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És útil, per a aquest país, ara i aquí, plantejar él
tema de Tempresa des deis seus possibles models? Em
sembla que sí. Encara mes, després de gairebé cinc
anys de buscar el camí del canvi, em sembla una cosa
absolutament imprescindible, si volem sobreviure dignament a l'occident europeu. Davant la discussió retorica, que avui domina entre nosaltres, sobre un model
de societat per al nostre país, —una discussió que, a
desgrat de la seva retórica o precisament grácies a ella,
pot durar indefinidament a cada elecció i entre unes
eleccions i altres— em sembla que s'imposa portar l'esforc de l'analisi a aquelles coses concretes que poden
estructurar realment el model generic de societat on
de fet vivim i en el qual, ara com ara, ens toca viure,
en un futur conjecturable, amb un nom o amb un altre, amb una proclama o amb una altra, amb un partit al govern o amb un altre. A judici meu, és en aquesta mena d'análisi on radica la clau de la possibilitat
de donar una resposta ais nostres veritables problemes.
Una d'aquestes coses concretes en les quals és possible d'inventar una resposta estructurant, és, cree jó,
el tema de Tempresa. Cosa que exigeix, si rhem d'assumir racionalment, Tanálisi deis seus possibles models i el de les claus des de les quals aquests models
son diferents i signifiquen quelcom de real i concret.
Teóricament potser aquest tema —i aquesta análisi— és un deis camins mes directes per a poder arribar a comprendre el conjunt de la realitat social que
ens penetra i envolta, tal com vol suggerir el subtítol
d'aquest llibre. Intentar-ho des de fora d'un tema concret, és a dir, en ell mateix, pot ser un projecte ambiciós, pero és bastant probable que, tocant ais fets, només siguí una manera perillosa d'evadir-se per tal de
9

rodejar la realitat sense haver d'entrar-hi mai. Quaranta anys de desculturització pesen.
I en termes práctics, aquest tema de l'empresa i
deis seus possibles models és una de les feines mes urgents que té plantejades aquest país davant l'objectiva
i ineludible necessitat amb qué topa de reestructurarse socialment, de perfilar-se en una orografía social
concreta i acabada, després d'aquell llarg temps de desert árenos. Un desert ben interioritzat avui en la nostra conducta inconsciente amb la qual ens hem acostumat a pensar (és a dir, a no pensar) els problemes
político-estructurants en l'economia i de l'empresa ñames en termes d'un marc legal genéric i imposat com
a única referencia. Tant, que fins i tot l'expressió antifranquista del franquisme no és mes que una variant
expressiva d'aquest mateix registre de fons. El model
genéric de societat que ocupa el seu discurs, de fet no
és mes que un substitutiu bessó del vell marc de referencia. Un llenguatge que no sabem d'on ens cau, pero
que tot i aixó ens copsa, perqué hi llegim sense esforg la promesa abstracta i adormidora de resoldre
tots els nostres problemes sense necessitat d'haver d'entrar concretament en cap.
En vista de tot aixó, plantejar avui el tema de l'empresa en concret —en ella mateixa i en els seus models— em sembla que pot ser una manera eficag de
sortir d'aquest estat mig somnolent i d'hivernació, per
tal de poder comprendre teóricament la nostra realitat
infrastructural de societat industrial moderna i reestructurar-la prácticamente d'acord amb el que som, el
que volem i el que podem.
En tot cas aquest llibre pretén contribuir en aquesta feina, albora doble i urgent, des de la reflexió i l'análisi. Per a aixó mlia semblat que préviament calia
(1.* part) intentar perfilar la racionalitat moderna en
la qual ara com ara només és possible legitimar —potser humanitzar, en definitiva, fer raonable— una estructura social concreta. Davant Fabstracta i arcaica visió de la Rao (amb majúscula), automática, utópica o
emocional, que hem heretat del xix, o de les respostes
mes elementáis de la primera part del Xx, avui no em
sembla possible parlar en termes positius mes que de
10

la rao —de les raons— de cadascú, i de l'espai «raonable» on totes aqüestes raons es troben, s'articulen laboriosament, i objectivament s'interpenetren. Si aconseguim exorcitzar —si mes no, metodológicament—
qualsevol mena de metafísica, sigui teológica o laica,
allá será on podrem tematitzar, en termes alhora racionáis i operatius, la realitat social, política i económica
de l'empresa.
De fet, només a partir d'aquesta análisi com a fonament previ, em sembla possible d'efectuar el plan»
teig tedric i práctic del tema de la modelització necessária de l'empresa,
i
del
sentit
concret
d'aquests
moa
dels possibles (2. part). Descobrir les claus possibles
d'aquesta modelització, treurels la disfressa per tal de
fer aparéixer la mena de racionalitat legitimant —o
pseudo-legitimant— que slii amaga, configurar les variables fonamentals que les expliquen, així com el lloc
social (cultura, institucionalització o tecnología) de Uur
implantació concreta, son els objectius teórics a qué
tendeix aquest tipus de discurs necessari.
Des d'aquest i des d'aquells, podrem finalment plantejar-nos amb sentit les preguntes a qué la nostra propia realitat social ens remet contínuament per tal que
els donem la resposta que calgui. Ens hi juguem molt,
en aquest planteig: ni mes ni menys que poder arribar a ser —després del franquisme i deis incerts i dubitatius anys de la transido— una societát estructurada, racional i moderna.
Antoni Marzal
Barcelona, ESADE, juny de 1980
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INTRODUCCIÓ

