se amb una 
concepció que emfatitza les oportunitats per al progrés personal 
i la promoció social deis individus amb talent i capacitat. 

El SSS, que es genera en la comunitat obrera local, és un marc 
moral básicament pragmátic d'acomodació: mes que la completa 
aprováció o un rebuig radical de 1*ordre social, l'émfasi es posa 
en l1existencia de formes diverses d* adaptado en aquest. Es tracta 
d'una perspectiva de resposta adaptativa a la desigualtat social 
que "projecta algún dubte sobre la moralitat del sistema 
distributiu i les persistents injusticies que aquest genera" 
(pág.88), pero que no produeix oposició normativa a 1'ordre 
dominant. Per Parkin (1971:94) la "consciéncia sindical" 
exemplifica precisament 1'inestable compromís entre el rebuig i 
l1aprováció plena que el SSS implica: és una "versió negociada" 
(1971:93) del SSD, segons la qual els valors dominants no son tant 
rebutjats com "modificats per la classe subordinada com a resultat 
de les seves circumstáncies socials i les seves oportunitats 
limitades". Es un cas d1"ambivalencia normativa" (1971:94). 

La utilització a la práctica, per la classe subordinada, d'un 
d'aquests mares de referencia o de l'altre es troba "determinada 
situacionalment": el SSD tendirá a ser el marc moral de referencia 
quan l1individu s'enfronta amb avaluacions purament abstraetes; el 
SSS tendirá a ser-ho quan 1*individu s1enfronta amb situacions 
socials concretes que impliquen elecció i acció (1971:93). 

El SSR, finalment, és un "marc moral que promou una 
interpretado oposicionista de les desigualtats de classe" 
(1971:82) . No deriva del SSS ni de les comunitats obreres, sino 
del "partit polític de masses basat en la classe obrera" (ibíd). 

3. El model que proposa Parkin pot, naturalment, ser sotmés a 
comentar i s i critiques substantives*. Pero el qué ens interessa 
aquí és el tipus d'enfocament que utilitza amb vista al nostre 
objecte teóric "representacions ideológiques" i, en particular, 
quins instruments aporta que tinguin utilitat per construir el 
nostre model. 

Ja ho ha estat. Vegeu, per exemple, la efe Uestergaard (1975:254). Per la nostra banda considerarfem 
l'eleaent mes qüestionable, teoricament i empfricament, no tant l'estructura conceptual deis "sistemes de 
significació", sino la natura que assigna aquest autor ais partits polítics com a generadors del que anomena 
"sistema de significado radical". 
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Intentarem definir millor l'entitat del concepte SS i veure en 
qué es diferencia de l1anterior tradició de les imatges socials. 
Ens basarem en suggeriments de Parkin (1971) i en les precisions 
posteriors de Fidler (1981): 

a) Per a 1 • actor social, el SS és "el mecanisme de guia i 
interpretado mit jancant el qual entén 1 • entorn social i 
l1interpreta, que conforma les seves accions i que pot esdevenir-
ne una justificació" (Fidler 1981:39). 

b) Els valors i les creences varien al llarg d'un continuum de 
centralitat, de manera que com mes central és un valor o creenca 
per a qui el sustenta, amb mes forca aquest s'hi adherirá (Rokeach: 
1968) . Quan dues creences o dos valors son conflictius entre si, 
el menys central será descartat peí subjecte. 

c) El concepte SS té a veure només amb els valors socials i amb la 
ubicado de l1actor a la societat. Un individu pot sustentar altres 
valors mes personáis que poden teñir mes importancia en la 
determinado de la conducta en situacions particulars (Fidler, 
1981:39). 

d) Les imatges de les diferents institucions, de les estructures 
institucionals i de la societat global que es forma la gent guarden 
harmonia entre si. Segons Fidler (1981:40), aixó vol dir que "la 
concepció que un individu té de les relacions en una empresa 
reflectirá el seu propi sistema de valors, pero tindrá també un 
reflex, un paral.leíisme, en la forma com concep relacions i 
agrupacions a la societat. Així, un treballador que concep 
1'empresa com una escissió entre 'nosaltres' i * la patronal' 
concebrá de forma corresponent la societat com una escissió entre 
'nosaltres' i 'ells'. Els sistemes de significado comprenen no 
solament una imatge o un quadre de les agrupacions socials al si 
de la societat, sino també de la distribució del poder a la 
societat, de les relacions al lloc de treball, deis valors 
corresponents a ambdós, i de l'acció adequada que 1'individu ha de 
fer. Per tant, parteixo del supósit que tots aquests elements están 
relacionats, interconnectats al nivell cognitiu" . 

e) Entre "imatgeria social" i "sistemes de significado" sembla 
haver-hi una frontera molt difusa. Fidler (1981:39) explicita una 
certa diferencia entre ambdós quan assenya que "el terme 'imatge 
de la societat' suggereix la idea que ens estem referint merament 
a les representacions f detures 1 que els individus teñen de la 

* 

La noció d'harmonía interna de les creences de l'individu és classica en teoría social. Així, M. Rokeach 
(1967:374) assenyala que les creences deis individus "esdevenen d'una nanera o altra organitzades en forma de 
sistemes arquftectónfcs que teñen propietats estructuráis que poden ser descrites i nesurades i que, al seu 
torn, teñen consequencies observables en termes de conducta". Pero és també qüestionable aquesta noció, con el 
mateix concapte dIHambivaléncia normativa" suggereix. (Aquest concepte l'empra també Parkin, com ja hem dit: 
vegeu mes arnunt, pag.63.) 
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societat", mentre que un SS és un conjunt de creences, valors i 
actituds de l'individu entorn de diferents afers socials. La 
impressió és que el terme SS equivaldría a una millor articulado 
teórica d'una primera materia sensiblement similar a la designada 

"imatges de la societat"; aquesta última, en tot 
designarla el material mes fragmentan i seria un cas particular 
de la primera (una cosa així sembla suggerir també Fidler, 
1981:257) . 
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III.3. BALAN? DE LES APORTACIONS SOCIOLOGIQUES. 
OPERACIONALITZACIO. 

1. Feta aquesta revisió de les tradicions sociológiques 
seleccionades, podem arribar a dues primeres conclusions: primera, 
que aqüestes tradicions parlen, efectivament, de coses distintes; 
pero que, segona, la mateixa realitat de les representacions 
ideológiques está constituida per coses diferents: dins la 
producció ideológica d'un grup social hi ha distints nivells. 

2. Estem ara en disposició de definir -com a hipótesi de treball-
cinc nivells diferents de "material" ideológic o de 
representacions ideológiques. 

Un primer nivell, 1•anomenarem percepcions pre-ideolócriques. 
Aquest tipus de material está compost d'aquelles nocions i 
percepcions que els individus formulen allladament mitjancant el 
contacte amb les seves experiéncies socials primáries. Aquest és 
el sentit de la definició de Bott citada mes amunt (nota *, 
pág.52). La importancia d'aqüestes percepcions és que arrelen en 
els individus amb poques mediacions conscients; es tracta, per 
tant, de nocions altament "eficients" en tant que guies de la 
conducta deis individus, malgrat que es tracta simultániament de 
nocions sovint fragmentarles i ádhuc contradictóries. Es tracta 
també de material pre-ideológic en el sentit que aqüestes nocions 
es formen al voltant d'experiéncies no necessáriament relacionades 
de forma directa amb els parámetres fonamentals de les situacions 
de classe (que és la situació básica sobre la qual es mou el 
concepte "ideología" de la primera de les tradicions examinades 
abans: desigualtat estructural -és a dir, que es reprodueix 
sistémicament- derivada de 1'accés asimétric deis individus ais 
recursos básics de la societat). La importancia d1aquest material 
pre-ideológic radica, també, en el fet que forma la primera materia 
sobre la qual les formulacions ideológiques, mes elaborades i 
relacionades directament amb els parámetres de les situacions de 
classe, es "construeixen" posteriorment. 

L'individu, mes enllá de les seves experiéncies estrictament 
aiHades, entra en contacte amb determinades situacions de grup. 
Aqüestes situacions de grup son de dues menes. D'una banda, es 
tracta de grups socials que no teñen existencia formal tot i que 
existeixen objectivament. Aquest és el cas, per exemple, de les 
agregacions socials originades per les ocupacions laboráis: la 
ubicació deis individus en situacions laboráis objectives, encara 
que no responguin a una organització efectiva, genera un corpus 
d'idees que son el que aquí anomenem percepcions ideológiques. 
Aquest és el segon nivell de les representacions ideológiques. 

Un tercer nivell el constitueix aquell conjunt de percepcions 
que els individus generen i comparteixen en contacte amb altres no 
ja en una situació de grup social objectiva pero sense existencia 
formal, sino amb grups socials organitzats i formáis. Aquests grups 
socials organitzats generen sistemes culturáis que serveixen per 
cohesionar el col.lectiu i arribar a orientacions comunes. Anomenem 
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aquesta situació i aquest "material" cultura ideológica de arup. 
que és el nostre tercer nivell de representacions ideológiques. 

Un quart nivell diferent de representacions és el que deriva de 
la necessitat de tot grup organitzat de formular, amb vista a 
l'exterior i en tant que actor social (col.lectiu), un conjunt de 
visions o idees destinades a racionalitzar la posició del grup i, 
a la vegada, persuadir de la racionalitat de tal posició ais altres 
agents que intervenen en el procés. Aquests tipus de percepcions 
son ja, mes própiament, "ideologies", en el "sentit fort" de la 
primera de les tradicions que hem analitzat. Les anomenem 
ideoloaies en sentit restrinait (la seva intencionalitat és sovint 
estrictament instrumental), per diferenciar-Íes del nostre nivell 
següent i últim. 

El cinquaté nivell de diferenciació ideológica és el que 
anomenem ideología com a sistema cultural i que, seguint la 
formulació de Geertz, constitueix l'agregació deis quatre nivells 

, de manera que, própiament, l'estudi de les ideologies 
a 1'interior d'un grup social determinat hauria de teñir present 
i d'interrelacionar els quatre tipus diferents de "materials" 
ideologies que tal grup pot generar. 

3. Totes aqüestes menes de representacions ideológiques, com ja 
s1acaba de suggerir, apareixen en la realitat vinculades a tres 
grans tipus d'agregats socials: els individus 
allladament, els grups social sense existencia formal i els grups 
socials organitzats. La relació entre representacions ideológiques 
i agregats socials es troba sintetitzada en el Quadre 1, a 
continuació: 
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OUADRE 1: TIPOLOGÍA DE LES REPRESENTACIONS IDEOLOGIOUES 

TIPUS D' 
AGREGACIO 
SOCIAL 

I. INOIVIDU 

II. GRUP SOCIAL 
NO FORMAL 

III. GRUP 
ORGANITZAT 

TIPUS DE REPRESENTACIONS 

B 

^ 

PERCEPCIONS 
PRE-IDEOLO
GIOUES 

ii PERCEPCIONS 
IDEOLOGIOUES 

IDEOLOGÍA 
CON A 
SISTEMA 
CULTURAL 

CULTURA 
IDEOLÓGICA 
DE GRUP 

IDEOLOGIES 
EN SENTIT 
RESTRINGÍT 
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4. Aquest Quadre 1, ens servirá per situar de manera roes precisa 
les quatre tradicions socioldgiques sobre la ideología que hem 
presentat anteriorment. Per fer-ho, procedirem (Quadre 2) a ubicar 

aportacions que hem examinat, 
relació entre tipus de representacions i tipus d1 agregado social 
que hem establert al Quadre 1: 

en el marc de la 

> • -

~ 4 
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OUADRE 2: UBICACIO D ONS SOCIOLOGIOUES 

TIPUS D> 
AGREGACIO 
SOCIAL TIPUS OE REPRESEMTACIONS 

B 

I. INDIVIDU PERCEPCIONS] 
PRE-IDEÓLO-)(7) 
GIQUES j 

II. GRUP SOCIAL 
NO FORMAL 

PERCEPCIONS ] 

IDEOLOGIQUESj 

III. GRUP 
ORGANITZAT 

(8) 

H M CULTURA 
IDEOLÓGICA 
DE GRUP 

IDEOLOGIES 
EN SENTIT 
RESTRINGIT 

IDEOLOGÍA 
CON A 
SISTEMA 
CULTURAL(5) 

/ 

(DTradicio de la ideología. Ideología coa a invernó de la realitat (Marx, Hemheia). 
(Z)Tradició de la ideología. Ideología coa a Becaniaae de coñac i ene íac i ó de classe (Marx, Nanrneia). 
(3)Tradició de la ideología. Ideología coa a expressió oficial deis interesaos (Bendix, Krauae). 
(4)Trad1ci6 de la cultura. Ideología coa les orientacions culturáis de grup (Pye). 
(5)Tradic1Ó de la cultura. Ideología coa a sistaaa cultural coaplet (Geertz). 
(6)Tradició de las iastges socials. La ideo logia coa a percepción» fragaentaries de la realitat (Lockuood). 
(7)Tradic16 de les iaatges socials. La priaera aatéria de la ideología de classe: les experiéncles socials 

priasries (iott). 
(8)Tradic16 deis sisteaes de aignificació. La ideología coa a estructures publiques d'atribució de 

significats (Parkin). 
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5- Aquests dos quadres ens servirán per definir bé l'objecte del 
- nostre estudi • Recordem un cop mes que es tracta d • elaborar un 
model teóric per tal d1estudiar: 

- el conjunt de nocions abstractes que sustenten els líders de les 
organitzacions sindicáis 

- relatives a la seva activitat en tant que dirigents 

- que guien o orienten tal activitat, i específicament les accions 
operatives quotidianes 

- en el context de l'acció de grup i dins una organització formal 
com es el sindicat. 

Els líders sindicáis, segons el que acabem de veure, son a la 
vegada: 

a) individus aillats (la qual cosa ens remet al tipus de 
representació A deis quadres 1 i 2) 

b) individus que formen part d'un grup social sense existencia 
formal, la -simplificant- classe subordinada (la qual cosa ens 
remet al tipus de representació B) 

c) individus inserits en una cultura ideológica de grup, com és 
la de la seva organització sindical (la qual cosa ens remet al 
tipus de representació C) 

d) individus elaboradors d'ideologies en sentit restringit en 
tant que líders de 1' organització (la qual cosa ens remet al 
tipus de representació D). 

D1aqüestes quatre categories que acabem de mencionar les dues 
primeres, és a dir (a) i (b) , pertanyen per dir-ho així a la 
dimensió "estrictament personal" deis líders sindicáis peí fet que 
son individus, i, en aquesta mesura, no son d1interés directe per 
al nostre estudi. El material real sobre el qual ens interessa 
treballar és el constituit per les categories (c) i (d) . Sobre 
aqüestes dues categories caldrá, a continuació, establir algunes 
consideracions addicionals. 

6. La primera consideració és que la funció deis líders sindicáis 
en tant que elaboradors d1ideologies en sentit restringit, és a 
dir, peí fet que son portaveus reconeguts i oficiáis de 
l1 organització a la qual pertanyen i en nom de la qual s'expressen 
públicament, no constitueix l'objecte del nostre estudi. Aquest 
aspecte de la activitat deis líders sindicáis seria d1interés si 
estiguéssim realitzant un estudi exhaustiu de la cultura ideológica 
existent al si dfuna organització particular i, sobretot, si 
volguéssim entendre com les formulacions col.lectives es formen a 
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I1 interior del grup. El nostre objectiu aquí, com ja hem dit, 
diferent: volem establir aquell conjunt de nocions abstractes i 
individuáis que sustenten els líders peí que fa a la seva activitat 
sindical. 

7. La segona observado a fer és que del que s'ha dit fins aquí 
podrlem deduir-ne dues conclusions generáis: primera, el 
objecte concret d'estudi coincideix amb alió que al quadre 1 hem 
anomenat, sota la 1letra C, cultura ideológica de arup; segona, 
que la tradició teórica dedicada precisament a l'estudi d'aquest 
terreny és la tradició de la cultura en el vessant de 
orientacions culturáis de grup, tal com l'han exposat Pye i altres 
autors mencionats mes amunt. 