CAP A UNA PERSPECTIVA ANALÍTICA
PER AL PROBLEMA DE L'EMPRESA
El problema de fons de l'empresa, en una societat
moderna, és un problema de racionalitat. Cosa que,
d'altra banda, no té res d'estrany. La modernitat que
el Renaixement iHumina té com a nota decisivament
confíguradora el predomini absolut de la racionalitat.
L'análisi de la IHustració que Engels va fer, segons el
qual totes les coses han estat obligades «a justificar
llur existencia davant el Tribunal de la Rao, o a renun1
ciar a l'existéncia», no adquireix el seu sentit originari
i primer amb la IHustració mateixa, sino ja abans, en
la formació embrionaria del Renaixement, amb l'aparició de Thome modera, identificat, a través de la figura
del burgés, amb Yhomo oeconomicus, com han posat
en reHeu adequadaynent les análisis históriques d'un
Sombart.*
Aquesta identificació de Thome modern amb Yhomo
oeconomicus, a qué alludeixo amb Sombart no és casual respecte al carácter d'essencialitat racional de la
modernitat. Encara mes, sembla ser rigorosament causal, si se'm permet aquesta expressió próxima a una
fórmula favorita de Schumpeter, per a qui, en la civilització moderna, «resquema económic és la matriu de
1. Friedrich ENGELS, Die Entwicklung des Sozialismus von der
Vtopie tur Wissenschaft. Dietz Verlag. Berlín, 18. Auflage, 1972,
pág. 54.
2. C/. Werner SOMBART, Le bourgeois: contríbution á Vhis*
toire moróle et intellectuelle de Vhotnme économique moderne.
Payot.
París,
1967.
Cf.
t sobretot la introducció (págs. 9-26) i la
a
2. part (págs. 103-126).
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la lógica». Amb aixó Schumpeter s'adhereix a les tesis
essencials de Sombart, fins i tot quan pensa que aquest
exagera tocant al relleu que atorga a certes dades per
4
a sustentar aquelles tesis. Pero per al tema essencial
que ara vull subratllar, l'afírmació de qué arrenco avui
sembla ja una afirmado clássica. «Segons que sembla
—escriu Schumpeter— l'actitud racional slia imposat a
l'esperit huma sobretot sota la pressió de la necessitat
5
económica», i només d'aquí estant ha dominat també
la resta de l'ampli espectre de totes les activitats humanes modernes, la ciencia aplicada, l'art, l'estética,
4
l'ética, la política i fins la filosofía.
Pero el problema de l'análisi de l'empresa esdevé
qüestionat a l'hora de verificar que, contráriament al
que van suposar la majo ría deis pensadors anteriors
al nostre segle, la racionalitat o el domini de la Rao
—així amb majúscula, com van arribar a escriure aleshores— no son categories univoques, sino extraordináriament múltiples, plurals i fins i tot disperses. I aixó
replanteja radicalment l'abordatge analític del tema de
fons de l'empresa com a sistema lógico-racional, si el
que hom vol realment és retre compte d'aquella.

1
En efecte, l'heréncia analítica del passat va veure
clássicament en l'empresa un problema de racionalitat
técnico-económica. L'aplicació del cálcul abstráete (en
definitiva, matemátic) al món deis negocis —una de
les «virtuts burgeses» de l'análisi citada de Sombart—
imposava aquesta univocitat unidimensional i técnica
de la racionalitat económica. Origináriament, dones,
—almenys per a l'análisi— l'empresa es va configurar
com una caixa abstracta on, per una banda, entrava
una serie de dades formalitzades matemáticament, i de
la qual sortia, per l'altra banda, —també en forma
3. Joseph A SCHUMPETER, Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Payot. París, 1969 (l'edició original és de 1942), pág. 174.
4. Ibidem, pág. 175, nota 1.
5. Ibidem, pág. 174.
6. Ibidem, págs. 176-184.
16

abstracta d'output— la millor decisió possible per a la
práctica, o, encara mes rigorosamente la decisió racional, configurada per la lógica formal de les dades préviament introduides. Una decisió essencialment lógicotécnica, perqué les dades de les quals es desprenia,
eren, en definitiva, purament técniques. Quelcom que
encara avui perviu, si mes no de manera parcial i inconscient, en la ideologia actual del «one best way».
Les análisis mateixes d'un Schumpeter sobre l'empresari i la funció empresarial confirmen aquest carácter técnico-racional historie, fins i tot si hom les fa des
de la predicció prospectiva d'un «crepuscle» per a una
societat nascuda de l'última postguerra, en la qual la
mecanització lógico-formal del procés de decisions fará
de «la innovació creadora del manager (entrepreneurs7
hip) una rutina administrativa».
En efecte, si la teoria de Schumpeter sobre la funció histórica de l'empresari ha estat origináriament
pensada des de la perspectiva histórico-concreta de la
innovació, la seva análisi prospectiva d'una práctica
ineludible imminent —en la qual ell, personalment, hi
veu un crepuscle— redescobreix tots els elements originaris de tipus técnico-racional de ITieréncia analítica
mes clássica. Les analogies amb les prediccions de Marx
8
que se li han atribuft —fins i tot si no se'ls pot negar
el carácter suggestiu, ates el to dinámico-sistemátic de
l'análisi de Schumpeter— ara no m'interessen. Tampoc
no m'interessa ara el carácter concret d'aquesta actitud
d'análisi, que alguns han acusat de «derrotisrne», provocant la viva i rigorosa reacció del mateix Schumpe9
ter. Alió que m'interessa subratllar aquí és que, en
defintiiva, Taguda análisi —dinámica i prospectiva— de
Schumpeter recupera per a Tetapa actual tots els elements lógico-formals de 1'originária intuició económica
moderna, segons la qual la comparació matemático-ex7. Ibidem, cf. tot el capítol 12, págs. 185-199.
8. Cf. André PIETTRE, Histoire de la pensée économique et
analyse des théories contemporaines. Dalloz. París 1966, págs.
497-502.

9. J. A. SCHUMPETER, Capitalisme, Soctalisme et Démocratie,
op. ciu (pref. a la 2.- edició de 1946) págs. 13-14.
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perimental d'un preu de venda amb un preu de cost
configura unívocament la decisió empresarial racional.
En l'economia actual d'una societat altament tecnificada des del punt de vista de l'organització com la de la
postguerra,
«la
innovació
mateixa
és
reconduida
a
la
1
rutina», * peí fet de ser formalitzable lógicament. El
prosaisme succeeix rápidament al romanticisme de les
aventures comerciáis d'antany —escríu Schumpeter—
en un temps com el nostre, en el qual ha esdevingut
possible sotmetre a cálcul estríete tantes coses que
abans s'havien d'entrellucar en un llampec d'intuíció
11
genial».
L'analogia militar de Schumpeter és ja clássica, a
mes de suggestiva, per a la comprensió d'aquest feno
men de formalització despersonalitzada, a qué tendeix
automáticament el progrés económic, fins a fer inútil
la iniciativa i l'acció individuáis." «Abans (grosso modo
fins a les guerres napoleóniques inclusivament) —és
Schumpeter el qui enraona—, un general era sinónim
d'un entrenador dliomes, i per éxit s'entenia l'éxit personal del militar que aplegava els "beneficis" corresponents en forma de prestigi social. Amb la técnica i l'estructura militars i béHiques d'aleshores, la decisió individual i l'energia encomanadissa del general —fins i tot
la seva presencia real al trot d'un cavall abrivat— constituíen els elements essencials de les situacions táctiques i estratégiques. En el camp de batalla, hom la
sentía, la presencia de Napoleó i efectivament s'havia
de sentir. Ara bé, les coses ja no son ni serán així d'ara
endavant. El treball d'estat major, especialitzat i racionalitzat, está a punt d'esborrar la personalitat; el
cálcul deis resultats substitueix la intuíció. El militar
de rang ja no té ocasió de barrejar-se amb el rebull.
Está a punt de convertir-se en im empleat d'ofícina
10. Ibidem, pág. 187.
11. Ibidem.
12. Ibidem, págs. 187-188. C/. també tota una serie de literatura económica, temporal i inteHectualment contemporánia
en aquells anys. Per exemple, J. BURNHAM, en The Managerial
Revoíution (Day, New York, 1941) o P. DDBTERLEN, en Au deíá
da capitalisme (PUF, París, 1945). Punts de vista, d'altra banda,
que ja eren en Sombart (en el seu «Apogeu del capitalisme»).
13

com els altres, un empleat que no sempre resulta difícil de substituir.» "
Tot aixó ens recondueix, en definitiva, a afirmar
amb Schumpeter que la figura clássica de l'empresari
deixará d'existir, sense que per aixó neixi necessáriament l'empresa en sentit estríete. El dia de demá, alió
que restará, d'acord amb aquesta análisi, será la funció empresarial en ella mateixa, esdevinguda un sistema formal de decisions, és a dir, en el límit, un sistema tecnológic de computadora. És la victoria última
—última en tots els sentits— de la racionalitat moderna de l'empresa, com a procés de formalització total de les dades de fet. Del tractament rutinari i técnic d'aquestes, en sorgirá, amb necessitat lógica, la
millor decisió possible.

2
La millor decisió possible, per a qui? La pregunta
que faig —pregunta molesta i inesperada d'un plaga
espontani qualsevol— engega a rodar la laboriosa elucubració clássica de l'análisi del tema de l'empresa.
La pregunta no és banal ni, encara menys, mancada
de significado. Equival a preguntar-se si només hi ha
una millor decisió possible o diverses millors decisions,
tantes «millors decisions» com grups d'interessos existents a qué aquelles es refereixen, grups que coexisteixen objectivament i amb prou poder a l'interior real
de l'empresa.
Pero ara no vull anticipar el discurs. Cal tornar al
fracás d'una análisi monopolitzada per la racionalitat
unidimensionalment técnica i tractar, abans, de veure
els diversos elements correctius que la posterior análisi histórica hi ha introduit per tal d'injectar-li una
nova vigencia, sense, de fet, canviar-lo.
Aquesta análisi posterior, cree jo, alió que pretén
—en tot cas, alió que aconsegueix— és tot just complicar la figura de l'empresari i de la funció empresarial, articulant aquesta en l'empresa, o substituint aquell
13. Ibidem, pág. 188.
19

per l'empresa, pero sense canviar substancialment el
pía de l'análisi. I aixó es realitza per dos camins diferents.
El primer —essencialment descríptiu— consisteix
a enriquir amb nous elements —ho repeteixo, merament descriptius— l'análisi clássica de l'empresa. La
perspectiva funcional (i académica) de l'análisi moderna de l'empresa ha afavorit, em sembla, aquesta vía,
encara que només siguí per la seva fecunditat pedagógica, induida, probablement per la metodología harvardiana del cas. La terminología funcionalista d'«empresa i entorn» és la filia natural d'aquest intent. Amb
aixó, on s'arriba és a fer de l'empresa com a punt geométric —quantitativament zero, no ho oblidem— el centre entorn del qual es configuren en cercles concéntrics una serie de conjunts d'elements que, funcionalment, en definitiva técnicament, hi teñen a veure, ordenats per llur proximitat quasi-física al centre —imaginan?— del sistema de decisions que en el dit centre
es localitza funcionalment.
Hom podría visualitzar en el següent quadre de Piesser una aproximado analítica d'aquesta índole." (Vegeu pág. 21.)
Com es desprén de la simple visió d'aquesta ordenació gráfica de l'empresa, aquesta análisi no és qualitativament diferent de l'análisi clássica que he sintetitzat mes amunt. Encara mes, fins i tot pensó que es
pot dir que, en modernitzar-la aparentment amb la seva
mes gran complexitat descriptiva, el que fa és confirmar la perspectiva clássica, subratllant decididament
la continuitat essencial de l'análisi de Schumpeter —fins
mament pertorbador sobre l'economia, tal com prol'organització (O), en el sentit de Setznick {«adminisi tot al marge de les seves intencions— amb les análisis clássiques i estrictament formáis de la primera
tradició liberal, d'un Say, per exemple, per citar només
14. Ernst H. PIESSER, Edgar NAWROTH und Meinolf DIERKES,

Leben zwischen Wilten und Wirklichkeit, Unternehmer im Spannungsfeld von Gewinn und Ethik, Econ Verlag, Düsseldorf-Wien,
1977, pág. 42.
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L'EMPRESA COM A SISTEMA DINAMrC
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15