El que ens proposem analitzar és una subcultura dintre dfaquesta 
cultura ideológica de grup. El cas deis líders sindicáis 
carácteritzat pels següents factors: 

a. Es un component de la cultura de 1'organització. 

b. Constitueix el nucli dirigent amb una subcultura propia 
(posició que justifiquem a partir de les observacions que hem 
fet a la nota **, pág. 47). Aquesta situació podríem expressar-
la gráficament de la forma següent: 
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QUADRE 3; VISUALITZACIO DE LA SUBCULTTJRA DELS LIDERS SINDICALS 

^ CONTACTE AMB 
ÉLITES EXTERNES 
A L'ORGANITZACIÓ 

Dues dimensions a. cognitiva 
b. avaluativa 

(direceió 
ideológica) 

CULTURA 
POLÍTICA 
DOMINANT 

NOTA. Amb totes les matisacions que caldria fer a una cosa que és una representada esquemática (i que per tant 
violenta relacions complexes que es donen a la realitat), aquest quadre suggereix que: 

a. La cultura d'una organització sindical "de classe", i un deis seus components objecte de la nostra 
atenció: la subcultura deis líders, es troben en part dins Parea d'acció de la cultura política 
dominant; perb també es troben, en part, generant fora d'aquesta área d'acció una estructura de vaLors 
"contraris ais que prevalen a la societat global" (Hoult, vegeu mes amunt pág. 55). 

b. La subcultura deis líders, al seu torn, participa de la cultura de l'organització; perb desenvolupa 
també, en contacte amb élites externes (organització patronal, funcionan"s polítics i estatals), certs 
valors i percepcions conflictius amb els propis de la cultura de l'organització (vegeu mes amunt, nota 
**, pág. 47). 
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Aquesta subcultura deis líders sindicáis, relacionada amb la 
seva activitat com a membres de la direcció de l'organització, té 
a veure amb totes aquelles percepcions que orienten la seva 
conducta en tant que dirigents de l'organització. Anomenem, 
comoditat semántica, aquesta subcultura senzillament 

, i en desenvolupen a continuado l1 orientado analítica. 
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III.4. LA CULTURA SINDICAL DELS LIDERS: MODEL TEORIC 

III.4.1. DERIVACIO DE L,UNIVERS D'ANALISI: 
MARC GENERAL 

1. El Quadre 4, adjunt, exposa de forma sintética els resultats de 
la revisió efectuada mes amunt i com aquests serveixen per enunarcar 
l'objecte del nostre model: 



» 

IDEOLÓGICA DE GRUP 
L'UNIVERS D'ANALISI; UBICACIO DE LA CULTURA 

IMDIVIDUS 

AILLADAMENT 
(Cora a receptora 
de tot tipus d'es 
tffflul avaluatiu) 

COH A PART DE 
GRUPS SOCIALS 
NO FORMALS 

CON A PART DE 
GRUPS ORGANITZATS 
FORMALS 

PERCEPCIONS PRE-
IDE0L0GIQUE5 

PERCEPCIONS 
IDEOLOGIQUES 

inatges 
creences 
valors 
actftuds 

individuáis > interacció col.lectiva 
explícita i continuada 

interpretad'ó moral 
guia orientada a la conducta 

r 

CULTURA 
IDEOLÓGICA 
DE GRUP 

Forma de manifestar-se, o 
corpori tzaciósrestructures 
simboliques, les imatges, 
creences, valors i actitud* 
individuáis en context 
d'acció grupal organit-
zada. Els artefactes si (li
bo l i es son mecanismes per 
atribuir singificats de 
forma compartida. 

> IDEOLOGIES EN SENTIT 
RESTRINGIT 

Organització Sindical 
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2. Aquest Quadre 4 ens indica que, analíticament i des de la 
perspectiva de les representacions ideológiques que es formen, 
podem considerar els individus com a mínim en tres contextos 
diferents. Primer, ailladament, com a receptors "passius" -és a 
dir, no estructurats en i per grups-, situació de la qual 
1•individu alllat extreu un conjunt de "percepcions pre-
ideológiques". Aqüestes percepcions son de tot tipus i no 
estrictament relacionades amb la desigualtat i 1'estructura de 
classes de la societat en qüestió. Una segona situació analítica 
és la consideració deis individus com a part de grups socials sense 
existencia formal. Aquest és el cas, per exemple, de la pertinenca 
deis individus a una varietat de grups "objectius": segons 
l'ocupació, segons el grup d'edat o de sexe, etc. Els individus 
extreuen d'aquest tipus de situació unes "percepcions 
ideológiques", que, diferentment de les anteriors, están ja 
relacionades amb problemes relatius a la desigualtat, el poder, 
l'existéncia de classes. Mantenen en comú, pero, amb les altres 
percepcions, el fet que encara es tracta de materials avaluatius 
relativament fragmentaris. 

Aquests dos tipus de percepcions generen en els individus un 
conjunt d"imatges, creences, valors i actituds individuáis que, 
seguint la formulació de Parkin, constitueixen una interpretado 
moral i una guia orientada a la conducta. Aquest conjunt 
d'orientacions quan coincideixen amb la tercera de les nostres 
situacions, és a dir, els individus com a part de grups organitzats 
formáis, provoquen que la interacció col.lectiva, explícita i 
permanent, propia deis contextos d'acció de grup organitzat, acabin 
per generar formes ideológiques ja mes consistents que les 
anteriors i de les quals distingim dues variants: 

a) La "cultura ideológica de grup", própiament. Entenem per aixó 
les diverses formes en qué es manifestén les imatges, les creences, 
els valors i les actituds individuáis "estructurats" per l'acció 
grupal organitzada. Aqüestes manifestacions constitueixen la cara 
visible o observable de tais imatges individuáis transformades i 
acostumen a materialitzar-se en artefactes simbólics: 1lenguatge, 
institucions, orientacions compartides de tot tipus, etc. Aquests 
artefactes simbólics son la manera com els diferents grups 
articulen l'atribució de significats compartits pels membres del 
grup. 

b) Les "ideologies en sentit restringit". Es tracta de les 
expressions oficiáis i explícites deis interessos compartits pels 
membres del grup. Les formula la j erarquia reconeguda de 
l'organització. Corresponen al tractament fet per Bendix de les 
ideologies en el sentit de Marx. 

D1aquests dos elements que genera l'acció de grup organitzada, 
el que ens interessa ara, tal com ja hem avancat mes ainunt, és el 
primer: la "cultura ideológica de grup". Les percepcions del líders 
sindicáis objecte de la nostra atenció son una part diferenciada 
d1aquesta cultura ideológica del grup. 
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III.4.2. DERIVACIO DE L,UNIVERS D,ANALISI: 
LA CULTURA SINDICAL DELS LIDERS 

1 • D' acord amb el que hem exposat fins ara, anomenem "cultura 
sindical" deis liders l'objecte de la nostra investigació aquí. Hem 
de procedlr ara a estendre la derivació de l1univers d'análisi que 
hem iniciat amb el Quadre 4 per al cas de les organitzacions 
sindicáis, ja que, dbviament, el mateix esquema de derivació -
general- d'aquest Quadre 4 és aplicable a altres grups organitzats 
formáis (com ara un partit polític)• 

2. El Quadre 5, continuado del Quadre 4, serveix per precisar 
l'objecte de la nostra recerca: 



OUADRE 5; DERIVACIO DE L'UNIVERS D'ANALISI; LA CULTURA DELS LIDERS 

ORGANITZAC10 SINDICAL 

altres cultures especifiques CULTURA 

SINDICAL 
IDEOLOGÍA (R) 

7K: 

COMPONENTS 

L 

(percepcions individuáis 
anib dimensió col.lectiva 
en i sobre context organit-
zat sindical = orientacions 
psicologiques col.lectives) 

(ideología en sentit 
restringit: expressió 
social formal deis 
interessos de grup) 

J 
\ 

\ 

I SUBCULTURA a 
i 

* - - > 

SUBCULTURA DEL 
U "1 

DE L'ORGA-f 
/ NUCLI DIRIGENT 

/ 

NITZACIO 
(tradicióos) / 

/ 

—h-
) 

f-v-

a 
* 

SUBCULTURA DE 

LA BASE SOCIAL 

(élite social i política) 
(expectatives des 

de baix) 

z' 
f 

LÓGICA DE 
PERT1NENCA 

f 

INSTITUCIONS 

DE L'ORGANITZACIÓ 

\ 

LÓGICA DE 
INFLUENCIA 

\ 

ORGANITZACIO RELACIO 
APARELL- BASE 

POLÍTICA ECONOMÍA 

CULTURA ORGANITZACIONAL 
CULTURA 
POLÍTICA 

CULTURA 
ECONÓMICA 

A 
\ 

UNIVERS D'ANALISI 

(a): transmissió d'orientacions 
(b): feedback des de baix 
(c): La subcultura deis Ifders sindicáis és part de la ideología de L'organització 
(d): transmissió ideológica (reforcament) 
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Aquest Quadre organitza un segult d'informacions: 

a) En l'ámbit d'una organització sindical, i el mateix s1aplicarla 
peí que fa a aquest punt a un altre tipus de grup organitzat 
formal, hi ha una varietat de cultures especifiques; és a dir, de 
formes d'atribució compartida de significats per part deis membres 
relatives a aspectes concrets de la seva activitat en comú, com ara 
el cas d'una "cultura tecnológica", etc. 

b) El concepte cultura sindical. que situem en el centre de la 
nostra análisi, és per tant un aspecte particular del que hem 
anomenat abans "cultura ideológica de grup". Es tracta d'aquell 
conjunt de percepcions que teñen els individus del grup, 
percepcions amb una dimensió col.lectiva, i que teñen a veure -i 
a la vegada svarticulen- amb un context d'acció organitzada, en 
aquest cas sindical. Donen libe a orientacions psicológiques 
col. lectives, és a dir, a actituds mes o menys homogénies i 
relatives a objectes específics. 

c) La cultura sindical té una relació estreta amb la formulado peí 
grup del que hem anomenat "ideologies en sentit restringit": es 
tracta de l'expressió social, formal, deis interessos propis del 
grup. Aquesta expressió és funció gairebé exclusiva del nucli 
dirigent de 1'organització. 

d) La cultura sindical d'una organització té, a la vegada, tres 
components básics, segons que ja hem establert mes amunt. 

El primer d'aquests components és la subcultura de 
1'organització vista en termes temporals o histories. És a dir, el 
conjunt de tradicions que donen la identitat al grup i que 
constitueixen la xarxa básica de captació de nous membres. Un segon 
component el constitueix la subcultura de la base social de 
1'organització. Aquesta subcultura está formada peí conjunt 
d'expectatives que, de forma continuada, els membres de la base de 
1'organització generen en relació amb canvis prodults en els 
contextos de l'acció sindical, expectatives que, si bé fortament 
condicionades per les orientacions que provenen de les tradicions 
de 1'organització i de les posicions del nucli dirigent d'aquesta, 
influeixen a la vegada sobre les decisions de la direcció de grup. 

El tercer deis components de la cultura sindical d'una 
organització és el que anomenem subcultura del nucli dirigent. Es 
tracta d'aquell conjunt de nocions i percepcions que sustenten els 
líders de 1'organització en relació amb les activitats própies de 

80 



Entre aquests tres components de la cultura sindical es produeix 
un conjunt de fluxos interns. D'una banda, les tradicions de 
1'organització i els posicionaments* del nucli dirigent serveixen 
per transmetre orientacions a la base social de l'organització. 
D*una altra, aquesta, tal com ja hem dit, genera de forma permanent 
estímuls "cap a dalt" que recullen les seves expectatives sobre els 
canvis que s*están produint en el seu entorn. Finalmente considerem 
que la subcultura del nucli dirigent, en tant que és la que elabora 
les expressions formáis deis interessos del grup (ideologies), 
forma part de la ideologia de l'organització i de les tradicions 
d'aquesta. 

e) Dins de la cultura sindical d'una organització, cal també 
considerar, analíticament, 1'existencia d1 un ventall d'institucions 
que, en tota organització, serveixen de catalitzadors de la 
cultura del grup. Aquest tipus de fenomen no és obj ecte de la 
nostra-atenció**. Aquest ventall d'institucions serveix també per 
reforcar la transmissió ideológica a 1'interior de l'organització. 

III.4.3. DEFINICIO OPERACIONAL DE 
LA CULTURA SINDICAL DELS LIDERS 

1. Tal com indica el Quadre 5 (part inferior), tractem l'objecte 
de la nostra recerca, és a dir, la subcultura del nucli dirigent 
que identifiquem com "cultura sindical deis líders", en termes del 
nostre "model de l'acció sindical" (vegeu volum 1). Aquesta 
tractament implica que: 

a) Ens centrem en aquell conjunt de percepcions deis líders 
sindicáis relatives al que constitueix la seva activitat com a 
tais. 

b) Distingim dintre d'aquest conjunt d'orientacions tres eixos 
diferenciats que es corresponen amb la distinció del nostre "model 
de l'acció sindical" entre lógica de pertinenca i lógica 
d1influencia. Anomenem aquest tres eixos: cultura organitzacional, 
cultura política i cultura económica. 

Aquesta paraula, "posicionament", la utilitzem al llarg del text per designar les preses de pos icio 
intencionades deis Ifders sindicáis davant les diferents situacions en que es troben com a tais líders (entre 
elles, les preguntes del nostre qüestionari a aquest estudi). Son conscients que és una paraula poc ortodoxa 
lingüfsticament i, d'altra banda, no ens agrada massa; malgrat aixó, no hem trobat un terme alternatiu que 
designi el sentit mencionat. 

* * 

El fenomen ha estat objecte d'estudi intensiu per nombrosos historiadors socials, especialment 
britanics. Vegeu sobre aixó, per exemple, E. Hobsbawm (1984). En aquesta obra (pág.190), aquest historiador 
anglés analitza, entre altres, els pubs i els partits de fútbol com a veritables institucions de les classes 
populars que també generen consciéncia col.Lectiva (la diferenciació entre 'nosaltres* i •ells1). 
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2. Aqüestes tres cultures sobre les qual 
análisi empírica teñen un terreny definit: 

a. La cultura oraanitzacional pertany al terreny de la lógica 
de pertinenca. Es tracta per tant de pautes de conducta i 
d'acció a 1'interior de la mateixa organització (1'estatut 
asignat a l'aparell, el que té la base social i les pautes de 
relació entre l'un i l'altre). 

precisa al que anomenem lógica d'influencia. Es tracta de pautes 
de conducta i d'acció que operen en 1'organització sindical 
relatives a la relació entre 1' organització, en tant que és 
representada pels líders sindicáis, i els contextos externs de 
l1 acció sindical* Es tracta d'orientacions relatives a dos tipus 
d'objecte: 

- una identificado "cognitiva" deis actors externs i/o deis 
contextos-objecte del nostre model (respectivament: l'estat 
i el sistema polític, les organitzacions empresarials i els 
eropresaris mateixos; 1'economía i la política económica, el 
model de relacions laboráis, i el mercat de treball). Aquesta 
percepció identificadora de l'objecte proporciona orientacions 
sobre l1 estatut que el subjecte li atribueix: qué és, quina 
lógica segueix, quin esquema de funcionament té, i similars; 

- una guia o caracterització de com 1'organització ha de 
regular les seves relacions amb tais actors i amb aquests 
contextos externs. Es tracta de percepcions dirigides a 
establir els límits de l'intercanvi (entre 1*organització i 

, entre l1organització i els contextos), els límits 
ideáis i compatibles amb la jerarquia d'pbjectius propia 
(segons es defineix a la cultura organitzacional). 

3. Definim aqüestes 
així: 

tres cultures, objecte de la nostra recerca, 

aquel1 conjunt de 1) normes (explícites i simbóli 
2) creences, valors i actituds 

1'acció 

d'una organització d'orientacions 
(de 1'individu; deis altres 

b) que proveeixen els membres 
sobre 1 a conducta que ca 1 
individua; de la direcció) 

c) peí que fa a 1'articulado operativa, quotidiana, de la lógica 
de pertinenca (estatut que s'atribueix a cada component, a 
l'aparell i a la base social, i a la interacció entre ambdós) : 

que fa a la projecció c 
cisterna polític: cu1tur 
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peí que fa a la projecció de l'acció sindical de l'organització 
en el sistema econdmic: cultura económica. 

Aquest conjunt de normes, creences, valors i actituds 
proporcionen l1 estructura de socialització per ais membres nous i 
els potenciáis. 

III.4.4. INDICADORS 

D'acord amb el desenvolupament que hem fet en el nostre "model 
de l'acció sindical", procedim ara a assignar una serie 
d'indicadors a cada una de les tres cultures en qué hem descompost 
la cultura sindical deis liders de l"organització. 

III.4.4.1. CULTURA ORGANITZACIONAL 

Indicador 1. INTERESSOS 

La cultura organitzacional proveeix dforientacions relatives ais 
interessos deis treballadors, la identificació d'aquells comuns a 
tot el col.lectiu, la forma com aquests interessos es defineixen, 
com es defensen i es fan avancar (representado), i, en particular, 
el paper que teñen els sindicats i l'organització sindical propia 
en tot aquest procés. 

Indicador 2. JERARQUÍA D'OBJECTIUS COL.LECTIUS 

Els interessos es transformen en objectius col.lectius i, en el 
context d'una organització, en objectius estratégics. La cultura 
organitzacional dona orientacions relatives a la manera com es 
defineix i es relaciona entre si, en termes práctics, la tríade: 
objectius últims (o metaobjectius ideológics), objectius 
intermedis, reivindicacions immediates. Proporiona també 
orientacions relatives a la manera com es porten a terme aquests 
tres tipus d'objectius. 

Indicador 3. DIVISIO ORGANITZATIVA DE FUNCIONS 

Els objectius es porten a terme mitjancant el procés de l'acció 
sindical de l'organització, regit, al seu torn, per uns organismes 
que segueixen una divisió del treball establerta per la direcció. 
La cultura organitzacional proporciona orientacions destinades a 
identificar les funcions reconegudes a l'una i l'altra, al procés 
de 1•acció sindical i ais organismes en qué es divideix 
l'organització (inclosa la propia direcció). 
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Indicador 4. PODER I AUTORITAT 

La divisió del treball en funcions diferenciades i 
especialitzades implica lfexistencia d'uns conceptes i unes 
orientacions sobre l'assignació del poder i 1'autoritat al si de 
1•organització; i, en general, sobre quin és 1'estatus de les 
posicions d'autoritat i com han de regular-se les relacions entre 
1'aparell -!•organització burocrática- i el conjunt deis membres 
(i, en el límit, el conjunt deis treballadors). 