una análisi significativa. Alió que en Say és un «joc»
personal —i en Schumpeter una funció de subjecte intercanviable— aquí es porta a l'abstracció última d'una funció sense subjecte. L'empresa, lloc abstráete de
les decisions, només es troba constituida, de fet, per
un conjunt complex de dades i un procés formalitzador —en definitiva, simplificador— de computadora.
És el regne absolut de la univocitat técnica de la rao
moderna.
El segon camí de l'análisi posterior, a qué em referia mes amunt, aparentment és molt diferent. Essencialment consistiría a substituir el subjecte de la funció empresarial, passant-lo de 1'empresarí elássie a l'empresa. La teoría socialista de rautogestió o la retórica
feixista de YArbeitsgemeinschaft (comunitat de treball)
son dues aproximacions análogues d'aquest intent teóríc, per dissemblants que puguin semblar tocant ais
fets. En efecte, mentre hom pensi que la identitat de
l'empresa és unívoca— i en el fons d'ambdues concepcions batega teóricament aquest pressupósit—, la rao
que guia la seva funció será sempre —mes enllá del
seu halo emocional, tant se val, per a l'análisi teórica—
purament i simplement una rao técnica. La unidimensionalitat del nou subjecte coHectiu significa —realment i a desgrat de la seva aparent formalització política— un radical apoliticisme, que buida de contingut el subjecte, recuperant-li, com a única legitimitat
possible, Túnica rao pensable sota aquest supósit, la
rao técnica. Ja en tornaré a parlar al llarg d'aquest 111bre. El que ara m'interessa subratllar és que, canviat el
subjecte de l'empresa —i tant se val, per a l'análisi teórica que ho siguí en l'ordre deis fets o en l'aparenca
ideológica—, la funció empresarial continua trobant-se
unívocament determinada per un procés formalitzador
de dades técniques que desemboca amb necessitat lógica en la millor decisió possible, en la «one best way»
a qué abans he aHudit, en Túnica decisió racional.
15. Jean-Baptiste SAY, Traite d'Économie Potinque, 6.* edició
refeta, Guillaumin, París, 1841. (La primera edició és de 1803),
pags. 349-350.
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3
Racional, per a qui? Amb aixó torno a la pregunta
que vaig introduir en comentar l'apartat anterior i que
vaig deixar tot seguit de moment. Perqué, en efecte,
la pregunta d'ara, amb paraules diferents, és igual que
aquella. La millor decisió era millor perqué era racional. Pero el problema continua essent el mateix. Existeix només una millor decisió o diverses millors decisions? Cosa que equival a preguntar-se si només existeix un sol tipus de racionalitat o diversos. I cosa que,
suposant que es pugui plantejar així, significa que cal
replantejar, d'una manera diferent de la clássica, el
tema de fons de l'empresa com a sistema racional*
16
Touraine ha entrat agudament en aquest tipus d'análisi des d'una perspectiva —ell creu que encara tot
17
just embrionaria— de sociología de l'empresa. El punt
de partida de Touraine és ciar i important per a un
socióleg amb sentit de la seva propia identitat científica. En el món industrial i sobretot a Europa, «la
gran autonomía de les institucions económiques del
segle xix ha comportat que es repartissin en dos dominis: per a 1'economista, l'estudi de l'empresa i de
la producció o l'intercanvi: per al pensament social,
i per a la sociología mes tard, el de la vida obrera, i
després, el de les actituds respecte al treball i a les re18
lacions socials dins de l'empresa».
Aquesta fecunda constatació —per elemental que
sembli— d'un repartiment en disciplines per temes en
brut i no per aproximacions metodológiques, és la que
en definitiva radica al fons de la unidimensionalitat i
univocitat de la rao técnica que acabo d'analitzar críticament. Una constatació, d'altra banda, que no és original en Touraine mes que en la mesura que després
és seguida per una análisi que supera aquest carácter
16. Alain TOURAINE. «Racionalidad y política en la empresa». En La empresa y la economía del siglo XX, Estudio internacional bajo la dirección de Francois Bloch-Lainé y Francois
Perroux, Ediciones Deusto, Bilbao, 1970. Tom segon, págs. 219248.
17. Ibidem, pág. 219.
18. Ibidem.
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multidisciplinar per repartiment. Pero com a afirmad o avui és molt clara en els economistes de sensibilitat i cultura modernes (que no vol dir economistes
entestats a modemitzar l'arcaica —i mecanicista— presa de partit marxiana per la ciencia social en comptes
de les ciéncies socials). Galbraith, per exemple, s'acosta ais temes de la societat industrial amb una actitud
análoga a la de Touraine quan crítica humorísticament
«la moralitat moderna» de 1'economia que «suposa que
Sant Pere només demanará ais candidats al cel qué han
1
fet per augmentar el Producte Nacional Brut», * I és
que també per a Galbraith és cosa clara que «una preocupado seriosa i no purament retórica de cara a uns
objéctius socials mes amplis tindria im efecte extremadament pertorbador sobre 1'economia, tal com pro3
fessionalment aquesta es practica». * I aixó en definitiva ens mena a qüestionar la unidimensionalitat de la
rao técnica que ha configurat clássicament la imatge
que la societat industrial té d'ella mateixa i a preguntar-nos si és possible entendre el fenomen modern de
l'empresa sense sotmetrel al tractament simultani i
encreuat d'una pluralitat de racionalitats i de localitzacions plurals d'aquestes.
En definitiva aixó és el que fa Touraine quan sotmet Tactual análisi de l'empresa a la prova de la seva
evolució histórica. «La hipótesi que podría guiar aquesta análisi —escriu Touraine— és senzilla: l'empresa
moderna, al llarg de la seva evolució, tendeix a definirse, cada vegada mes directament, com un sistema
M
polític de gestió de la racionalitat técnica i económica.»
Aixó, dit d'una altra manera, pero també amb paraules de Touraine, significa que «l'empresa no solament
és una organització sino també un sistema de decisió
que, al seu torn, a conseqüéncia del domini de l'exe19. John Kenneth GALBRAITH, An Addendum on economic
method and the nature of social argument. The New Industrial
State, Penguin Books, Harmondswoth, Middlesex, 1977. pág. 393.
20. J. K. GALBRAITH, The new industrial state, op. cit., pá¿
400.
21. Alain TOURAINE, «Racionalidad y política en la empresa»,
op. cit, pág. 226. El subratllat és meu.
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cució i Forganització, es racionalitza alhora que es po22
lititza».
De fet, l'evolució concreta de l'empresa des de ralba de la societat industrial fins ais dies d'ara s'ha revelat históricament com un procés de complexització
esseneialment qualitativa i no merament quantitativa,
complexització aquesta darrera que ja he qualificat de
fixació i no de canvi d'un determinat model de racionalitat, referint-me al gráfic d'Ernst H. Plesser a l'a23
partat anterior. En canvi el procés historie real podría identificar-se en una serie de mediacions históriques que, reconfígurant el sistema que constitueix
l'empresa, articulen els dos pols origináriament enfrontáis i directament relacionats, el capital (C) i el treball (T), tal com apareixen en la praxis i l'análisi des
del segle xix. Aqüestes successives mediacions serien
l'organització (O), en el sentit de Selznick («administrative management») i la institucionalització (I) («in24
dustrial leadership», en la mateixa terminología). Gráficament, les etapes d'aquesta evolució real podrien visualitzar-se així
H •