Indicador 5. GRAU DE PARTICIPACIO 

La cultura organitzacional proporciona orientacions, molt 
especifiques, en general, sobre els participants reconeguts en el 
procés de l'acció sindical en l'ámbit de l9organització. Es tracta 
de definir 1'"estatus organitzacional" de cada membre en tant que 
participant acceptat. Habitualment, aixó es resol mitjancant l'acte 
d'afiliado, peí qual el nou membre accepta les regles de joc 
(estatuts de 1'organització). Pero, també, si un treballador queda 
en alguna mesura socialitzat per la cultura sindical de 
1'organització, tendirá a autoadscriure's en el continmim 
simpatitzants-afiliats-afiliats militants. La cultura 
organitzacional proporciona orientacions sobre la importancia 
relativa de cada una d'aqüestes categories a dins de 1'organització 
i sobre la conducta que s'espera de cada una. 

indicador 6. GAMMA DE QUESTIONS PERMISSIBLES 

La cultura organitzacional proveeix d'orientacions sobre la 
gamma de qüestions que son permeses dins l'acció sindical en 
l'ámbit de 1'organització. Les qüestions suscitades pels membres 
son definides per la cultura organitzacional o bé com situades a 
1'exterior del terreny sindical propi de 1'organització, o bé com 
situades a 1' interior, i en aquest cas son assignades a determinats 
sectors o organismes de 1'organització. (Aquí es pot establir, com 
observa Pye, 1968:221, una relació altament especialitzada entre 
qüestions i funcions, especialment peí que fa a processos de presa 
de decisions.) 

Indicador 7. INTEGRACIO DEL COL.LECTIÜ 

La cultura organitzacional proveeix els membres de mecanismes 
d'identitat que permeten precisament 1'existencia de sentiments de 
pertinenca al sistema particular que és 1'organització. Els 
mecanismes d'integrado son per a cada organització fundó directa 
del sistema d'incentius utilitzat. Aquest aspecte de la cultura 
sindical d'una organització és crucial en la mesura que és la 
condició básica de la seva existencia: només pot ser reconeguda com 
a actor social, i només pot aspirar a influir intensament sobre el 
conjunt del moviment obrer, si préviament -condició necessária- és 
una organització ben integrada. 
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Indicador 8. PERFORMANCE ORGANITZATIVA 

La cultura organitzacional, en alió que és especialment 
important per a la direcció, proporciona orientacions sobre la 
manera de resoldre els problemes organitzatius básics. 
Especificament son tres: 

a. Com assolir i mantenir un nivell acceptable de participado 
deis membres reconeguts (indicador 5) en l'acció col,lectiva. 
Complementariament, com incrementar permanentment -i en quina 
direcció- la implantado de l'organització al si del moviment 
obrer (mitjancant l'augment de l1 afiliado, pero no únicament). 

b. Quin format estrictament organitzatiu (l'aparell) cal 
establir. Aquest problema organitzatiu, "l'estil burocrátic", 
és complex perqué l1 eficiencia del format és fundó directa del 
disseny estratégic, que és una cosa de naturalesa variable. 

c) La cultura organitzacional proporciona ais membres conceptes 
per avaluar la performance organitzativa, per tant, en primer 
lloc, la performance de la direcció. 

III.4.4.2. CULTURA POLÍTICA 

Indicador 9. DEMOCRACIA LIBERAL 

La cultura política proporciona orientacions relatives a la 
naturalesa d'aquest sistema com a sistema politic; la relació 
estructural que observen envers aquest sistema els treballadors en 
general i els sindicats en particular; la seva forma de 
funcionament; eventualment, la configurado de sistemes polítics 
alternatius a aquest. 

Indicador 10. ESTRUCTURA DE PODER 

La cultura política proporciona orientacions sobre un aspecte 
particular de l1indicador DEMOCRACIA LIBERAL que destaquem aquí, 
a efectes analítics, donada 1'especial importancia que té per a 
l'acció sindical. Aquest aspecte és -mes enllá del sistema polític 
considerat en el seu conjunt i del seu funcionament- com 
s'estructuren els nuclis de poder, siguin explícitament polítics 
o no. La cultura política dona orientacions sobre el poder i 
l'autoritat en termes sistémics; sobre la relació entre les 
diverses institucions socials i el poder polític; sobre el lloc que 
ocupen en aquest entramat les associacions d'interessos: les 
organitzacions sindicáis mateixes (definint així els -límits deis 
seus objectius própiament polítics) i les organitzacions 
d*empresaris considerats en tots dos casos en tant que actors 
polítics. 
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ESTAT 

La cultura política proporciona orientacions sobre la 
naturalesa, el funcionament i els efectes (especialxnent peí que fa 
a treballadors i sindicats) de l'Estat i deis seus components 
institucionals básics: govern, parlament, aparell judicial, sistema 
de partits. 

. PARTITS OBRERS 

La cultura política proporciona orientacions relatives a 
1'estatus deis partits polítics de base obrera en una democracia 
liberal; la relació que observen amb els treballadors i 
sindicats, d'una banda, i amb el poder polític, d'una 
específicament, 1'estatus i les pautes de relació entre el partit 
polític afí al sindicat i aquesta organització. 

. HACROCORRENTS POLÍTICS AFINS 

La cultura política proporciona nocions sobre la naturalesa, la 
tradició, la situació actual i el futur polític previsible del 
corrent polític d'ámbit general on s'emmarca 1•organització 
sindical en qüestió, el partit afí o ambdós. (En la mesura que es 
conceptúa com a sistema polític alternatiu a la democracia liberal, 
aquest macrocorrent es considera dins 1*indicador núm. 9.) 

. QUESTIO NACIONAL 

La cultura política proporciona orientacions sobre la naturalesa 
d1aquest problema, amb tanta tradició en les lluites socials a 
Espanya. Implica nocions sobre la concepció del nacionalisme com 
a moviment social i com a pensament polític; sobre la resolució que 
se li ha donat a la transido espanyola; i, finalment, sobre la 
forma derivada dv articular les organitzacions del sindicat que 
actúen a les nacionalitats históriques. 

, TRANSICIO POLÍTICA 

La cultura política proporciona orientacions per conceptuar la 
transició entre una dictadura i una democracia liberal. 

III.4.4.3 CULTURA ECONÓMICA 

ECONOMÍA DE MERCAT 

La cultura*, económica proporciona orientacions sobre la 
naturalesa d1aquest sistema económic; la relació estructural que 
observen envers aquest sistema els treballadors en general i els 
sindicats en particular; el seu funcionament i els mecanismés 
técnics per mesurar-lo; la naturalesa de la institució "empresa"; 
eventualment, la configurado de sistemes económics alternatius. 
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Quant a 1•objecte del nostre treball (les percepcions deis 
liders sindicáis entrevistats) , donat que pot pressuposar-se que 
es tracta de persones amb una formació técnica económica elevada, 
i en tot cas superior a la de la base social de les seves 
organitzacions, sembla oportú en aquest indicador centrar preguntes 
i respostes en alió que podrí em anomenar el seu "pensament 
económic": els arguments centráis d1aquest; els corrents económics 
en qué s • inscr iu, i, eventualment, en la visió alternativa de 
carácter general. 

Un aspecte particular d1aquest indicador, pero que cal separar 
per analitzar-lo, és la percepció deis liders sobre la CRISI o les 
crisis económiques i, si en teñen, les concepcions que sustenten 
per superar-Íes (i els corresponents corrents teórics on 
s'insereixen, si s'escau). 

Indicador 17. POLÍTICA ECONÓMICA 

La cultura económica proporciona orientacions sobre la 
naturalesa d'aquest procés de presa de decisions; sobre la seva 
vinculació amb els components del sistema polític (govern, 
parlament, partits); sobre la forma que teñen les organitzacions 
sindicáis de relacionar-s'hi per influir-hi; sobre els efectes del 
procés en els treballadors (i en els sindicats i, al seu torn, 
sobre les relacions d1 aquests amb la seva base); i eventualment, 
sobre la política económica alternativa que defensa l'organització 
sindical o el líder. 

Un aspecte particular d•aquest indicador que cal considerar 
separadament des de la perspectiva del nostre estudi, és el de les 
orientacions que sustenten els líders quant a la CONCERTACIO, en 
la mesura que aquesta és: a) una eina central entre els possibles 
instruménts que poden utilitzar els sindicats per influir sobre la 
política económica, i b) una eina ámpliament -i polémicament-
utilitzada en el cas espanyol. 

Indicador 18. MERCAT DE TREBALL 

La cultura económica proporciona orientacions sobre aquesta 
institució central de l'acció de les organitzacions sindicáis: la 
situació objectiva deis treballadors en el sistema económic, i 
específicament al si del procés de treball, peí que fa a alió que 
és mes immediatament d* interés per a ells, és a dir, la situació 
laboral, el salari i les condicions de treball. 

Aqüestes orientacions vinculen conceptúalment el mercat de 
treball amb les altres nocions de la cultura económica (economia 
de mercat, crisi, política económica, concertació, etc.) i guien 
la conducta de 1'organització o del líder amb vista a procurar 
alterar la situació existent en el mercat de treball i a definir 
les estratégies corresponents. Aqüestes orientacions serveixen 
també per "processar", és a dir: per donar-hi una "direcció 
ideológica", la informació fáctica sobre l'evolució d1aquest 
fenomen accessible a l'organització o al líder. 
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Un aspecte particular d'aquest indicador, o que hi está 
estretament relacionat, és el de les orientacions que sustenten els 
líders envers el MODEL DE RELACIONS LABORALS en la mesura que 
aquest estableix un conjunt de normes que intermedien les relacions 
entre treballadors i empresaris, i entre sindicats i organitzacions 
empresarials, sobre el mercat de treball i en el mercat de treball. 

Indicador 19. NEGOCIACIO COL.LECTIVA 

La cultura económica proporciona orientacions, donades unes 
pautes i normes relatives al mercat de treball i al model de 
relacions laboráis, sobré la manera de conduir la negociado amb 
els empresaris (i amb l'estat, quan actúa com empresari al sector 
públic); sobre les innovacions i les reivindicacions que cal 
formular (i la jerarquía d1aquestes); sobre com vincular-Íes 
conceptúalment amb la jerarquía d'objectius existent (cultura 
organitzacional, indicador 2); sobre la relació i el paper 
respectiu que en aquest procés cal que assumeixin sindicats i 
treballadors (centralització versus descentralització; 
representado versus participado de la base, etc.). 

Un aspecte particular d'aquest indicador, o que hi está 
estretament relacionat, és el de la cultura del CONFLICTE 
INDUSTRIAL existent. Tota reivindicado és potencialment una font 
de conflicte amb l1 empresari, i és convenient que cada organització 
o cada líder coneguin quines son les pautes culturáis relacionades 
amb el conflicte industrial que guien les decisions. 

Indicador 20. LA FIGURA DE L1 EMPRESARI 

La cultura económica proporciona orientacions sobre com avaluar 
la figura de 1'empresari. Mes enllá de les nocions derivades deis 
indicadors 16, 18 i 19, la cultura económica proporciona nocions 
addicionals sobre la fundó de l1 empresari, sobre els diversos rols 
que aquest pot assumir, sobre les motivacions que el guien, etc.. 

Indicador 21. LES ORGANITZACIONS PATRONALS COM ACTORS A LES 
RELACIONS LABORALS 

La cultura económica proporciona orientacions sobre l'acció 
col.lectiva deis empresaris que, mes enllá del seu paper com a 
actors socials en el sistema polític (cultura política, indicador 
10), determinen la seva intervenció en el sistema de relacions 
laboráis. Es tracta de nocions sobre els motius deis empresaris per 
accedir a l1organització formal; com aquesta es relaciona amb la 
seva base social; com processa els interessos d'aquesta; com resol 
els problemes de representado; com resol els problemes de la 
intracompeténcia en la base social i similars. 
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Indicador 22. L'ESTAT COM A ACTOR EN LES RELACIONS LABORALS 

Mes enllá de les nocions que la cultura política genera sobre 
l'Estat com a part del sistema polític (indicador 11), la cultura 
económica proporciona orientacions sobre l'Estat com a actor que 

en les relacions laboráis: directe, en la mesura que 
empresari (sector públic); indirecte en la mesura que és artífex 
de la política económica, i eventualment de les poli tiques de 
concertado, i del model de relacions laboráis. Es tracta de 
nocions que serveixen per identificar l'Estat en aquest rol 
macroeconómic i per establir unes pautes de relació d'aquest amb 
els sindicats i els líders. 

Un aspecte particular d1aquest indicador, básic a les economies 
de capitalisme avancat, és la percepció sobre la 
l'estadi de desenvolupament i les funcions que acompleix L'ESTAT 
DEL BENESTAR. (La precarietat i les dificultats de construcció 
d'aquesta institució a l1economía espanyola reclamaven també una 
atenció específica sobre quines nocions sustenten els líders en 
aquest sentit.) 

89 

* 



III.5 APENDIX. QUESTIONARI UTILITZAT 

(1) Se afirma comúnmente que sindicatos y patronales representan 
intereses. Obviamente en la clase obrera hay segmentos 
diferenciados de intereses y, probablemente, al mismo tiempo un 
interés general compartido por los diversos colectivos. 

¿Es eso así? ¿Podría explicarme cómo se definen y llegan a 
concretar los intereses de los trabajadores? ¿Qué papel juegan en 
este proceso los sindicatos? 

(2) ¿Cree Vd. que los sindicatos, además de representar los 
intereses de sus afiliados (como las patronales), tienen que 
contribuir a formar esos mismos intereses e, incluso, los del 
conjunto de la clase trabajadora? 

¿Es ese un costo organizativo que no tienen las patronales -
porque no deben definir los intereses de sus afiliados-? 

(3) Las organizaciones de clase, como las patronales o los 
sindicatos, formulan estrategias para conseguir sus objetivos. 

¿Cree Vd. que en los dos casos pueden elegir y llevar a la 
práctica estrategias con la misma facilidad, o que los sindicatos 
están sujetos a dificultades especiales? 

(4) Las reivindicaciones sindicales típicas (aumento de salarios, 
reducción de jornada laboral, mejores condiciones de trabajo, 
etc.), parecen ser objetivos intermedios, es decir, dependen 
pragmáticamente de las oportunidades que ofrece en cada momento la 
coyuntura económica y política. 

¿Es eso así? Y si lo es, ¿hasta qué punto implica la 
posibilidad de que los objetivos últimos, a más largo plazo, del 
sindicato queden relegados de la práctica y perspectiva sindical? 

(5) ¿Qué opinión le merece la siguiente afirmación? 
"La relación de los sindicatos respecto a los trabajadores es 

de representación pero también de control". 
Según esta perspectiva, lo que ofrecen los sindicatos a los 

otros agentes sociales, a cambio de ser reconocidos como 
interlocutor, es el control de sus bases. 

(6) El sindicalismo español es un ejemplo de sistema donde las 
ventajas de la acción sindical alcanzan por igual a afiliados y no 
afiliados. 

¿Cómo valora Vd. esta situación? 
¿Qué tipo de servicios y/o beneficios debieran tener los 

afiliados con respecto a los no afiliados? 
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(7) En una valoración de la figura del empresario desde una 
perspectiva sindical, ¿por cuál de las siguientes proposiciones se 
inclinaria y por qué?: 

a) El empresario cumple una función social imprescindible y es 
interlocutor del sindicato. 

b) El empresario es el adversario de clase con el que se negocia 
para someterlo a controles. 

c) El adversario no es el empresario sino el sistema de mercado. 
Los sindicatos deben plantearse la sustitución de este sistema* 

(8) ¿Por qué cree Vd. que los empresarios se organizan en 
asociaciones a pesar de tener un control indirecto sobre los 
asuntos públicos (vía inversión y representación política)? 

(9) Todo sindicalista sustenta una cierta visión, perspectiva, o 
pensamiento económico que orienta sus preferencias en ese terreno. 

¿Cuál es en su caso esa visión? ¿Cuáles son las corrientes de 
pensamiento económico más válidas hoy a su juicio? 

(10) La formación de los precios debería explicarse: 
a) Por medio de la teoría del valor trabajo 
b) Por medio de los mecanismos de oferta y demanda. 
¿Por qué? 

(11) ¿Cuál es su visión de las causas y efectos de la crisis 
económica y de las formas de su posible superación? 

¿Coincide su visión sobre la crisis con la que sustenta el 
sindicato? 

¿Con qué corrientes de pensamiento económico diría Vd. que 
conecta la visión económica del sindicato sobre la crisis? O por 
el contrario: ¿es una elaboración propia de la organización? 

(12) ¿Piensa Vd. que ha existido o existe el Estado del bienestar 
en España? 

Describa Vd. los rasgos específicos de tal Estado del 
bienestar y las tendencias que le parece que se detectan sobre su 
evolución en este país. 
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(13) Durante bastante tiempo los sindicatos españoles han orientado 
una parte de sus estrategias hacia la "consolidación de la 
democracia". Me gustaría saber su opinión sobre esta forma de 
régimen político. Diría Vd. que: 

a) Es la forma política de una sociedad de libertades. 

b) Es un sistema de dominación política que legitima la injusticia 
económica. 

c) Es un sistema que no elimina la injusticia económica, pero que 
permite reducirla y hacerla compatible con las libertades 
políticas. 

¿Cuál de estas tres afirmaciones diría Vd. que se ajusta más a su 
pensamiento? 
¿Por qué? 

(14) En un régimen democrático, ¿cuál es la estructura de poder 
característica y qué posición ocupan en ella los sindicatos? 

(15) Según los diversos países, los sindicatos tienden a una u otra 
división de funciones con un partido obrero (con el partido obrero 
que les es afín). 

¿Cuál debe ser en su opinión la relación entre partido y 
sindicato y qué problemas plantea? 

(16) Por lo que se refiere a la sociedad y régimen político de los 
países del Este, diría Vd. que: 

a) Son países con una estructuración y diferencias de clase 
similares a las de los países de capitalismo avanzado. 

b) Son países socialistas (o comunistas). 

c) Son países en tránsito hacia el socialismo (o el comunismo). 

d) Son sociedades postcapitalistas, pero no orientadas hacia el 
socialismo (o el comunismo). 

¿Por qué? 
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(17) a. Comisiones Obreras 
¿Puede decirme cuál es a su juicio el papel presente y futuro 

del movimiento comunista en los países de capitalismo avanzado? 

b. Unión General de Trabajadores 
¿Puede decirme cuál es a su juicio el papel presente y futuro 

de la socialdemocracia en los países de capitalismo avanzado? 

(18) ¿Qué entiende Vd. por nacionalismo como forma de pensamiento 
político y actividad social? 

(19) La construcción del Estado de las Autonomías ha sido uno de 
los ejes de la transición española y ha requerido muchos esfuerzos 
para consensuar las distintas posiciones. 

a) ¿Sería usted partidario de un Estado federal a corto plazo? 

b) ¿Aceptaría la autodeterminación de alguna nacionalidad? ¿Y su 
separación del Estado español? 

c) ¿Qué es lo que considera peor de todo el proceso que culmina con 
la configuración actual del Estado de las Autonomías? 
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SE60NA PART 

EL NUCLI DIRZGENT DEL SXNDICALISME ESPANYOL 
UNA APROXIMACIO A LES "CARRERES" 

: >J i> 





I. INTRODÜCCIO 

Intentar establir les particularitats i 1'especificitat 
sociológica dv un grup qualsevol sempre és feina difícil i 
arriscada, i aixó a pesar de 1' important arsenal de métodes i 
conceptes que les ciéncies socials han construit en les darreres 
décades. Pero si el grup objecte d'estudi és constituit peí nucli 
dirigent de les organitzacions sindicáis, la cosa encara es 
complica mes, almenys en un sentit que adquireix la major 
importancia: es tracta d'un grup amb un discurs estructurat i molt 
complex, capac sense cap mena de dubtes de "tensionar" les seves 
trames explicatives en funció de les estratégies de les seves 
organitzacions. Es tracta, per tant, d'un discurs en gran mesura 
funcional respecte a la imatae de si mateixa que l'organització 
construéix i projecta "cap enfora", cap ais espais socials, cap ais 
contextos. Aquesta funcionalitat es manifesta sobretot en la 
interpretado que es fa des de l'organització de la historia recent 
i del paper que aquella (i els seus líders) ha jugat en els 
processos de transformado social. 

De qualsevol forma, aquesta constatado, que de fet funciona 
per al conjunt del discurs obtingut mitjancant les entrevistes, es 
relativitza en l'aspecte concret de les dades que configuren les 
"carreres" del nucli dirigent. Aquesta part de les entrevistes (en 
certa mesura, aquests fragments del discurs deis líders s'han de 
considerar una "historia personal sociológica" , és a dir, un 
instrument que pretén comprendre les formes amb qué un individu 
particular interpreta i explica la seva vida en un moment 
determinat) funciona de fet com una introducció al qüestionari 
sobre el qual es desenvolupa la conversa; 1'entrevistador es limita 
en aquesta etapa a preguntar unes dades personalitzades (moltes de 
les quals ja son, en la major i a deis casos, de domini públic), i 
sobretot a demanar la reconstrucció (personal) de la historia 
laboral, sindical i política de 1'entrevístate Precisament el fet 
de mantenir-se en aquest pía individual, en el qual cada un deis 
líders indaga elements mes o menys crítics de la seva trajectória 
i abasta períodes molt mes amplis que els que comprenen 
estrictament 1'etapa de lideratge, permet en gran mesura eludir el 
risc que assenyalávem. 

Des d'un punt de vista metodológic, treballar amb documents 
"oráis" amb una perspectiva sociológica planteja menys problemes 
que fer-ho des de 1'óptica de la historia oral. 

En un cert sentit, aquesta primera etapa de 1'entrevista, en 
la qual es barregen valoracions de situacions históriques 
concretes, els avatars de la historia personal de cada un deis 
entrevistats i qüestions quotidianes i anecdótiques, és la menys 
"contaminada per la ideología". Aquest és un pía en qué se 
superposen permanentment dos eixos de valoració diferenciats: per 
una banda, situacions históriques crucials (per exemple, la visió 
d'A. Gutiérrez sobre el moment de la mort de Franco) que son 

* 

Ken Plumer (1989). 
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valorades des d'una perspectiva "personal" (la constatado del 
mateix A. Gutiérrez d'uns graus determinats de consciéncia en la 
classe obrera, diferents deis imaginats), i, per una altra, 
situacions clau en la mate i xa historia personal de cada un deis 
líders entrevistats, circumstáncies concretes que orienten una 
determinada concepció de la vida o que van incidir fortament en 
l'adopció d'un compromís sindical i en la configuració del sistema 
de valors personal. És precisament aquest encreuament de nivells 
el que "desideologitza" en certa manera aquesta part del discurs. 

£1 problema de la representativitat de les entrevistes -entesa 
en un sentit restrictiu, o sigui, que cada entrevista representi 
només el trajéete de la historia personal del líder en qüestió- al 
nostre treball (vegeu mes amunt, pág. 34) és un aspecte secundari, 
donat que hem optat per considerar el conjunt del nucli dirigent 
seleccionat. Obviament, en aquesta part del treball, en la historia 
personal de l'entrevistat, aquest es "representa" en el seu discurs 
exclusivament a si mateix, ja que precisament es tracta de tragar 
alguns trets significatius de la seva biografía, incidint sobretot 
en les circumstáncies que han envoltat la seva participació en el 
moviment sindical. Tanmateix, la riquesa d'algunes dades i la vivor 
amb qué es reprodueixen alguns fragments o episodis de la vida deis 
líders fa mes recomanable una opció metodológica intermedia: 
moure'ns en aquesta part de 1'entrevista en un continu de 
representativitat-no representativitat. Una part substancial de les 
dades obtingudes en aquesta part de les entrevistes és absolutament 
específica, i no ens referim aquí a l'apartat de dades estrictament 
personáis sino a coses mes complexes, com poden ser la impressió 
causada per un episodi de repressió en el procés de presa de 
consciéncia d'una situació social específica, o en la manera 
d'assumir algún tipus de compromís sindical. Paral.lelament, les 
vivéncies relatades pels líders en algún moment permeten una 
lectura sociológica significativa en un sentit doble. Per una 
banda, proporcionen informació reílevant sobre les particularitats 
d'un grup concret, les percepcions, la manera com es va consolidant 
el seu sistema de valors, les condicions materials concretes en qué 
desenvolupen una part de la seva existencia (per exemple: la 
conclusió sobre la procedencia de les classes subordinades del 
nucli dirigent es pot inferir legítimament a partir de la lectura 
sociológica d'un conjunt de dades i de percepcions subministrades 
pels líders); i per una altra, reflecteixen de forma particularment 
precisa les característiques d'alguns contextos en qué han 
desenvolupat la seva vida i la seva acció sindical, i el sentit que 
adoptava el canvi historie* Com assenyala encertadament K. Plummer 
(1989:79), el treball amb documents personáis pot adoptar un 
enfocament doble: "oscila entre la cambiante historia biográfica 
de la persona y la historia social de su tiempo de vida, 
Invariablemente la recopilación de una historia personal supone 
que el sujeto va y viene entre las etapas de su propio ciclo vital 
y las formas en que las crisis y situaciones externas (guerras, 
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cambios políticos y religiosos, situaciones de empleo y desempleo, 
cambios económicos, medios de comunicación, etc.) han influido en 
éste". 



II. COM SON ELS LIDERS DEL SINDICALISNE ESPANYOL 

Una simple mirada a les dades que conformen el perfil deis 
liders (Quadre 1, pág.118) proporciona una idea forca aproximada 
de les peculiaritats d'aquest grup. Tocant a 1 *edat. es tracta d'un 
col.lectiu bastant jove, sobretot si es considera el llarg període 
de temps que fa que la majoria deis liders son a les executives de 
les organitzacions respectives, amb unes edats que se sitúen 
majoritáriament entre els 30 i els 50 anys. El lideratge de les 
organitzacions sindicáis reflecteix fidelment la divisió del 
treball per generes que existeix a la societat, i, de manera 
especialment acusada, en els nivells de direcció de les 
organitzacions complexes. La dona prácticament és fora de les 
estructures de direcció del sindicat. De les 18 entrevistes 
realitzades a la nostra investigado, només una correspon a una 
dona. Naturalment, aixó reflecteix al seu torn una circumstáncia 
característica del fet sindical. 

El lloc d1 origen deis liders no permet que se n'infereixi cap 
conclusió, ni es presta a una lectura sociológica significativa. 
La majoria prové de petites localitats o de regions agrícoles i, 
en segon lloc, de les grans ciutats i de nuclis industriáis. 
Tanmateix, la trajectória de la vida professional i de l'activitat 
sindical sí que tendeixen a concentrar-se majoritáriament en aquest 
tipus d'habitat. Una situació que segurament reflecteix bé les 
particularitats del desenvolupament econdmic del franquisme (que 
provoca una reorganització brutal de tota l1estructura productiva 
i el consegüent mapa de migracions internes de la forca de 
treball), i també la concentrado del conflicte de classes, i en 
general deis conflictes socials, a les zones industriáis durant els 
anys 60 i a principi deis 70 (període en qué l1 actual nucli 
dirigent s•inicia en 1'acció sindical). El nombre reduít 
d'entrevistes no permet avancar conclusions mes substantives sobre 
la incidencia que qüestions com els llocs d' implantado histórica 
deis sindicats, el pes de les tradicions de lluita d'algunes zones 
geográfiques o la incidencia deis treballadors industriáis en la 
base social del sindicat han tingut en el procés concret de 
selecció deis liders de les organitzacions sindicáis. 

La formado deis liders sindicáis, que com es posa de manifest 
en el discurs de les entrevistes, és d'un nivell elevat, en la 
majoria deis casos és autodidacta. De les entrevistes considerades, 
la meitat deis liders posseeix tan sois estudis primaris i, en 
alguns casos, ni tan sois els han pogut completar. Del que han fet 
estudis superiors, que en certa mesura resulten ser també els mes 
joves, només un té 1'historial "normal" o "tipie" d'un estudiant 
universitari• En general, el grup que ha cursat estudis mes 
avancats ho ha fet amb mitjans precaris i de forma discontinua, 
generalment alhora que es dedicava a l'activitat laboral. Aquest 
aspecte, absolutament particular de les organitzacions sindicáis, 
n'ha condicionat diversament alguns aspectes del desenvolupament 
organitzatiu i estratégic* Un exemple deis afectes d'aquesta 
"mancanca" -si mes no, aixi ho perceben alguns liders sindicáis-
és la "dependencia" que durant certs períodes crucials va mantenir 
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l'organització respecte d,Mintel.lectuals" externs, per definir la 
naturalesa deis contextos económics i alguns eleraents de 
l1estrategia que calia seguir en aquest terreny. 

Aquesta situació és certament indicativa de la novetat del 
fet sindical al nostre país, de la precarietat de recursos de qué 
han disposat els sindicats per transformar-se en organitzacions 
eficaces i capaces de rendabilitzar plenament, en termes d'economía 
organitzativa, les potencialitats que es derivaven del seu nivell 
real d'implantado social o les possibilitats subjectives que en 
una conjuntura crítica específica -com era la sortida de la 
dictadura- es presentaven a l'organització de manera especialment 
favorable*. 

Pero potser l'aspecte mes significatiu d'aquesta "mancanga" 
concreta es troba fora d'alló que anomenem economia organitzativa, 
per constituir-se en un referent important de les senyes 
d'identitat própies de l'organitzacid en aquest complex període 
historie en qué s'entrecreuen tres processos amb temps i lógiques 
diferents: 1) la transició política; 2) la configuració del 
moviment sindical; i 3) el canvi radical deis contextos en qué el 
sindicat havia desenvolupat tradicionalment la seva acció 
col*lectiva. En suma, unes senyes d'identitat que reforsaven 
simbólicament el carácter extern, alié, del sindicat respecte a 
1'estructura de poder institucional, i que -si mes no formalment-
introduíen un distanciament afegit (l'"ells" i el "nosaltres") -
mes enllá deis que es desprenen de l'especificitat deis interessos 
que defensen i de la base social que representen- entre els líders 
sindicáis i els nuclis dirigents de les^altres organitzacions 
d1 interessos i de la mateixa Administració**. 

Peí que fa a 1' activitat partidaria. tots els líders 
entrevistats teñen una trajectória de militáncia al partit afí tan 
1 larga com la que han portat en el sindicat. En quasi tots els 
casos han ingressat simultániament a totes dues organitzacions. 
Pero, al llarg d1 aquest període, el grau de participació en el, 
partit i en el sindicat, i també les posicions personáis enfront 
de cada una d'aqüestes organitzacions, han evolucionat de forma 
significativa, tot i que amb ritmes i temps diferents, en CCOO i 
UGT. 

Els líders de CCOO declaren actúa lment un grau 
proporcionalment baix de participació en el seu partit afí, si bé, 
peí carácter mateix del sindicat i de la seva relació amb el 
partit, es van donar encavalcaments en 1'estrategia d'ambdues 

(.'afluencia en massa deis trebatladors al sindicat -mes enllá del carácter efimer del procés 
¿'afiliado i del fet que correspongués o no a un grau elevat de "consciéncia sindical11- indicaven una percepció 
molt favorable de la base social en relació amb les organitzacions sindicáis en els primers anys de la 
transició. Vegeu peí que fa al cas, la Tercera Part d1aquest mateix volum. 

Aquests elements es man teñen d1 alguna manera fins avui i aixf ho perceben els líderes mateixos, tot 
i que amb una interpretació progressivament diferent. Apolinar Rodríguez es refereix, per exemple, a la baixa 
consideració que, en termes socials es té de la figura del sindicalista. En altres casos, J.L. López Bulla i 
J.L. Cor cuera, destaquen la necessitat d'avancar cap a un model en el qual l'estructura de poder siguí mes 
permeable ais líders del moviment sindical. 
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organitzacions. La majoria deis líders de CCOO entrevistats 
recorden els primers passos en l'acció política i sindical com un 
únic procés, en el qual difícilment podria notar-se alguna frontera 
o límit entre partit i sindicat. Consegüentment, tots ells es 
formen en el doble vessant de dirigents polítics, organitzadors i 
sindicalistes. No és arriscat concloure que, fins a la primera 
etapa de la transido, en aquest nucli pesa molt mes la dimensió 
política, no solament des del punt de vista de la formació, sino 
també en el terreny de la percepció organitzativa. Antonio 
Gutiérrez, per exemple, reconeix explícitament que en la primera 
etapa d'activisme va posar clarament al davant la perspectiva 
partidaria, i basant-se en el partit, en la feina partidaria, 
compren la importancia de les qüestions sindicáis. 

Aixó té una traducció práctica en la permeabilitat, almenys 
formalment, de les estructures de direcció de totes dues 
organitzacions, com es posa de manifest en la "doble militáncia" 
que la majoria de líders sindicáis de CCOO té en els drgans máxims 
de direcció del partit. Una "permeabilitat" que, lógicament, 
tendeix a ser estructuralment desequilibrada, atesa la concepció 
general que la determinava: una tendencia a veure les qüestions 
sindicáis com una cosa funcional a la lógica política, ais 
projectes del partit. Aquest és un camp en el qual els líders 
expressen obertament el canvi que s'ha produSt en la seva forma 
d'entendre la relació entre ambdues organitzacions. Amb mes o menys 
matisos, els líders de CCOO han assentat la necessitat de 
l1autonomía del sindicat, o en paraules d'A. Gutiérrez, la 
necessitat que "lo sindical deje de ser considerado como algo 
subsidiario de lo político". En alguns casos hi ha una análisi 
retrospectiva particularment dura de les relacions entre sindicat 
i partit durant la transido. D'altra banda, i mes enllá del 
vessant organitzatiu i de l'opinió que l1autonomía estratégica és 
un bé imprescindible, els líders de CCOO expressen 1iteralment una 
idea del sindicat com una cosa cultura lment diferent del partit; 
segons aquesta percepció deis líders, el sindicat permet 
desenvolupar un contacte amb la realitat social radicalment mes 
complet i directe que el que permet el partit polític. L'acció 
sindical és vista pels líders sindicáis com una manera d1imbricar
se en la realitat social qualitativament superior a tot el que 
permet en els mecanismes de representado política . 

Amb tot, la majoria deis líders donen una importancia 
absolutament secundaria a la seva participado en el partit: 
escassa vida de partit, poques reunions i participado estrictament 
formal en els órgans de direcció de qué son membres. En algún cas, 
es reconeix que aquest abocament en l'activitat sindical obeeix 
molt al desenvolupament de la crisi del PCE i al seu debilitament 

* 

Aqueta questió expressa també el sentít del canvi cultural i ideológic que s'assenta en CCOO durant 
la transido sindical. L'abandó progressiu d'una percepción tan arrelada en la tradició comunista com és la 
necessitat d'un referent organitzatiu ideológic extern a la classe treballadora (vegeu text pag.104 de J. 
Arfza), »•evidencia en les reflexions que els líders de l'actual nucli dirigent fan sobre la historia de les 
relacions entre partit i sindicat i, sobre tot, quant al carácter de cada una d'aquestes organitzacions. 