1) C — T
2) c — O — T
3) C — I — O — T
Una evolució, d'altra banda, que coincideix amb els
diferents nivells lógics de l'evolució de la penetració
de la racionalitat a l'empresa, de qué parla Touraine.
En efecte, per a Touraine, el fet que l'empresa, descrita com un conjunt real, pugui ser definida com «un
agregat de mitjans administratius que permeten passar d'una política económica a una realització técnica,
fa que siguí fácil —escriu Touraine— distingir tres eta33
pes de penetració de la racionalització a l'empresa».
22. A. TOURAINE, «Racionalidad»... op. cit., pág. 234.
23. Cf. supra, pág. 21. L'empresa com sistema dinamia
24. Cf. Ph. SELZNICK, Leadership in Administration. A Sociológica! interpretation. Row Peterson, New York, 1957.
25. A. TOURAINE, «Racionalidad»... op. cit, pág. 227.
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«En primer lloc, aquesta no s'aplica —continua Touraine— sino al camp de l'execució. Es tracta d'una racionalització técnica, obra deis técnics, entre els quals
cal coHocar sovint els obrers qualifícats. Penetra, a
continuació, en el camp de l'administració o de l'organització, convertint-se, com hem dit, en una racionalització social. Finalment arriba al nivell de les decisions, i crea una racionalització política.»*
Ara bé, aquesta serie successiva de processos de
racionalització de l'empresa, que van ocupant-hi progressivament —históricament o no, aixó és secundari— el nivell de l'execució, el de l'organització i el de
la decisió, no poden ser reduits a un mateix tipus de
racionalitat. Cosa que, en el fons, equival a dir que la
validesa d'aquest tipus d'análisi, qualitativament complex, radica precisament en la seva capacitat de criticar
la validesa histórica del monopoli deis models racionalitzadors que hem fet servir fins ara. La racionalitat
técnica i social, de qué parla Touraine i que respon
a l'execució i a l'organització —racionalitat que jo mes
aviat anomenaría técnico-económica—, és d'una especie qualitativament i irreductiblement distinta de la
de la racionalitat política. El procés paraHel i permanentment tens, i fins i tot bipolar, de racionalització
i politització de l'empresa, segons Tafirmació mes amunt
17
citada de Touraine, precisament apunta a aixó. I les
actuáis investigacions de Blas Lara, des de la seva cátedra de planifícació de Lausana, per a formalitzar els
valors contra la pura modelització abstracto-matemáti2
ca o la lógico-axiomática, * també hi apunten. Com també aixó és el que en definitiva propugnen implícitament, quan denuncien Tactual estat de coses, les análisis «managerials» que es repeteixen ja gairebé ritualment tot al llarg de l'última década. L'anunci d'un Ivan
Lansberg, segons el qual «el manager del futur haurá
de superar la trampa de la cultura, i els supósits inconscients per tal de poder ser, grácies a aixó, el ma26. Ibidem. Els subratllats son de Touraine.
27. Cf. supra, nota 22.
28. Cf., per exemple, Blas LARA, Notes sur la prospectiva
Université de Lausanne (Faculté des HEC), Lausanne 1980.
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nager de la complexitat, de la contradicció, de la in2
certesa, del conflicte i de la interdependencia», * va en
aquest sentit. Com també hi va Pafirmació d'un Rocard,
segons la qual, en l'empresa «l'objecte del poder consisteix a decidir en alió que és incert, és a dir, on la
racionalitat no pot fer-ho (si no, bastaría una bona
30
calculadora)». O la d'un Lagrange, que denuncia com
a incompatible amb un futur ja embrionáriament present, el fet que l'empresa estigui «dominada per una
única racionalitat, la del productivisme», en uns moments en qué és una estimado social evident que «Yeficácia económica no pot ser ja Vúnic criteri (...)• Cal
1
afegir-hi també el criteri de Yeficácia social i humana»?
Finalment —i amb aquest testimoni mes significatiu
peí seu major abast tanco aquest apartat—, una de les
conclusions del IV Simposi d'«Els Peoners de Marbella» (Malta, marg del 72) afírmava «l'esséncia própiament política de la nova legitimitat de l'empresa»,
una cosa —es deia allá— que «qüestionará profunda1
ment Vorganització de la decisió».*

4
Amb tot aixó reprenc l'afirmació amb qué vaig comentar l'apartat anterior, relativa a la necessitat de replantejar, d'una manera diferent de la clássica, el tema
de fons de l'empresa.
A criteri meu, aquest replanteig no es pot fer sino
des de la següent constatació: el fenomen modern de
l'empresa només esdevé comprensible si el situem en
la intersecció de la racionalitat técnica i de la raciona29. Ivan Lansberg, CIOS XVI - Its consequences, its impacts. A les Actes del XVI World Management Congress de Munic de 1972 sobre el tema Management Commitment in building
the world of tomorrow. 6, págs. 34. Els subratllats son meus..
30. Michel ROCARD, L'enjeu de la contestation: un autrc partage ¿tu pouvoir dans Ventreprise. A LSA, número 422 bis (octubre de 1972) pág. 58.
31. Francois LAGRANGE, Démocratiser Ventreprise. A LSA, número 508 (14 d'octubre de 1974) pág. 81. Els subratllats son meus.
32. «Synthése des travaux du Symposium de Malte», 72, 7.
A LSA, número 422 bis. (octubre de 1972) pág. 14.
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litat política, com a racionalitats irreductibles. Aixó
equival a dir que renunciar a qualsevol d'aquestes dues
racionalitats és renunciar a poder donar compte de la
realitat de l'empresa moderna. L'empresa és, dones, l'encreuament —en sentit geométric i en sentit biológic—
d'aquestes dues racionalitats. I aixó significa, albora,
una afirmado temática (l'empresa es constitueix, en
última instancia, grácies a aquest encreuament), i una
afirmado metodológica (l'empresa només esdevé perceptible des d'aquest encreuament).
L'afirmació només és original en la mesura que nega
la univocitat de la rao tant en una direcció (la técnica) com en l'altra (la política). Univocitat que ha estat, en gran part, primer la temptació de l'occident industrial, aHérgic fins fa molt poc ais temes del qué i
del per qué de l'empresa i excessivament monopolitzat
per la preocupado del com; i després la temptació de
les societats industriáis de l'Est, massa orgulloses d'haver solucionat —encara que només sigui dogmáticament— llur qué i llur per qué, com per a haver d'ocupar-se de les trivialitats técniques del com. Un Fórum
com el del World Management Congress de Munic del
72 (abans mili he referit) és, en aquest sentit, significatiu respecte a un embrionari canvi de preocupacions,
si no de tendencia. Mentre que ais mánagers o ce i dentáis només semblava que els preocupava —si mes no,
en el congrés— els temes que podríem qualificar de filosofía de l'empresa, els mánagers (quadres polítics,
professors, etc.) de í'Est industrial semblava que haguessin expulsat amb una certa tranquiHitat Marx i Lenin de llurs instituts de gestió (que havien comencat
a proliferar com els bolets a partir deis anys seixanta)
i no ocultaven una subconscient enveja respecte ais alemanys occidentals, que (és una observado que vaig escoltar personalment de boca d'un professor polonés)
«no son socialistes, pero viuen millor que nosaltres».
Pero no interpretem erróniament aquest canvi de
tendencia. No és un encreuament d'ideologia i pragmatisme alió que defenso. L'encreuament de la racionalitat técnica i de la racionalitat política, d'on arrenco
per a la comprensió del fenomen modern de l'empresa, és fill de la mateixa actitud analítica que va fer
28