102 



organitzatiu i ideológic. Aquest element que podriera anomenar 
"fáctic" apareix, si de cas, com una qüestió secundaria en el 
discurs deis líders, que en termes generáis tendeixen a assentar 
1'autonomía organitzativa sobre unes bases prdpies d'un nou model 
d'acció sindical i de relació partit-sindicat. 

Els líders d'UGT coincideixen amb els de CCOO a assenyalar 
1' existencia, dins del partit polític a-f í, de sensibilitats 
clarament diferenciades entre els militants que teñen un compromís 
sindical i aquells que només realitzen activisme polític. En 
correspondencia amb aquesta percepció, la majoria deis líders de 
tots dos sindicats estableixen nítidament que opten preferentment 
peí sindicat, per la feina al sindicat enfront de l'activitat 
política, el treball partidari. Per Apolinar Rodríguez, per 
exemple, "lo sindical es el mayor compromiso social posible para 
quienes somos de izquierda". 

Aquesta percepció, que en molts casos adopta la forma de 
judicis moráis, posseeix en canvi matisos significatíus en cada un 
deis líders d'UGT• En algún cas (J. Domínguez), el sindicat 
representa els interessos deis treballadors dins del partit; en 
altres (J.L. Corcuera) el moviment sindical encara pateix de 
"sobrecarga ideológica" i expressa interessos mes particulars o 
estrets en relació amb els que expressa el partit, que ha de fer 
consideracions mes globals. Els líders d'UGT, igual que els de 
CCOO, declaren que teñen una vida de partit escassa, amb l'evident 
excepció de J.L. Corcuera; en algún moment han acceptat complir 
funcions de representació pública des del partit, si bé es dona una 
presencia menor en els órgans de direcció d1aquest. 

La valoració que els líders fan de la historia de les 
relacions entre partit i sindicat, la reflexió a 1'entorn de la 
necessitat de modificar les bases amb qué han funcionat aqüestes 
relacions, tant en el model comunista com en el socialdemócrata, 
indiquen una confluencia cultural entre totes dues organitzacions; 
i a mes, suposen una reflexió crítica sobre la "hipoteca" que 
suposá sobre el sindicalisme una transició política, com 
l'espanyola, fortament decantada cap al vessant polític. Una visió 
que José María Zufiaur sitúa en els termes següents: 

"Yo creo que en España, desafortunadamente, y si se quiere 
hasta con una cierta explicación histórica, (...) si quieres hasta, 
de alguna manera, tiene una explicación normal, yo creo que el 
sindicalismo español ha estado -ahora empieza a curarse-
absolutamente enfermo de partidismo." 

Aqüestes pautes de convergencia, que en part son possibles 
grácies a la percepció d'assentament definitiu que es té d'algunes 
línies mestres de la transició sindical, com la implantació d'un 
model de relacions industriáis que atorga un paper clau ais 
sindicats, s'han vist facilitades enormement peí procés de canvi 
generacional que comenca a perfilar-se en totes dues 
organitzacions. Un canvi pausat -que encara no és realitzat, perqué 
1 • actual nucli dirigent és, a grosso modo, el que ha fet la 
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transido sindical- que dona compte d*un salt qualitatiu en la 
professionalització de les seves estructures de lideratge. 

Julián Ariza expressa una concepció que subratlla la 
necessitat de situar l'acció de la classe treballadora dins de 
1'estrategia d'un referent polític: 

"En mi actividad dentro de la organización lo que ha primado 
siempre ha sido la perspectiva sindical. Lo que pasa es que ha sido 
mucho más acusada hasta el año 83, hasta el año 82, que ahora; 
ahora la perspectiva política la tengo muy en consideración entre 
otras cosas porque creo que están interrelacionadas y no puede 
haber una perspectiva sindical con proyección de clase y 
transformadora si la clase trabajadora no tiene un referente 
político. Pero yo soy fundamentalmente un sindicalista, es lo que 
he sido siempre." 

Antonio Gutiérrez descriu la forma substancialment diferent 
com analitzaven la realitat social els militants del partit que a 
mes tenien algún tipus de participació sindical. Unes sensibilitats 
que acusaven fortes diferencies, en alguns casos difícilment 
compatibles: 

Les diferencies s'expressen "de forma muy acusada, es decir, 
esa diferencia casi se palpa ¿no?, incluso para observadores ajenos 
detectarían inmediatamente los que son del movimiento sindical y 
los que no lo son. Esto ha sido una constante a lo largo de la 
historia común, o la historia en la que han sido contemporáneos el 
PC y CCOO ¿no?, es decir, ya en la clandestinidad era algo que se 
notaba claramente que los impulsos de renovación, la verdadera 
ligazón con la realidad española venía siempre a través de los 
militantes comunistas del movimiento sindical provocándose no pocas 
veces disensiones internas en el PC, en el seno del Comité Central, 
y hasta desconfianza; por ejemplo, en el octavo Congreso del PC se 
llega a lanzar un durísimo ataque contra los comunistas 
sindicalizados* Y esto hoy se sigue notando sólo que en otras 
condiciones, se ve no sólo con más naturalidad sino con más 
simpatía, con más respeto, y hay que reconocer que en el PC al 
menos se asumió desde hace mucho tiempo que la autonomía del 
movimiento sindical era una condición ineludible de un proyecto 
estratégico de unidad sindical." 

Justo Domínguez defineix el sindicat com el seu punt de 
referencia des de la perspectiva ideológica i de classe: 

"Desde el punto de vista cuantitativo y lógicamente desde el 
punto de vista ideológico, desde el punto de vista de clase, desde 
el punto de vista de ver las injusticias de otra manera, na sido 
el Sindicato mi punto de referencia* Pero vamos he estado muy 
vinculado al Partido, aunque sin ningún cargo, he estado muy 
vinculado. [...]" 

"Yo creo que hay una tremenda diferencia", entre les 
percepcions deis militants de partit amb participació en el 
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sindicat i els que no la teñen. "Lo que pasa es que quizá la 
capacidad de análisis permita superar de manera general estas dife
rencias, pero desde luego existen. Pero no existían antes, es que 
existen en la actualidad." 

Per J.L. Corcuera el partit desenvolupa una visió mes global 
deis problemes: 

A 1'interior del partit es perceben "matices, ciertamente hay 
matices. La aproximación a los problemas por aquel que, digamos, 
sufre las consecuencias de un problema, la aproximación a la 
resolución del mismo es distinta o tiene matices diferenciadores 
de quienes buscan el origen del problema. Es decir, hay 
probablemente en política quienes van a los fondos de los 
problemas, analizando el por qué se puede encontrar en esa 
situación una empresa, o en esa dificultad, mientras que hay 
quienes padecen directamente las consecuencias de ese problema, 
que les importa menos cuál es el origen del problema, les importa 
fundamentalmente que se resuelva su problema. Mientras que 
perspectivas más globales no solamente buscan la ligazón del 
problema o los efectos de un problema sobre un individuo en 
concreto, o una colectividad pequeña, sino que tratan de situar 
ese problema, digamos, en el conjunto de la sociedad." 

El moviment sindical, peí que fa ais quadres, acusa una 
"sobrecárrega ideológica" que, a parer de J.L. Corcuera, s'expressa 
en visions molt ideologitzades deis problemes: 

"En los cuadros yo creo que sigue primando una división más 
política, más sobrecargada ideológicamente, probablemente en muchos 
cuadros, en el conjunto de los sindicatos, del movimiento obrero 
organizado, cuadros me estoy refiriendo, militantes con muchos años 
de militancia, incluso con muchos años de vida clandestina, una 
militancia sindical o política yo creo que a menudo prevalecen 
visiones muy ideologizadas de los problemas, menos que antes, yo 
creo que el problema no es el quitarle contenido ni de clase... al 
movimiento obrero ni desideologizar al movimiento obrero español, 
pero probablemente una sobrecarga ideológica en muchos cuadros sí 
que existe. Eso tiene probablemente más sentido en política y tiene 
menos sentido en el hecho sindical." 

A. Rodríguez expressa una concepció de 1'autonomía de 
1•organització sindical: 

En els líders del sindicalisme espanyol és prioritari "yo creo 
cada vez más el plano sindical. Incluso en un sindicato que no es 
el nuestro en el que había una vinculación política muy clara; 
cuando el sindicato se desarrolla, a pesar de que en algún caso se 
practique un esquema digamos leninista de vinculación entre Partido 
y sindicato, a medida que el sindicato tiene fuerza, eso introduce 
un valor objetivo a la propia relación y no la hace en ningún caso 
de subordinación clara (no digo ya en la UGT donde, además, no 
corresponde a nuestro proyecto ni a nuestro modelo, el modelo 
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socialdemócrata es un modelo de igual a igual Sindicato-Partido 
¿no?, donde hay un Partido con base obrera y un sindicato con 
proyección política, interpenetrados pero en un sentido de 
igualdad), pero incluso en el esquema comunista, en este caso entre 
Comisiones y el Partido Comunista de España, pues yo creo en que 
aun habiendo una subordinación que forma parte del propio proyecto 
político comunista ¿no?, o sea del sindicato al Partido, pero en 
la medida en que el sindicato en ese caso tiene una mayor fuerza 
que el propio partido, ese esquema no es tan fácil de mantener y 
tal, y está sujeto yo creo a cierto desquicie y que se traduce, 
bueno, pues en conflictos entre Comisiones y los partidos que le 
imprimen carácter político a Comisiones y de un cierto desdibujo 
de la subordinación , aunque en ese caso más por razones de modelo 
y que en otra cosa la subordinación existe ¿no?. En el caso de la 
UGT, yo creo que nunca ha existido, lo que pasa que lo que sí ha 
existido en el pasado es una mayor identidad de criterios y eso no 
obligaba a descubrir quién mandaba en quién porque nadie mandaba 
en ninguno de los dos sitios, sino que en realidad se tenía 
vivencias y posiciones comunes sobre muchas cosas..." 

I de l'especificitat del compromís sindical: "Yo en el caso 
de la disyuntiva entre lo político y lo sindical, optaría por lo 
sindical, porque hoy aquí, ahora, en este país, es el mayor 
compromiso social posible para quieres somos de izquierda, pienso 
yo; porque lo político no supone propiamente un compromiso de igual 
intensidad, porque en algunos casos concretos incluso supone una 
ventaja personal, hasta el extremo de que hay alguno que quiere 
adoptar este compromiso, señal de que no es tan grave, mientras que 
en el sindicato es la propia fuerza moral de Nicolás [Redondo] la 
que está obligando a algunos compañeros a adoptar un compromiso y 
quedarse haciendo una tarea sindical." 
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* 

III. ELS LIDERS SINDICALS I L'ENTORN SOCIAL DURANT EL FRANQÜISME 

En relació directa amb els estudis realitzats i el tipus de 
formació que teñen els líders sindicáis, apareix amb forca la 
qüestió de 1'origen social d'aquest grup de persones. A pesar que 
amb prou feines hi ha preguntes referides a aquesta qüestió, la 
forma com els líders descriuen 1' etapa deis seus estudis i les 
condicions concretes en qué s'iniciaren en l'activitat laboral 
resulta prou indicativa per treure'n conclusions contundents. 

La gran majoria deis líders deis sindicáis provenen de les 
classes socials baixes: els oficis precaris i poc qualificats deis 
pares, l'edat primerenca en qué s'incorporen al mercat de treball 
i el poc temps dedicat a 1 • escolaritat son parámetres que confirmen 
clarament aquesta qüestió. A mes a mes, la majoria expressa aquesta 
situació de manera forca explícita i com una vivencia quotidiana 
i en certa mesura normal, ateses les característiques del seu 
entorn sdcio-económic en aquells moments. 

Justo Domínguez, d'UGT, explica i comenta algunes imatges de 
la infancia particularment significatives: 

"Sabes que hay un mundo más allá que parece que es un mundo 
mejor, o también hablaban mucho de Madrid y de Barcelona. Estando 
en un pueblo yo no sabía lo que era eso y claro te venían de Madrid 
y de Barcelona, te venían con un traje y unos zapatos, a veces, y 
tú en cambio ibas con abarcas, unas zapatillas rotas y unos 
pantalones cortos porque largos costaban más caros. . . Otra cuestión 
es el hambre, entonces se pasaba hambre, yo recuerdo haber pasado 
hambre..." 

A. Gutiérrez, de CCOO, en proporciona una visió semblant quan 
descriu les condicions socials i económiques en qué estudiava i va 
comencar a treballar: 

"Mi padre era carpintero, expulsado del trabajo al terminar 
la guerra, y después se dedicó al comercio, autónomo, era vendedor 
de harinas y cosas de estas por la huerta, y murió como autónomo 
(...) Yo hice hasta preuniversitario en Orihuela, combinándolo con 
el trabajo, con los turnos, con una beca que saqué también (...) 
Y después vine a Madrid con intención de trabajar, no de estudiar, 
porque ni había posibilidades y había muchas necesidades en 
CcLScl * * # 

José María Zuf iaur resume i x la seva visió retrospectiva de la 
infancia i de les condicions de vida de l1 época amb una gran 
economía expressiva: 

"Nací en un pueblo de Guipúzcoa, en Bergara, el 8 de febrero 
de 1944, mi padre era pastor, mi madre estaba en un caserío. Y sí, 
mi madre había trabajado de sirvienta en Bilbao. (...) Yo hice la 
enseñanza primaria y me puse a trabajar a los 10 y pico años en un 
banco, también en un pueblo de Guipúzcoa. Y mi madre, cuando murió 
mi padre en el 53, pues se vendió las ovejas, y con el dinero de 
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todas las ovejas que se había vendido se compró una casa, y 
entonces puso en un piso una especie de hostelería, de pupilaje, 
y de eso vivía." 

Aqüestes descripcions i les imatges soltes esmentades 
resulten, sens dubte, almenys tan aclaridores deis orígens socials, 
de l'extracció de classe dvaqüestes persones, com ho podría ser un 
complicat sistema d'indicadors sdcio-económics.^La forma concreta 
que adopta en cada un deis casos el desenvolupament d'una activitat 
professional, completa de manera ajustada un quadre que ens 
descobreix que els líders sindicáis provenen majoritáriament de les 
classes socials baixes. 

Per a la majoria de líders sindicáis, l'inici de l1activitat 
laboral i el camí de la qualificació professional, 1'adquisició 
d'un ofici, és un procés que prolonga en gran mesura les condicions 
precáries que els havien marcat els primers anys de vida i l1 etapa 
d1 escolar itat. Una constant per a la majoria és l'edat tan 
primerenca en qué sv inicien en la feina: 12 anys en el cas de Justo 
Domínguez; 14 anys, José Luis Corcuera; 14 anys, Antón Saracíbar; 
10 anys, José María Zufiaur; 12 anys, Julián Ariza. En altres casos 
els estudis secundaris es compatiblitzaven amb feines temporals. 
L'excepció en aquest terreny és la d'A. Rodríguez, que ha tingut 
una carrera professional "normal1*; o absolutament excepcional si 
es compara amb els estándards del sindicat. 

En els líders d'UGT es percep un grau d'estabilitat superior 
i consegüentment una "professionalització" mes primerenca. José 
Luis Corcuera i Antón Saracíbar, per exemple, accedeixen de manera 
relativament rápida a l'obtenció d'un ofici -electricista, en tots 
dos casos-; i Justo Domínguez, tot i que amb mes avatars previs, 
es fa conductor d'autobusos* Un procés similar és el de Julián 
Ariza, que després de 12 anys de treballar en diverses activitats, 
inicia un procés de professionalització en la industria. La majoria 
d'aquests dirigents están molt satisfets amb el seu antic ofici i, 
en algún cas, es mostren disposats a tornar-hi. 

En altres casos, aquest procés de professionalització és mes 
costos o ni tan sois arriba a donar-se, i es passa directament des 
d'unes feines poc qualificades i precáries a la situació de 
dedicació exclusiva al sindicat, de sindicalista professional. En 
gran mesura aquesta manca de professionalització obeeix a les 
restriccions personáis que plantejava l'acció sindical i sobretot 
a les duríssimes condicions de repressió de 1'época. 

Els records que els líders conservaven d1aquells temps son 
tan significatius per il.lustrar el recorregut de l1historial 
laboral de cadascun com per il.luminar alguns aspectes de la 
naturalesa de les relacione laboráis durant el franquisme, la 
situació particular del mercat de treball i també les formes i 
l'abast del conflíete industrial. 

Justo Domínguez, d'UGT, traca una visió de les vicissituds 
del seu accés al mercat de treball que té com a rerafons permanent 
les particularíssimes condicions económiques i socials del 
franquisme: 
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"Pasa un tiempo, sigo trabajando en Madrid, en diferentes 
actividades, recuerdo que llegué a trabajar hasta de carbonero, 
repartiendo carbón, para las calefacciones de aquella época, estuve 
trabajando en la contrucción también". 

"Estuve en Madrid desde el año 1952, a finales del 52, hasta 
el año 1963, es decir 11 años* Hice el servicio militar, me 
licencio y me vengo a Madrid con el pase, el famoso pase rojo 
aquel, que era el único capital que tenía para empezar. O sea, 
aproveché para venir a buscar trabajo aquí [Barcelona] porque en 
Madrid las cosas empezaban a estar mal. (...) Me habían llegado 
rumores que aquí [Barcelona] la situación laboral era mejor, había 
más trabajo y tal y aproveché esa circunstancia y me vine aquí con 
una mano atrás y otra delante". 