possible la societat industrial. Si tant a occident com
ais paísos socialistes de l'Est potser assistim a un canvi de sentit, alió que realment es reafirma en ambdós
fenómens és la fe absoluta en l'esséncia objectiva de
la civilització industrial, alhora feta de cooperació objectiva i de conflicte no menys objectiu, de racionalitat teórica i de racionalitat política. «Una gran empresa industrial en el món modera —ha escrit Combe—
és un deis llocs privilegiats perqué topin i s'enfrontin
els homes. En una mena de resum sorprenent, l'empresa posa en relleu els dos components de tota societat:
la cooperació i el conflicte. Fins i tot hom té la sensació que a l'empresa aqüestes dues forces extremes han
arribat al paroxisme.» * A desgrat del seu llenguatge
militant, aixó ve a coincidir amb l'afirmació de Touraine segons la qual «la politització creixent de l'empresa no solament no disminueix les seves exigéncies
peí que fa a l'organització sino que fins i tot les accentua. I alhora les transforma, perqué aqüestes dues
34
línies d'evolució no poden romandre separades». Quelcom que, en definitiva, implica la necessitat de resistir
«contra la seducció que exerceixen totes les imatges uni35
táries, harmonioses de la societat», si no volem tornar
a caure en la unívocitat de la racionalitat, ara per la
34
via indirecta de la utopia.
En efecte, la realitat és que la societat industrial no
és, ni pot ser, unitaria. Tot al contrari. La societat industrial moderna, deixada lliurement a ella mateixa
en termes no patológics, s'autodefineix sempre per una
tensió permanent entre la producció i el control social
de qué és objecte, el desenrotllament i la seva utilització social. Tot intent de reduir-la a una unitat estática és una simplifícació teórica abusiva que «no reco33. Mauríce COMBE, Ualibu Vingt ans d'un Comité Central
d'entreprise. Gallimard, París, 1969, pág. 13.
34. Alain TOURAINE, «Racionalidad»... op. cit., págs. 235-236.
35. Alain TOURAINE, «Racionalidad»... op. cit., pág. 247.
36. «La idea de democracia industrial es la utopía contractual, com la idea de la autogestión económica es la utopía voluntarista y la de la productividad, que determina automáticamente el progreso industrial, es la utopía liberal*. Alain TOURAINE, «Racionalidad»... op. cit., pág. 247.
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neix la separado entre el nivell d'organització i institucional de l'empresa»" A la practica desemboca necessariament o bé en el sacrifici de l'eficácia técnica a favor d'un dogmátic racionalisme polític (si no és a favor
d'un arracionalisme emocional) o bé en el sacrifici del
control polític d'aquesta eficacia, caient en la temptació de l'abstractisme que suposa que l'eficácia no es
localitza políticament enlloc.
S'imposa, dones, articular dinámicament aqüestes
dues línies de racionalitat, evitant la temptació de negar l'una o l'altra per comoditat inteHectual o política.
En el títol d'aquesta introducció he anomenat aquest
intent concret d'articulació dinámica deis dos pols primerament afirmats i identificats una perspectiva analítica del problema de l'empresa. Aixó significa metodológicament dues coses. Primer, la necessitat tant de
no negar la tradició lógico-racional de l'empresa com
a técnica (en definitiva, com a organització, és a dir,
com a agregat de mitjans teleológicament orientats a
la consecució d'un excedent económic i defínits per
aquest objectiu), com d'obrir-se netament i operativament a l'evidéncia moderna que tota organització s'institucionalitza sempre en superar l'estadi de considerad o abstracta. Institucionalitzar-se vol dir, en definitiva,
elevar-se a un sistema polític d'interessos i poders que
juguen interrelacionant-se i posicionalment (és a dir,
definint-se uns sempre per oposició a d'altres) en l'espai técnic acotat per les liéis racionáis —unívocament
racionáis, no ho oblidem— de l'organització existent.
Aixó, per una banda.
Pero per altra banda, la perspectiva analítica del
problema de l'empresa que aquesta introducció busca,
significa també la necessitat d'articular aqüestes dues
exigéncies igualment racionáis, pero formalment irreductibles entre elles. És a dir, significa conjugar-Íes o
encara millor fer-ne la declinado, de manera que una
d'elles sigui el genitiu de l'altra. Aixó podría potser
aconseguir-se fent servir la categoría —ara ben coneguda en les ciéncies socials— de sistema." Grácies a
37. Alain TOURAINB, «Racionalidad»... op. cit.r pág. 247.
38. Ludwig von BHRTALANFFY, Teoría general de los siste-
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aquesta categoría em sembla que seria possible respondre a aqüestes dues exigéncies metodológiques, partint
d'una definido de l'empresa com a sistema poíític de
gestió de la racionálitat técnica i económica. Amb aixó
aconseguiríem a la fi poder sortir decididament tant de
l'«atomisme, que oblida l'estudi de les relacions, de
la tradició de l'análisi paleoliberal del mercat, com de
la física social, tantes vegades intentada amb ánim
39
reduccionista» en les análisis socialistes, inclosa la
del mateix Marx, fill en aixó del cientisme mecanicista
—en definitiva «fisicalista»— del xix.
De fet i com escriu von Bertalanffy, «l'aplicació práctica —en l'análisi i l'enginyeria de sistemes— de la teoría deis sistemes a problemes que es presenten a l'empresa, el govern o la política internacional, demostra
que el procediment «funciona» i condueix tant a comprensió com a prediccions. Revela, sobretot, que l'enfocament de sistemes no es limita a entitats materials
en física, biología i altres ciéncies naturals, sino que
és aplicable a entitats que son en part ímmaterials, i
40
summament heterogénies».
En definitiva —i com ja es veu—, es tracta de trencar la perspectiva unívoca de l'análisi clássica, per tal
de trobar una perspectiva que essent imitaría siguí alhora complexa i pugui donar compte exacte de la realitat, sense sacrificar aquelles dimensions d'aquesta,
que es resisteixen a entrar en els models racionalitzadors que fins ara hem fet servir. Molt concretament,
mas: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica. México - Madrid - Buenos Aires, 1976. Cf., Sobretot,
el capítol dedicat a «El concepto de sistema en las ciencias
del hombre» (págs. 195-214).
39. Jbidem, pkg. 204.
40. Ibidem, pág. 206. M'he perinés corregir la traducció que
esmento —no especíalment brillant, d'altra banda— tornant a
traduir el terme anglo-saxó de business per «empresa» (iriot
que he subratllat al text) i no per «negocis» (com fa el traductor). Ho faig exclusivament per acostar semánticament a les
Uengües llatines un deis objectius de la teoría deis sistemes
aplicada a les ciéncies socials, és a dir, el de donar compte
deis «negocis» com a realitat en termes no fisicalistes sino «relatius a organismes» {ibidem, pág. 196), cosa que en les Uengües llatines expressa millor el substantiu «empresa».
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aquest és el cas del tema de l'empresa. D'aquí la necessitat del recurs a la categoría de sistema per a buscar la perspectiva —no unívoca pero sí unitaria— que
fací possible una análisi global de l'empresa que en
pugui realment donar compte.

5
Ara bé, el sistema que defineix l'empresa, és un sistema penetrat per la racionalitat? Tot i ser afirmativa,
la resposta, com es desprén de tot el que hem dit, és
també complexa.
La complexitat no radica solament en la necessitat
d'una afirmado paraHela de dos tipus de racionalitat,
cosa que, des de l'análisi, sempre ofereix una dimensió
de problematicitat per a l'articulació concreta d'ambdós. La complexitat radica, sobretot, en el carácter necessáriament no unívoc d'ambdues racionalitats articulades d'una manera o d'una altra, cosa que qüestiona
bastant radicalment el sentit del punt de partida de
la meva declinació concreta: la racionalitat técnica (la
de l'heréncia clássica de les análisis económiques de la
societat industrial) subsumida en una racionalitat política (la de les análisis d'interessos i poders, és a dir,
d'interessos dotats de capacitat per a imposar-se). Tan
política, diría jo, que és possible deixar d'anomenarla racionalitat, i enfrontar directament i simplement
—en comptes de dues racionalitats— la racionalitat i la
política com a substantius irreductibles i fins i tot
oposats. Les meves reflexions anteriors sobre la univocitat de la tradició racional de la «modernitat» expliquen aquesta aparent contradicció o paradoxa.
De fet, Touraine, de la má del qual he conduít en
bona part l'análisi de la pluralitat de racionalitats, fa
servir, si no indistintament, sí alhora, aquesta doble
terminología: la de la racionalitat técnica i la racionalitat política i la de la racionalització i la politització,
com a procés de l'empresa, o fins i tot —en el rítol
mateix del seu capítol— la de «racionalitat i política
de l'empresa».
Aixó no significa tornar al punt de partida (el de
1'afirmació de la univocitat de la rao monopolitzada per
32

1

la técnica) per a émpeltar-li després un órgan arracional, le polític, per una mena de tossuda fidelitat ais
fets bruts, fins i tot a risc de successius i continuáis
rebuigs analítics. Pero sí que vol dir, en canvi, que la
mateixa comprensió analítica del que és racional esdevé diferent quan es tracta del genitiu de la racionalitat técnico-económica i quan hom pretén amb ella
destacar el carácter polític del sistema de gestió que
defineix en nominatiu Fempresa. En el primer cas es
trácta d'una racionalitat en si com a model fet, d'una
racionalitat deis mitjans (Zweckrationatitat) en el sentit weberiá del terme, d'una racionalitat instrumental
en el sentit de l'Escola de Frankfurt. Mentre que en
el segon cas només es pot tractar d'una racionalitat in
fieri, o potser millor, d'una racionalitat tendencial respecte a un límit no totalment accessible mai, perqué
el que és en joc és un món de valors a la recerca del
seu arrelament social, de la seva acceptació. Operació
que mai no es confon amb una pura correlació de forees, pero que tampoc mai no es fa totalment al marge
d'aquesta com a procés,
El problema es complica analíticament perqué ambdós espais, el de la racionalització instrumental i el
de la institucionalització o politització valoratives, son
sempre espais autónoms que s'afirmen, l'un davant de
l'altre, per un determinat grau de tensió que només
es pot alliberar mitjangant una serie de processos alternatius históricament. El predomini del que és racional sobre el que és polític, en els sistemes de tipus liberal, en els quals, per definido, els fins son abstrae41
tes i els mitjans, concrets. El predomini del que és polític sobre el que és racional, en els sistemes voluntaristes o dirigistes, on el que és arcaic pot coexistir amb
el que és modernista, perqué alió que és abstráete son
els mitjans, cosa que equival a afirmar que llur exigen42
cia de racionalitat tendeix a subestimar-se. O bé, finalment, un cert equilibri intermedi, en sistemes que
Touraine, una mica toscament, qualifica de contrac43
tuals, on la simultánia afirmado de la racionalització
41. A. TOURAINE, Racionalidad... op. cit, pág. 241.
42. Ibidem, pág. 242.
43. Ibidem, pág. 244.
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deis mitjans i la mátitucioiíalització de les decisions es
troba sempre sotmesa a la temptació permanent d'una
«destrucció mutua d'aquestes dues orientacions » * justament per llur essencial i ineludible autonomía. La
qual cosa, en definitiva, ens mena a plantejar-nos el
tema en termes de legitimario del sistema global, si
és que volem ser fidels a la inspirado de fons del moviment de racionalitat moderna, superant-ne les estretors i les paradoxes.
Un moviment, d'altra banda, que ens arriba de lluny,
de la tradició del pensament occidental, per al qual alió
que és polític només ho és —revocado d'Aristótil s'im— si d'alguna manera és legítim —in fieri, tendencialment, teleológicament— des de categoríes racionáis
o, en tot cas, raonables. I aixó, analíticament, equival
a replantejar el problema del procés de politització de
l'empresa com a sistema, en termes de legitimado,
per la rao, deis models d'empresa.
• : #