A Barcelona "empiezo a trabajar (no tenía una profesión 
específica) en una pensión que está en la Plaza Palacio.•• empiezo 
a trabajar allí, pues un poco de mantenimiento, para ir a la 
estación, hacer venir viajeros, después hacer fichas de entrada.•• 
Era trabajar ahí pero un poco sin ningún tipo de condiciones 
laborales ni nada, ningún derecho de ningún tipo". I després: "he 
estado de conductor de autobús 18 años. En estos 18 años, 
naturalmente, yo pues me fraguo en el movimiento sindical"• 

Totes les imatges que es desprenen del relat dv Antonio 
Gutiérrez están marcades per 1' omnipreséncia del conf líete 
industrial i peí carácter explosiu que havia assolit -la 
resistencia a les formes verticals i autoritáries-, que 
caracteritzen tot el procés de treball en els darrers deu anys del 
franquisme: 

r 

"Vine a Madrid con intención de trabajar, no de estudiar, 
porque ni había posibilidades y había muchas necesidades en casa. 
(...) Busqué trabajo, no encontré nada (...) Pasé un temporada muy 
mala, en el 67 además se le recuerda como el año del paro, ¿no?, 
es una ironía ahora, pero hubo mucho paro aquel año, fue ese cambio 
que empezó justamente a finales del 67: el boom de la construc
ción... Y de aquí marché a Valencia, acababa de producirse una 
'caída' de CC00 en noviembre del 68. (...) Y encontré trabajo en 
unas obras que se estaban realizando en la nueva facultad de 
Filosofía y Letras. (•••) Y así estuve, pues trabajando en diver
sas cosas, de forma esporádica en mi profesión, muy mala por 
cierto, o sea, muy mal profesional soldador, había hecho algunas 
chapuzas con el torno, con un pequeño taller de torneros que había 
allí en Orihuela". (...) Després de la mili, "regresé a Valladolid 
y empecé a trabajar primero en Agromán de eventual. Hubo una 
tontería que no se le puede llamar ni huelga, un pequeño paro por 
el bocadillo, que nos lo querían bajar de 25 a 15 minutos. Y 
después entré a trabajar en Maggi, una empresa del grupo Nestlé; 
allí sí que promoví una huelga, la primera huelga en 12 años de 
aquella empresa, precisamente por el alto índice de eventualidad 
que habla, temporeros, en realidad éramos fijos discontinuos,pero 
había personas que llevaban así, pues eso, incluso 12 años, con un 
porcentaje muy elevado sobre la plantilla, y se resolvió bien, o 
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sea, se consiguió tras aquella huelga, que duró casi 40 días, 37, 
38 días, incorporaron a la plantilla como fijos a la inmensa mayo
ría* (...) Fui al paro, se terminó la huelga, creo que exitosa
mente" . 

L1experiencia de conflicte i la vivencia de la repressió es 
torna a reproduir encara amb mes forga a 1'empresa Michelín. 
Antonio Gutiérrez: 

"...Nos obligaban a hacer 48 horas, el conflicto surgió porque 
la ordenanza laboral de Químicas marcaba 45 horas semanales y nos 
obligaban a hacer 48 horas. (...) Y en una asamblea, de las que 
entonces se llamaban 'toleradas', con presencia del Vertical, de 
los jerarcas del Vertical, acordamos en votación secreta hacer 
huelga de brazos caídos. (...) Cuando estábamos tomando esa 
decisión se presentó el Jefe de Personal, irrumpió -mejor dicho-
en la asamblea, lo estaba observando todo... irrumpió con un te
niente de la Guardia Civil y dos números y me dijo: 'Vd. queda 
despedido y además detenido'. (...) Y en el momento que iba a salir 
me cerraron la verja automática aquella y la gente pensó que me 
iban a pegar o me iban a detener o algo así y entonces se provocó 
una reacción solidaria y muy intensa por parte de la gente. (...) 
Hicimos una asamblea en Aranda de Duero, salimos con perros detrás, 
de la Guardia Civil, en Vitoria no se pudo hacer nada, hicimos la 
asamblea pero comprendimos que los compañeros no estaban en condi
ciones de hacer nada, y estando en la puerta de Lasarte, pues 
apareció un 127 normal, con una matricula normal, color azulina, 
me acordaré siempre, y empezó a verse como salían guardias civiles, 
a mí se me antojaron 500 guardias en un 127, y uno de ellos, que 
era sargento primero, me puso el naranjero en el pecho y me dijo 
que le diera el carnet de identidad. Y yo le dije 'Yo te doy el 
carnet de identidad y hasta los calzoncillos si quieres (no era 
cuestión de dárselas de valiente), pero quita eso de ahí'. Dijo: 
'bueno, por la radio, tienes suerte, porque por la radio estamos 
avisados de que no eres vasco, pero si fueras vasco te habría 
pegado un tiro en lugar de pedirte el carnet1". 

Tot i que a 1' entrevista no es van fer preguntes especifiques 
sobre vivéncies de conflictes i de repressió, molts líders 
destaquen com a qüestions significatives alguns episodis de 
repressió política viscuts personalment o en l'entorn familiar. En 
els dirigents de CCOO, les referéncies al conflicte social, el 
record d'episodis de repressió tendeix a ocupar un lloc central en 
la reconstrucció que fan del període en qué s1 iniciaren en l'acció 
sindical. La presó, la repressió física, les represálies laboráis, 
la inseguretat personal, la clandestinitat, apareixen com una cosa 
indissociable de la historia (personal) sindical i laboral deis 
líders de CCOO. Aqüestes vivéncies son reflectides i "conservades" 
com a part de la memoria histórica de l'organització, com un 
element en l'adquisició de la seva identitat. 

110 



Els liders d'UGT veuen aquesta etapa de forma mes distant i 
amb no tant de dramatisme. Amb l'excepció de Justo Domínguez, 
prácticament no hi ha cap referencia a situacions serioses de 
vivéncies de conflictes socials o d'experiéncies personáis directes 
de repressió en 1'etapa del franquisme. Es pot afirmar que, en 
línies generáis, les percepcions del nucli dirigent d'UGT sobre 
aquesta etapa no constitueixen una part gaire important de la 
memoria col«lectiva de l'organització. 

Les marcades diferencies amb qué els liders de totes dues 
organitzacions "reconstrueixen" el seu historial laboral i sindical 
suggereixen un seguit d'explicacions, principalment de carácter 
historie: 1) gran desequilibri entre el pes real, el 
desenvolupament organitzatiu i la implantado social respectius de 
cada una de les organitzacions; 2) el 1 ligan» estret entre CCOO i 
él FCE convertia els sindicalistes dv aquesta central en blanc 
directe i principal de la repressió; 3) la cultura i la ideologia 
própies del sindicat CCOO, que orientaven l'acció sindical cap al 
conflicte; 4) la percepció que avui dia teñen els membres de CCOO 
(i també els del PCE) d'haver suportat la part principal de la 
lluita antifranquista. Aquest últim aspecte ha tingut una 
importancia crucial en la configurado de les senyes d'identitat 
de l'organització (ha estat una pega clau del seu "capital 
simbólic", ser un sindicat de mobilització) en les quals es 
reconeixia fácilment la base social. 

Un altre aspecte significatiu, tot i que es tracta d'una dada 
de carácter sociológic, mes que historie, és el fort desfasament 
que hi ha entre el moment en qué comencen a participar en 
l'organització els líders de CCOO i els d'UGT. Si considerem les 
entrevistes tractades en aquest volum, veiem que els líders de CCOO 
s1inicien en el sindicat prácticament una década abans que els 
d'UGT, com es reflecteix al Quadre 1 • I aquest és precisament el 
període en qué es configura amb mes forga el moviment de 
resistencia al franquisme i en qué el conflicte industrial 
adquireix dimensions explosives per al régim. 

De la reflexió que els líders de tots dos sindicats fan sobre 
els orígens deis seu compromís sindical i polític es dedueix que 
tots provenen de famílies castigades per la guerra civil i el 
franquisme; i en els pocs casos en qué no hi ha referéncies 
explícites a aquesta qüestió, 1'origen de classe i les condicions 
de vida els feien sentir-se marginats, totalment estranys al régim. 
La majoria deis líders de tots dos sindicats reconeixen alguna 
forma d'influencia significativa d'aqüestes tradicions i aqüestes 
vivéncies familiars, que López Bulla descriu en els termes 
següents: "el contexto familiar fue un contexto diríamos de 
transmisión de los vasos comunicantes de lo que era la España 
republicana, lo que eran las luchas del movimiento sindical". Les 
tradicions familiars i 1'entorn social i cultural i, de forma 
particular, la participado en el procés de trebáll, es perfilen 

* 

Es tracta d'un dada referida estrictamente a l'any d'afitiació al sindicat; per tant no significa 
necessáriamante que t'activitat sindical deis líders d'UGT s'iniciés aleshores. 
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com las qüestions clau que influir en de manera definitiva en els 
líders sindicáis. Del relat deis líders es desprén que el nucli 
familiar fou un instrument important per conservar la memoria 
histórica del republicanismo que s1enfronta a l'aixecament militar 
al 1936, i també per socialitzar unes experiéncies, unes tradicions 
i una cultura política de resistencia . 

Aquesta funció "socialitzadora" de les tradicions republicanes 
del nucli familiar es reflecteix nítidament en alguns fragments del 
discurs deis líders sindicáis. 

En Justo Domínguez, la duresa de la repressió exercida peí 
franquisme sobre la gent mes próxima és, com indica ell mateix, 
"un punto de referencia"; "eso, yo creo que te marca". "Mi madre 
tuvo 14 hermanos, de los cuales 9 eran de izquierda y los mataron 
a todos, fueron fusilados los 9 en el mismo día y mismo lugar". 

Apolinar Rodríguez, que no descriu cap experiencia de 
repressió o de conflicte laboral, destaca la influencia directa 
exercida per l'ámbit familiar en la formació del seu sistema de 
valors i en la decisió de participar en l'acció sindical i 
política: 

"Mi padre es un... fue un hombre antifranquista y de izquierda 
(...) mi padre era un hombre de izquierdas que había luchado del 
lado de la República, y que había sufrido la represión 
consiguiente, mi madre era más bien una mujer conservadora, pero 
que aceptaba la posición de mi padre, pero tampoco la compartía de 
un modo vivo sino más bien pasivo, como suele ser, entregada más 
bien a la esfera familiar, y sí, en mi padre he tenido siempre un 
referente antifascista y antifranquista." 

José Luis Corcuera explica els orígens del seu compromís 
sindical sense fer referéncies explícites a situacions de 
conflicte: 

"Yo creo que he llegado al partido socialista y a la UGT 
fundamentalmente por razones o por vivencias de trabajo y por un 
entorno como el vizcaíno, suelo decir mi pueblo, Portugalete, 
donde, aunque soy nacido en Pradoluengo, prácticamente casi toda 
mi vida ha sido en Portugalete (...) y entonces en aquella época 
la política se vivía con mucha intensidad en Euskadi, con muchísima 
intensidad, a partif de finales de los 60, principios de los 70, 
con mucha intensidad. Y el hecho sindical (...) también he vivido 
el hecho sindical con mucha intensidad." 

* 

Afxó, que en el cas del nuctf di r i gent del sindicalisme és una cosa bastant evident, resulta mes dubtós 
sf es considera, en tenses mes generáis, la bese social deis sindicats. Robert Fishman (1984:62-67), a partir 
de dedes extretes d'una enquesta realitzeda a líders sindicáis de fábrica, nega que hi hagi una continuTtat 
entre les tradicions del moviment sindical anterior e la guerra amb la militancia deis sindicata en l'última 
etapa del franquismo i l'infci de la transfció política: "las centrales sindicales ante la tarea que les 
esperaba a la vuelta de la democracia, no podían gozar de una reserva de lealtad basada en la supervivencia de 
las pautas familiares de lealtad o activismo en las organizaciones sindicales". 
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Justo Domínguez introdueix un paréntesi qualitatiu en recordar 
la forma i el context en qué es desenvolupa l'acció sindical durant 
-el franquisme i, posteriormente en 1'etapa democrática: 

"Durante el período anterior de la elección a la secretaría 
general, en 1983, pues ha habido muchas anécdotas, naturalmente, 
en las cuales entre otras podría ser que haya asistido a huelgas, 
a manifestaciones dentro del seno de la empresa, manifestaciones 
duras, ¿no?, y sobre todo antes, recuerdo la del 72 cuando murió 
la chica aquella en SEAT, cuando la consigna del... también me 
detuvieron, estuve 72 horas.•• no llegué a entrar en la cárcel, 
pero sí estuve en la comisaría además con un comisario que nos 
trataba como cosas extrañas, recuerdo la frase, es uña frase que 
dij o cuando estábamos en los sótanos de la Vía Layetana: ' sois 
ratas podridas, os voy a pegar cuatro tiros a todos1, y había más 
de 40 metidos en el sótano. Cosas de estas ¿no?. Eso tampoco... 
simplemente sirve como nostalgia del pasado, tampoco se trata de 
describirlo." 

A partir d'una qüestió anecdótica, un error en la data de 
naixement, Antonio Gutiérrez descriu el primer contacte amb la 
repressió: 

"Cuando yo nací mi padre andaba fugado, vamos, por razones de 
la policía y eso ¿no? Y tenía... no tenía profesión, se buscaba la 
vida por donde podía, en trenes, por ahí, 'estraperlando' y cosas 
de estas. Y el ilustrado de la familia, mi padre era analfabeto, 
y el ilustrado de la familia era mi abuelo, mi abuelo materno que 
sabía escribir y leer. Y él pensó que empadronarme así pues podría 
ser comprometido y cuando fue a empadronarme pues había pasado un 
año (...) y lo descubrimos cuando fue a detenerme la Guardia Civil, 
en el 66, con lo de la Ley Orgánica del Estado, pues hicimos unas 
pintadas en el pueblo los chiquillos, fue una cosa... pues ponía 
"la monarquía pa tu tía, más nos ha de gustar democracia popular" -
imagínate- una forma de emular groseramente a Miguel Hernández, lo 
pintamos en el seminario de Orihuela, que domina la montaña y éso, 
y fue la Guardia Civil preguntando por Antonio Trinitario con la 
partida del jubilado porque yo no tenía mi carnet de identidad." 

L'aprofundiment del compromís polític i sindical comporta, en 
el cas d1Antonio Gutiérrez, que s1enfrontes a situacions de 
repressió molt mes serioses: 

"Mi 'caída1 se produce... no mi 'caída1, un expediente en 
abril del 71, tras la suspensióh del artículo 18, en la que hay 
unas detenciones muy aparatosas con aplicación de torturas y se me 
denuncia o se me • canta • por parte de algunos camaradas en la 
comisaría, me dictan orden de búsqueda y captura, se me incluye en 
el expediente. con 12 años de petición fiscal y se contempla la 
posibilidad de irme al exilio. Entonces me negué a ir al exilio, 
en concreto me iba a Neuchatel, a Suiza, por la única razón de que 
también allí había gente del PC que eran de la Vega baja, de mi 

113 



tierra, y había algunos problemas*.. y eso. Me negué a eso y se me 
propuso entonces pasar a vivir clandestinamente en Valladolid, muy 
alejado de mi tierra, para mí era algo totalmente desconocido, y 
allí me localizaron a los tres meses y entonces se les ocurrió la 
brillante idea de hacerme cumplir el servicio militar, que a mí me 
habían dicho que me había librado por excedente de cupo, nunca me 
ha caído ni los "ciegos'* pero me fue a tocar aquel sorteo, pero 
bueno, no me sirvió de nada." 

"Lasarte es un pueblo pequeñito y el cuartel está al final de 
aquella calle y me llevaban... me quitaron el carnet de identidad, 
iba delante una pareja, detrás otra y en medio yo. Y en esto 
empezaron a salir los compañeros del turno [de la empresa Michelín] 
y a pesar de la Guardia Civil, pues me paré y empecé a dar el 
míting y a 'compañeros, etc.*, a explicar lo que me había sucedido, 
me dieron un golpe pero mi... tengo que reconocer que una de las 
decepciones más serias fue comprobar la indiferencia, la total y 
absoluta indiferencia por parte de los compañeros que formaban 
parte de aquella mítica clase obrera vasca, en aquellos años. Pues 
bueno, estuve detenido, de allí me llevaron en seguida a la 
comandancia 511 de San Sebastián y todo esto que es.. . Te lo cuento 
solamente porque hay otra casualidad en mi vida y es que aquella 
comandancia estaba dirigida, mandada, por un señor que se llama don 
Antonio Tejero Molina, con bigotes, botas de montar, que a mí me 
impresionó aquel señor con botas de montar..." 

Marcelino Camacho descriu algunes de les seves vivéncies de 
conflictes i repressió amb un comentar i sardonio, amb distanciament 
i alhora amb molt d1humor; per exemple, quan explica les raons que 
el van portar a triar un barri determinat per viure-hi: 

"Me fui muy cerca de Carabanchel porque pensé que algún día 
me iban a detener y que en vez de estar cerca de la fábrica, que 
entonces estaba en Canillejas, yendo al aeropuerto de Barajas, era 
mejor estar cerca de la cárcel que en otro lado, iba a estar más 
tiempo en la cárcel que en la fábrica, ¡Y efectivamente así ha 
salido! Entonces vivo aquí desde el año 60, es un barrio obrero, 
hoy ya como en todas las ciudades, ya sabes, generalmente los 
nuevos obreros o los que vienen de fuera, o los j óvenes que se 
casan, se les expulsa a las ciudades dormitorio." 

Julián Ariza, com quasi tots els líders de CCOO, descriu com 
un procés únic 1'experiencia laboral, el comencament de l'acció 
sindical i el contacte directe amb la repressió: 

"Desde enero del 50, es decir cuando cumplí... con 15 años, 
hasta mayo del 58, estuve en Cofares, una empresa farmacéutica. Un 
almacén de especialidades farmacéuticas. Allí fui pues dependiente, 
auxiliar administrativo, entré a los 15 años de auxiliar 
administrativo, porque hacía una cosa que era valorar los 
productos, el precio, es decir transformar el P.V.P. de los 
productos farmacéuticos a precios de farmacéutico, eran unas 
facturas, un trabajo muy siniestro, muy rutinario. Y luego en el 
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año 58 entré en Perkins, de calcador; yo de manera autodidacta -
eso se dice siempre, pero aguí es absolutamente cierto-, yo 
estando, cuando hice el servicio militar pues tenía un cuñado mío 
que trabajaba en Pegaso y me daba para croquizar piezas y empecé 
a hacer dibujo lineal, por mi cuenta, y entonces adquirí unos 
rudimentos de dibujo lineal de manera absolutamente autodidacta, 
sin academias, y entré de calcador en Perkins, en el año 58, Y 
estuve desde el 58 hasta el 67, que me metieron en la cárcel, bueno 
estuve 4 años en la prisión, desde octubre del 67 a octubre del 71, 
pero realmente estuve en la plantilla de Perkins hasta el año 76, 
en que cuando me despidieron, que me despidieron, me despidieron 
siendo delineante proyectista, y luego desde el 76 pues estoy 
dedicado al Sindicato." 

Julián Ariza -igual que Antón Saracíbar- no reconeix cap tipus 
d1influencia familiar ni de l'entorn en la decisió de participar 
en política, d^assumir un compromís en el terreny sindical, 

Un camí similar al de J. Ariza és el seguit per J.L. López 
Bulla, peí que fa a l1experiencia laboral: 

"Yo trabajé en Cajas de Cartón Mas, una empresa muy importante 
hoy ya cerrada, de artes gráficas, en papel. Lo hacía todo. Allí 
estuve unos cuantos años con cargo sindical. Vocal Provincial y 
Nacional de Artes Gráficas, en los sindicatos antiguos, eso eran 
los años 65, 66, 67. Fui expedientado por el Sindicato Vertical y 
desposeído de todos los cargos y estuve en la cárcel, estuve hasta 
18 veces en la cárcel y vivía en Mataró. Y en mis salidas continuas 
e intermitentes de la cárcel, pues la verdad es que tenía mucho 
trabajo para encontrar faena, muchísimo trabajo: listas negras, 
etc. Trabajé en la construcción un año y tres meses. Entonces 
trabajé en Hidro Civil y en empresas menores, donde podía; y en el 
año 72 como fruto de la detención del Mil Uno, de la que yo me 
escapé, junto con Cipriano García que es un conocido sindicalista 
y parlamentario de aquí, Cataluña, nos hicimos cargo de la 
coordinación de Comisiones Obreras de toda España y yo me hice 
cargo de la coordinación de Cataluña. Y desde ese momento estoy 
dedicado a las tareas del Sindicato. En aquella época movimiento 
magmático y ahora pues ya sindicato. Esa es la historia." 

López Bulla, a mes, reconeix una clara influencia familiar en 
la seva decisió de participar en l'activitat sindical: 

"Mi padre era de la UGT, en la época de la guerra. Mi tío era 
de la CNT, mi tío que hizo las veces, por así decirlo, de padre, 
de padre espiritual; y otro tío había sido de Izquierda Republicana 
de D. Manuel Azaña, o sea que el contexto familiar fue un contexto 
diríamos de transmisión de los vasos comunicantes de lo que era la 
España republicana, lo que eran las luchas del movimiento sindical 
de pre-guerra, y era una ambiente muy librepensador, muy 
libertario, muy progresista." 
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Agustín Moreno evoca una experiencia laboral marcada peí 
conflicte i la repressió: 

"En casa de mi padre sólo entraba un ingreso de oficial de 
primera, fresador, y entonces hacía trabajos eventuales, pues en 
trabajos de encuesta, representación comercial, hasta que me 
expedientaron en la escuela y tuve una primera detención, un primer 
proceso, eso fue en el año 72 cuando la detención del 1001. Hubo 
una caída, nos detuvieron a un grupo de chavales, porque éramos muy 
jovencitos entonces, y me procesaron por primera vez, ¿no? 
Entonces, después de aquello, empecé a trabajar en la construcción, 
y entonces estuve trabajando en varias empresas de construcción, 
la más importante es HUARTE, BALSA, que era la que se dedicaba a 
hacer sobre todo trabajos para el INSALUD, en la Maternidad del 
Primero de Octubre estuve trabajando un año y pico allí y en esa 
empresa fui enlace y jurado de empresa, en la empresa BALSA. (...) 
¥ luego, a partir de ese momento estuve en la cadena donde se junta 
el trabajo con la reflexión ¿no?, porque la primera detención la 
tengo en el 72 que se convierte en un procesamiento por propaganda 
ilegal y asociación ilícita, después de eso en el año 74 tuve una 
detención en casa, me escapo por allí por la ventana... una cosa 
de esas de película, me vuelven a procesar de segundas y me 
declaran en rebeldía con orden de caza y captura. Por ese segundo 
proceso, el primero lo sobresedieron, me condenan a dos años, en 
rebeldía por asociación ilícita, y bueno, pues estuve una 
temporada, tres meses, fuera, estuve por Galicia, y luego pues 
compaginaba cambiando de número de Seguridad Social, pues el 
trabajo en obras, por ejemplo en HUARTE que era una obra muy grande 
en la delegación de Hacienda de Madrid, en la calle Reina Victoria, 
pues hicimos varias huelgas. En las generales del sector de la 
provincia no hubo problemas, una vez hicimos una específica por el 
tema de la seguridad e higiene, hubo un accidente y estuvimos 
parados 10 días, que el inspector que nos llevó el asunto es el hoy 
subsecretario de Trabajo, Segismundo Crespo, viejas amistades de 
entonces, y allí tuve que salir por piernas porque... ¡ganamos el 
conflicto! pero cuando me localizaron tuve que salir por piernas 
dejando las herramientas, dejando el mono, dejando la liquidación 
que luego me la tuvo que ir a cobrar un abogado. No me lograron 
pillar, la verdad es que tuve bastante suerte, tenía buenas piernas 
en aquel período, militaba con toda intensidad, cambiaba de piso, 
trabajaba también cambiando de número de Seguridad Social, y 
aguanté hasta finales del 75 y 76 cuando ya se decreta la amnistía 
y no tuve que... En todo ese período estuve 2 años con orden de 
caza y captura y con condena pero sin que me lograran enganchar. 
Además tuve otro proceso posterior en el 76 con la huelga del 12 
de noviembre, fue el tercer proceso que tuve. Detenciones de estas, 
sobre todo en relación al trabajo en la construcción, tuve varias, 
pero en el último período que ya te ponían en la calle porque ya 
no te pillaban." 
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Finalment, en el cas d'A. Moreno, el pes de les tradicions 
familiars influeix en el seu compromís sindical: 

"En mi casa había una familia obrera, mi padre estuvo en la 
cárcel después de la guerra, él fue enlace de CCOO en los años 60, 
pues había facilidad para iniciarse, con el temor que 
muchas veces en estas familias que como habían sufrido la represión 
pues había un intento de poner cautela para evitar que se 
metieran los hijos en el jaleo. Entonces, quiero decir que el tema 
lo he mamado desde pequeño y había tenido relación con militantes 
obreros. El compromiso formal, la entrada en el PC y el trabajo en 
CCOO a partir del 72, en el año 72 exactamente. (...) el compromiso 
formal, cuando te comprometes, que te comprometes hasta el cuello, 
¿no?, con todo apasionamiento, en el 72. O sea, a partir de aquella 
fecha, ininterrumpidamente." 
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1. Ja s'ha indicat al principi d'aquest treball sobre els liders 
sindicáis que: 

En aquest volum "ens proposem, d'una banda, identificar el 
nucli d' estrategs de les direccions de les organitzacions 
sindicáis considerades, i dfuna altra i sobretot, establir en 
relació amb aquest nucli: a) quina és la seva visió del món 
com a sindicalistes, i b) quines son les seves percepcions 
sobre alld que podríem anomenar • transido sindical1 (és a 
dir, sobre els moments decisius del procés 
d • institucionalització deis sindicats en el context de la 
transició politica, sobre la conducta estratégica de la seva 
organització en aquest context i sobre el model sindical que 
es configura durant la transició)" (Vegeu mes amunt, pág.25). 

La Tercera Part que aquí comencem conté el resultat de la 
nostra investigació sobre 1'aspeóte (b) que s'acaba d1esmentar. El 
treball d'investigació s*adrecava a establir quines eren les 
percepcions deis líders sindicáis entrevistats peí que fa ais 
esdeyeniments i ais processos centráis de la transició política en 
la mesura que van teñir influencia en les estratégies sindicáis. 
I la lógica d1aquesta orientació es basava en el fet de disposar 
de material empíric qué ens permetés comprendre millor la conducta 
estratégica de les organitzacions durant la transició (examinada 
al volum 3 d'aquest estudi). En aquest sentit, aquest material 
empíric, els fragments seleccionats de les entrevistes en 
profunditat ais líders objecte de la nostra investigació, recollits 
en aquesta Tercera Part, es pot entendre com un conjunt de dades 
noves que s'afegeixen a les considerades en el volum 3 . 

2. El qüestionari utilitzat a les entrevistes per a aquesta Tercera 
Part f ou mes extens i d' aplicació menys h ontogenia que el 
corresponent a la Quarta Part (Cultura Sindical: vegeu pág. 367-
644). 

Era mes extens, logicament, perqué tenia l'objectiu de descobrir 
les percepcions deis sindicalistes entrevistats sobre una gran 
quantitat d'esdeveniments i de moments que caracteritzen la 
institucionalització deis sindicáis al llarg de la transició. A 
mes, el qüestionari no podia estar subjecte a les mateixes pautes 
d'uniformitat a l1hora d'aplicar-se, en formular les preguntes, que 
el corresponent a Cultura Sindical, ja que: 

* 

El volum 3 d'aquest estudi tracta de la conducta estratégica de les confederacions sindicáis 
analitzades. En molts sentits, les posicions deis líders que presenten) a continuació, en aquesta Tercera Part, 
ofereixen informado addicional i de primera má sobre la respectiva organització: son ref lexions sobre la seva 
organització i des de la cultura d'aquesta <i només secundariament, sobre la cultura deis líders). En el cas 
de la Quarta Part del present volum, la cultura sindical deis líders, la situació és aproximadament la inversa: 
les posicions deis líders donen informació sobre la cultura deis líders mateixos (i secundariament, sobre la 
seva organització i la cultura d'aquesta). Podeu trobar una justificació d1aquesta distinció al model presentat 
mes amunt. 
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- Les preguntes plantejaven per separat certes qüestions que, 
en les respostes deis líders sindicáis, inevitablement, 
apareixien juntes o encavalcades. En aquest cas, 
l'entrevistador, segons quines fossin les respostes 
obtingudes, eliminava totalment una pregunta posterior o bé 
formulava únicament la part d1aquesta pregunta no contestada, 
o reformulava la pregunta. 

- En altres casos, per la mateixa naturalesa deis temes 
abordats (que podien ferir la susceptibilitat d*algún deis 
entrevistats) i -en uns quants casos- per a la consecució 
satisfactoria de 1•entrevista, certes preguntes* es van 
reformular sobre la marxa per assuaujar l'efecte que podria 
fer-li a l'entrevistat el text literal de la pregunta 
original. 

- Finalment, com és lógic, la mateixa trajectória de cada 
sindicat durant el perlode considerat exigia certes preguntes 
que, en canvi, eren irrellevants o improcedents per a l'altre 
sindicat. 

En conjunt, podem dir que si les preguntes especifiques 
corresponents a la Quarta Part (Cultura Sindical) tenien l'objectiu 
precls d'interrogar (és a dir, d'obrir un terreny de reflexió per 
a l'entrevistat), les preguntes del qüestionari d'aquesta Tercera 
Part pretenien mes aviat activar el discurs de 1'entrevistats en 
la mesura que aquest forma part de la cultura de la seva 
organització. O sigui, les primeres no connectaven fácilment amb 
aquest "arsenal" de parámetres de significació compartits que 
genera la cultura d'una organització; les ultimes, si. Aqüestes es 
dirigien, per tant i sobretot, a desencadenar un discurs 
preexistent (en 1'organització). 

Per totes aqüestes raons, reprodulm en aquest volum només el 
qüestionari de la Quarta Part (vegeu pág. 90). Amb l'excepció de 
les preguntes de posicionamet, tancades, que en aquest cas es 
transcriuen en notes a peu de página, dins d'aquesta Tercera Part* 

3. Tal com s'ha assenyalat mes amunt (pág. 26), el volum 3 
"estableix com a principi organitzador de la informado el concepte 
de 'conjuntura crítica': moments i esdeveniments que impliquen un 
canvi substantiu del terreny de l'acció sindical -segons el nostre 
'model d'acció sindical'- i que exigeixen en conseqüéncia una 
redefinició estratégica de les organitzacions sindicáis, 
redefinició que, apuntem la hipótesi, té finalment molt a veure amb 
quina és la percepció que teñen aquests 'dirigente estratégics' 
sobre la naturalesa de tal canvi. El que ens proposem esbrinar 

Aquest és el cas, entre altres, de la pregunta: "Los Pactos de la Noncloa y La consolidación del 
proceso de Reforma política supusieron un cierto freno a las Movilizaciones reivindicativas de los trabajadores. 
¿Podrfa afirmarse que los sindicatos, en cuanto apoyaron ambas cuestiones, •contuvieron* el proceso de 
movilizaciones?11. 
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[aquí] son les percepcions del líders sindicáis sobre aqüestes 
conjuntures critiques" . 

Aquest principi organitzador ha servit per establir 
seccions i les preguntes del qüestionari utilitzat, per a cada 
sindicat, en aquesta Tercera Part, i també per presentar tot seguit 
la selecció de respostes deis líders sindicáis. En les qüestions 
fonamentals, aqüestes percepcions deis líders s'han organitzat en 

(I) La transició política 

Aquí es recullen les percepcions generáis deis entrevistats 
sobre la transició política espanyola: com la caracteritzen, el 
sentit del tránsit des d'una dictadura a una democracia liberal, 
els mecan i sirtes que articulen aquest tránsit, els agents que hi 
intervenen... Aquest apartat serveix dones a tall d' introducció ais 
altres dos, que presenten les percepcions deis líders sobre els 
múltiples aspectes de l'acció de les organitzacions sindicáis 
relacionats amb el fenomen-marc de la transició política. 

(II) La transició sindical 

La hipótesi manejada en una altra part d'aquest estudi (volum 
3) és que l'acció de les organitzacions considerades entre 1976 i 
1987, en la seva interacció amb el fenomen-marc de la transició 
política, va definir la periodització següent del que anomenem 
transició sindical: entre 1976 i 1978, el moviment sindical 
espanyol orienta la seva conducta estratégica en direcció al 
context polític (pressions per definir el tránsit cap a un altre 
régim, consolidació d'aquest, etc.); entre 1979 i 1982 
aproximadament, els sindicats considerats orienten la seva conducta 
estratégica preferent cap a la definició d'un marc de relacions 
laboráis congruent amb el nou régim polític; i entre 1982 i 1987, 
un cop consolidat aquest i definit en els trets básics el nou model 
de relacions laboráis, els sindicats considerats s'orienten per 
primera vegada de manera decidida i preferent al que és própiament 
l'acció sindical a nivell de les confederacions (mercat de treball, 
política económica, etc.). 

En aquest apartat es presenten les percepcions deis líders 
sobre conjuntures critiques que formen la trama interna de les tres 
fases que s'acaben de descriure. Aqüestes conjuntures critiques 
poden ser, fonamentalment, de dos tipus: "externes" (moments i 
esdeveniments exteriors al món sindical que signifiquen una 
modificació substancial d'un o mes contextos de l'acció sindical 

* 

Les complicacions metodolbgiques d'aquest enfocament han estat comentades mes amunt, pag.26*27. 

* * 

L'análisi de les percepcions recollides en el primer apartat ("La transició política") es fa, com 
un indicador mes, a la Quarta Part, dedicada a la cultura sindical deis líders (pag. 589 i ss.). Els altres dos 
apartats ("La transició sindical" i "La definició del model sindical") es consideren dades empfriques noves 
sobre tes organitzacions i s'analitzen al volum 3 d'aquest estudi. 
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i que exigeixen, per tant, una reorientado estratégica) ; i 
"internes'1 (moments i esdeveniments que es produeixen a dins del 
món sindical, per exemple, la celebració del congrés d'una 
organització, i que també impliquen una redefinició estratégica de 
l'acció sindical). 

(III) La definició del model sindical 

Hem indicat que el procés de transició, en sentit ampli, 
genera un encadenament de situacions davant de les quals els 
sindicats es veuen obligats a reaccionar i a redefinir la seva 
orientado estratégica. Aqüestes situacions, que denominem 
"conjuntures critiques", transformen directament els contextos 
externs de les organitzacions sindicáis (el marc polític, la forma 
d'estat, etc.) i, indirectament, produeixen' transformacions 
substantives en els contextos interns (la base social de les 
organitzacions, la tendencia a l'afiliació, etc.). 

També dins del marc del procés de transició, i en paral.leí 
i mes enllá de la interacció entre els sindicats i els contextos 
externs que hem sintetitzat a les conjuntures critiques 
(perioditzades segons les tres fases esmentades), el que ocórre a 
Espanya -sindicalment parlant- entre 1976 i 1987 és que es 
configura un model sindical. És a dir, en relació amb aquests 
actors socials que son les organitzacions sindicáis, durant aquest 
període en queden definits: a) el nombre; b) l'ámbit territorial 
i l'estructura organitzativa; c) l1 orientado política; d) les 
pautes d'interacció entre elles (des de la unitat d'acció, passant 
per la competencia, fins a la lluita sense quarter); e) 
1'autopercepció (la nova cultura de les organitzacions en la seva 
adaptado a la transido i a la crisi); i f) els objectius 
estratégics. 

En aquest apartat es recullen les percepcions deis líders 
entrevistats sobre tres aspectes centráis del model sindical de la 
transició. En primer lloc, 1'avaluado i la conducta deis sindicats 
sobre problemes substantius relacionats amb la configurado del 
moviment sindical mateix; la majoria problemes, ldgicament, d'ordre 
organitzacional (recursos, implantado, etc.). En segon lloc, 
1'autopercepció deis sindicalistes peí que fa a la propia 
organització ("com és" o qué distingeix de forma característica 
1'organització). Finalment, 1'autopercepció deis objectius 
estratégics de 1'organització (el model que ofereix cada sindicat). 

Aquest apartat, per tant, pretén descobrir quines son les 
nocions que manegen els sindicalistes entrevistats per 
caracteritzar els diferents aspectes del model sindical configurat 
durant el període esmentat. 
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I - LA TRANSICIO POLÍTICA 





Amb la mort de Franco (20-XI-1975) s1 inicia a Espanya un 
procés de canvis polítics molt rápids -amb múltiples efectes en la 
societat- conegut com "transició política". L'expressió designa el 
tránsit, de resultats incerts, entre una dictadura i una democracia 
liberal. 

En aquesta época, en els inicis del procés, no hi havia a la 
societat espanyola una consciéncia definida sobre la destinado 
probable d'aquest tránsit: no era molt ciar ni cap a on es podia 
transitar ni en quina direcció s'estava transitant efectivament. 
I aixó era cert tant en termes generáis, populars, com peí que fa 
ais protagonistes principáis del procés (entre els quals, els 
sindicats). Aquesta escassa consciéncia social respecte ais 
parámetres sobre els quals transcorreria la transició no pot 
sorprendre si es teñen en compte dues circumstánoies: per una 
banda, la cultura política de l1época no tenia nocions que 
poguessin orientar els participants a causa de la mateixa novetat 
del fenomen, amb molt pocs precedents próxims; d'altra banda, una 
part substancial d'aquests participants, l!Oposició antifranquista 
en sentit ampli, s'havia generat en un context -orientat al 
conflicte- antagónic amb les nocions -orientades al consens- que 
estructurarien el sistema de valors de la transició. I en canvi, 
per reeixir en el tránsit serien decisives tant les expectatives 
iniciáis com les percepcions mateixes sobre el procés deis 
protagonistes, deis actors socials (entre altres, els sindicats), 
compromesos amb aquesta destinado final (una democracia liberal). 

La nostra investigació s'ha adrecat, entre altres extrems, a 
establir en la mesura que fos possible, i per al cas deis líders 
sindicáis, quines foren aqüestes expectatives i aqüestes 
percepcions. "En la mesura que fos possible": unes i altres, en la 
mesura que els líders entrevistats han donat resposta a les nostres 
preguntes, son de fet percepcions actuáis. Contenen, per tant, al 
mateix temps: nocions "autentiques", que corresponen ais parámetres 
que utilitzá en el seu moment 1'organització respectiva; i 
racionalitzacions a posteriori de certes avaluacions i formes de 
conducta de l1organització en aquell moment previ. 

El conjunt seleccionat de posicionaments deis sindicalistes 
entrevistats respecte a les expectatives i les percepcions 
esmentades es presenten mes avall. Hem agrupat en l'apartat present 
les referides al procés de transició política considerat com un 
tot, de manera que aquests fragments seleccionats donen una mesura 
de la cultura política deis líders peí que fa a l 1 indicador 
"transició política" (i, per aquest motiu, son objecte d'análisi 
en la Quarta Part d'aquest volum) . I, d'una altra banda, s'han 
agrupat en l'apartat següent ("La transició sindical") les 
referéncies deis entrevistats a les expectatives de la seva 
organització en iniciar-se la transició**, i també la manera com 

* 

Vegeu "La cultura sindical deis líders de les organitzacions", pag. 367-644. 

* * 

Vegeu especialment 11.1.1, "Transició sindical: panorámica de la primera institucionalització en 
un context de rápid canvi polític", mes endavant, pag. 153 i ss. 
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es van viure les successives transformacions (alió que denominen» 
"conjuntures critiques" de la transició) des de 1'organització 
respectiva. 

Finalmente un breu comentari sobre 1 * ámbit temporal que 
assignem aquí al terme "transició". A parer nostre, no és possible 
una delimitado temporal única per a aquest procés: depén del que 
s'analitzi i de la perspectiva amb qué sfanalitzi, el tránsit 
s"inicia bastant abans de la mort de Franco i s1acaba en el 1982 
o pot "acabar" en algún moment posterior... En el nostre treball 
hem utilitzat la següent doble convenció: 

a. En sentit restrincrit. formal, la transició té una datació 
isa: s*inicia el 20-XI-1975 i s'acaba amb les primeres 

eleccions generáis lliures posteriors a la Constitució del 
1978, és a dir, al marc del 1979. Entre aqüestes dues dates 
podem dir que es porta a terme la "transició institucional", 
o sigui, que adquireixen carácter legal i es materialitzen 
prácticametn els elements constitutius indispensables d'una 
democracia liberal (o d'una "democracia política", 
utilitzar la precisió d'O'Donnell i Schmitter, 1986). 

b. En sentit ampli. sociológic, la transició no té una datació 
isa. La transformado política a qué al. ludíem ha de 

finalment transformacions d1ámbit societal que hi 
siguin congruents, entre altres: noves pautes culturáis 
(especialment, una nova cultura política assumida per una 
majoria de la poblado) ; una "sedimentado democrática" en el 
si deis aparells repressius de l'Estat; una acomodado fluida 
entre les institucions del nou Régim. El ritme i el carácter 
final d1aqüestes transformacions és també poc precís, ja que 
depenen directament d'unes conjuntures internes i externes 
(el context internacional) amb un potencial de variabilitat 
molt elevat. 

Vegem, a continuado, les percepcions deis sindicalistes 
entrevistaos sobre el fenomen "transició política". 

* 

En especial dues: l'económica i la política. Deis resultáis de la primera -i en el cas espanyol, 
concretament: de l'éxit de les estratégies anticrisi- depén en bona part l'actitud deis sectors de l'antic 
Régim que, ssnse oposar-se frontalment al procés de tránsit, tampoc li donen suport. Peí que fa a la conjuntura 
política, i per evocar el molt inestable equilibri de forces amb qué es posa en marxa el procés, esmentarem 
aquesta expressiva "recomanació" de tecnología política de dos experts politólegs (O'Donnell y Schmitter, 
1986:62): "Volviendo a las elecciones fundacionales [de la transició], y acerca de sus resultados, aventuramos 
las siguientes observaciones, bastante paradójicas y ocasionalmente inmorales. Para que una transición política 
a la democracia sea viable a largo plazo, las elecciones fundacionales deben producirse con toda libertad, sus 
resultados computarse con honestidad y ser objeto de cuestionamiento abierto. Y sin embargo, sus resultados no 
pueden transmitir de forma muy exacta o representativa la distribución real de las preferencias de los votantes. 
Dicho sintéticamente: los partidos del centro-derecha y de la derecha deben ser 'ayudados1 a conseguir una buena 
actuación, y los partidos del centro-izquierda y la izquierda no deberían ganar por una mayoría aplastante". 
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Pos ic ionament g e n e r a l : CCOO i UGT 

PERCEPCIO DE LA TRANSICIO POLÍTICA ESPANYOLA 
P r e g u n t a : En t é r m i n o s g e n e r a l e s , cómo c r e e u s t e d que s e p rodu jo l a 
t r a n s i c i ó n e s p a ñ o l a : a) E x i s t í a un d i seño p r e v i o ya e l a b o r a d o a l 
i n i c i o de l a t r a n s i c i ó n , consensuado e n t r e d i v e r s o s g rupos 
p o l í t i c o s , que fue l l e v a d o a cabo de forma b a s t a n t e a j u s t a d a por 
l o s mismos g r u p o s , que luego s e b e n e f i c i a r í a n d e l p r o p i o p r o c e s o . 
b) Hubo c o n v e r s a c i o n e s y p l a n e s , d i v e r s o s p a c t o s b i l a t e r a l e s , a s í 
como p r e s i o n e s de d i v e r s o s g rupos , pero e l d e s a r r o l l o de l a 
t r a n s i c i ó n fue c o n t r o l a d o fundamentalmente por l o s s e c t o r e s y 
f u n c i o n a r i o s más v i n c u l a d o s a l a p a r a t o de Es tado d e l régimen 
f r a n q u i s t a , c) No hab í a ningún d i seño p r e v i o , y de l a c o n f l u e n c i a 
de l o s d i s t i n t o s grupos p o l í t i c o s , cada uno con i n t e r e s e s p r o p i o s 
y e l deseo común de c o n s t r u i r una soc iedad d e m o c r á t i c a , d e r i v a e l 
p r o c e s o de t r a n s i c i ó n , i n f l u i d o por l a fue rza de que d i s p o n í a cada 
grupo o s e c t o r s o c i a l , 

POSICIONAMENTS DELS LIDERS RESPECTE AL PROCES DE IRANSIdO 

Disseny previ Procés controlat No existia 
per sectors vinculats cap disseny 
a l'antic régim 

J.ARIZA X X 

A.GUTIÉRREZ X X 

j.LÓPEZ BULLA (X) (X) 

A.MORENO X X 

J.CORCUERA X 

J.DOMÍNGUEZ (X) (X) 

A.RODRÍGUEZ X 

* Una X indica que l'entrevistat ha mencionat explfcitament una de les hipótesis expticatives donades en la 
pregunta. Una (X), una selecció tácita. 

* A les pagines següents el lector t robará els fragments seleccionats de les res pues tes deis entrevistats a 
aquesta pregunta, quan s'han produít. 
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Comissions Obreres 

1. LA LÓGICA DE LA REFORMA POLÍTICA. 
La Reforma política en este país se hizo fundamentalmente 

pensando, es decir en una primera etapa, en el plano sindical, 
evitar la hegemonía de CCOO. No es casual que autorizaran el 
Congreso de la UOT en abril del 76 en Casa Franco en Madrid, que 
estuve yo representando a CCOO cuando todavía teníamos compañeros 
en la cárcel; ni que nosotros hiciéramos la Asamblea de Barcelona, 
clandestinamente, en junio^ del 76. Es decir, eso no es casual. 
Entonces, hay un intento por parte de la burguesía del país, del 
capital (en fin, el nombre, el rótulo es lo de menos), para evitar 
que hegemoni zar amos en el plano sindical CCOO, y yo creo que en el 
plano político también. Yo creo que quizá lo que no vimos, y ese 
puede ser uno de los errores, no el que nos achacan, tanto a nivel 
partidario como a otros niveles, es que no vimos que el diseño de 
la transición española era para que la Reforma llevara en 
definitiva pues a un modelo bipartidista, que eso se vio más tarde. 
Es decir, quizá no se calibró el significado profundo de que en la 
propia fase final de la dictadura, pues existiera una Junta 
democrática y una Plataforma. (...) 

Pero la Reforma política fue una reforma sobre todo para tratar, 
desde mi punto de vista, que el peso de la clase obrera fuera el 
mínimo y que no hubiera unidad sindical, y que los comunistas no 
capitalizaran todo su bagaje de prestigio adquirido en la lucha 
contra la dictadura. 

2. POSICIONAMENT DAVANT DE LES HIPÓTESIS EXPLICATIVAS DEL PROCES 
DE TRANSICIO. (Vegeu pregunta a la pág. 129). 

Había por una parte un diseño, y esto lo digo a posterior!, es 
un juicio posterior, eh, en origen diría que no, pero en lo que he 
visto con posterioridad. [•••] A los miembros de la Junta 
Democrática, un conjunto de fuerzas de la izquierda, algunas de 
las cuales tenían un enorme peso, como era el caso del PCE y el 
caso de CCOO, digamos peso o influencia social, te estoy colocando 
cómo lo veíamos entonces, y bueno, yo creo que había lo del famoso 
Gobierno provisional, la idea que había (con esto lo que te trato 
de subrayar es que había un cierto diseño, un cierto diseño por 
parte de un sector de la Oposición al régimen) y a través de ese 
Gobierno de transición, a través de un proceso constituyente y un 
largo etcétera que no te voy a enumerar, pues realmente ir a lo que 
se llamó la ruptura democrática, que era lo que tú buscabas. Frente 
a ese diseño yo creo que había otro, que lo vimos más tarde, que 
lo debimos de intuir en aquel momento y sin embargo no se hizo, 
porque hubo un momento de entendimiento entre la Junta democrática, 
la famosa Platajunta y la Plataforma de Convergencia Democrática 
(•••), no recuerdo el nombre, que al final llegamos a hacer 
reuniones comunes, pero aquello fue muy efímero; y al final pues 
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no se produjo como todo el mundo sabe la ruptura democrática, sino 
lo que luego llamamos la reforma pactada. 

Entonces, visto ya (esto es un poco in situ, no sé si me expreso 
metodológicamente)• •. Ahora, visto con posterioridad yo creo que 
sí existió al margen de una parte de la oposición -y explica que 
el PSOE estuviera en la Plataforma y no estuviera en la Junta 
Democrática-* sí existió, desde antes de iniciarse el proceso de la 
transición, un diseño que buscaba, en lo inmediato, impedir una 
capitalización en el terreno político y en el terreno social por 
parte de los comunistas, y el ir efectivamente a lo que llamamos 
la reforma pactada, donde jugaba un enorme papel, un enorme papel, 
un sector social e incluso político que había sido base del propio 
franquismo. Es decir, yo creo que ahí hubo también un intento que 
duró muy poco, que era lo del continuismo, el franquismo sin 
Franco, aquella famosa etapa de Fraga y de Arias, pero realmente, 
el movimiento de fondo, si tuviera que subrayar de todo lo que te 
digo algo de lo que hoy queda, el movimiento de fondo, el dominante 
y al final el que se ha impuesto era un movimiento que sí tenía 
pensado que en España lo que había es de intentarse un tipo de 
democracia, digamos, homologable en lo formal con las democracias 
centroeuropeas más que con las del sur, es decir de las del sur 
del Europa. Yo creo que, también resumiendo la idea, no fue ninguna 
casualidad el 28 de octubre del 82, desde el punto de vista 
electoral y el apunte de modelo bipartidista que surgió, digo 
apunte o bipartidismo imperfecto. Realmente se trabajó sobre eso 
desde antes de iniciarse la transición, como algo que luego cuando 
se ha escarbado en lo de Flick ha salido, es decir con partici
pación de la socialdemocracia a nivel internacional y desde luego, 
claro, como es obvio, con participación de fuerzas como pueden 
representar los conservadores y sobre todo los propios EEUU. Es 
decir, no quiero con esto caer en esa especie también de letanía 
de los servicios de información, pero yo creo que aquí ha habido 
fuerzas conservadoras, esas fuerzas pensantes que se dan a nivel 
internacional, que realmente buscaron que en España no se produjera 
por encima de cualquier otra cosa, no se produjera una influencia 
fuerte de los comunistas en lo político y en lo social, y se fuera 
a ese tipo de modelo. Y eso explica en la propia transición y sus 
inicios, que es una cosa de las más sorprendentes hoy, la 
sistematización en la desestabilización del PCE; porque fue una 
tarea sistemática que se inicia en.•• realmente se inicia en 1977 
y a lo mejor en ese inicio no fueron tanto, hablo ya específica
mente del PCE, esas fuerzas de la socialdemocracia o esas fuerzas 
del imperialismo, sino que incluso pudieron trabajar a fondo en esa 
desastibilización sectores del propio PCUS, hoy se puede decir con 
la Perestroika, en concreto Ponomariov, en concreto, Ponomariov era 
el que llevaba dentro del PCUS las relaciones con los partidos 
comunistas, entre otros con los occidentales. Y hubo un trabajo en 
la revista Tiempos Nuevos, me parece que se llama, la revista que 
se edita. • • contra el eurocomunismo. Es decir, quiero ir a parar. •• 
te estoy yendo de lo general a lo parcial, a que en ese modelo de 
tipo bipartidista un elemento clave era el reducir a la mínima 
expresión a los comunistas en España, y eso explica cómo desde 
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