44. Ibidem, pág. 244.
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PART 1.
MODEL I RACIONALITAT

CAPÍTOL 1er.
LA RACIONALITZACIÓ DEL MODEL
El problema de la legitimado racional o raonable
deis models d'empresa —la meva introducció acabava'
així— queda teóricament reduít, en el sentit de la meva
análisi, al problema de la possibilitat de racionalitzar
el sistema polític de gestió en qué es constitueix l'empresa i del qual els diferents models d'empresa no
son mes que una expressió concreta.
Ara bé —i és una cosa que també es dedueix de l'análisi de la meva introducción—, si el procés de racionalizado técnica de l'empresa és un procés unívoc, el
procés paraliel de racionalització política —o, tant se
val, l'afirmació paraHela de l'autonomia decisoria del
fenomen lógico-formal de la institucionalització o la politització de l'empresa, en els termes de Touraine—,
a mes a mes de ser d'un ordre altre que el de la racionalitat técnica, apeHa a un tipus de rao política legitimant, que teóricament es podría identificar de maneres
extraordináriament diverses. De fet, históricament ha
estat així, si mes no, com a pretensió. Cosa que incita
mes concretament a destacar aquesta pluralitat histórica de legitimacions de la rao amb un cert detall, per
tal de poder fixar en els fets el tipus de rao que en
Tactual societat industrial —o postindustrial— pot aspirar amb rigor a legitimar en termes weberians (o a
explicar políticament, en termes aristotélics, o a revelar
«els criteris de sentit de», en termes de Merleau-Ponty),
el sistema polític de gestió, on arrelen i es constitueixen tots els models concrets d'empresa. Sense aquesta
recerca previa de la conformado de la rao que funda
el sistema, tota tipificado deis models concrets d'empresa, de qué m'ocuparé a la segona part del meu lli-
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bre, restaría reduída a un joc abstráete de formes o al
moviment d'un motor en el buit. D'aquí es desprén la
necessitat d'aquest capítol sobre la racionalització histórica deis models.

I
El primer intent historie de racionalització política
de l'empresa com a sistema de gestió de la racionalitat
técnico-económica, s'estructura entorn del que jo anomenaria la rao automática. Cosa que equival a reafirmar —i en fer-ho retorno parcialment a algunes reflexions que he fet a la introducció— un tipus de racionalitat única, on el que és técnic i el que és polític
es fonen —i confonen— en una única rao estructurante
que penetra i rodeja alhora el sistema global de la
realitat social en una operació que encaixa automáticament els seus elements. D'aquí la qualificació d'automática que assigno a aquesta rao que funda el sistema. La fe absoluta en la Rao de la IHustració, la seva
pretensió indiscutible de poder dominar tota la realitat, la natural i la social (la naturalesa i la socialització en termes engelsians) / la concepció lineal del Progrés (així, amb majúscula, com s'escrivia també amb
majúscula la Rao, la seva germana bessona o el seu
doble com vulgueu) son a la base d'aquest automatisme de la rao fundant. I aixó —és important subratllarho de bell antuvi—, tant en l'análisi histórica liberal
com en la marciana, per paradoxal que pugui semblar
a primera vista. En Tuna i l'altra alió que es va arribar
a pensar és que a la fi era possible —després deis éxits
indubtables de la modernitat en les anomenades ciéncies de la naturalesa— traslladar a les relacions socials,
fins aleshores dominades per la moral, per la teología,
per l'estética..., la racionalitat de la ciencia.

1. Friedrich ENGELS, Die Entwtcktung des Sozialismus vori der
Utopia zur Wissenschaft, op. cit.t p&g. 103,
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1
Potser es podría dir que no tota afirmado pretesament científica del primitiu pensament liberal o del
marxiá era realment una afirmació científica, És molt
possible —i així ho he analitzat jo en un altre llibre—*
que l'estructura cientista del pensament del xix confongués inconscientment elements del pensament utópic fent-los passar per pura ciencia. Perd aixó no fa mes
que confirmar la meva tesi de l'automatisme de la rao
del primitiu pensament liberal i del pensament marxiá, incapagos históricament de veure en la rao res que
no fos l'ordenació lógicament reduida a normes —automática— d'uns conjunts d'elements que acabañen trobant en aquella Tharmonia real preestablerta, abstracta o histórica, positiva o dialéctica, tant se val per al
que ara dic. La convicció profunda que la ciencia acabaría esborrant de la historia la necessitat i que, amb
la desaparició de la necessitat, naixeria a la fi i automáticament, la llibertat, és una convicció comuna a un
Mercier de la Riviére, al pensament anglés de l'escola
clássica a desgrat del seu realisme, a Marx i a Engels.
Penseu, per exemple, que quan Marx oposa la transformado del món a la interpretado d'aquest/ en el
fons no és que oposi la teoría a la práctica, com vulgarment s'interpreta segons una certa psicología primaria, sino la filosofía a la ciencia. Una ciencia que
només és possible fer a través de la mediado de l'economia, punt en el qual altre cop coincideixen históricament el pensament liberal i el marxiá, en un objectiu front comú contra el pensament deis «utópics»,
antiliberals, i a part de premarxians, antimarxians. «Dos
llebrers que encalcen la mateixa liebre —havia escrit
Smith— fan, segons com, la impressió d'actuar con2. Cf. Antonio MARZAL, Ciencia y Anticiencia en el dominio
de las Ciencias Sociales. A Ciencia y Anticiencia. (Editor Alberto Dou) Mensajero, Bilbao, 1979, págs. 159-197.
3. «Els filósofs només han interpretat el món de diverses
maneres, quan alió que s'imposava era canviar-lo». Karl MARX,
These über Feuerbach. Th. 11. Cito l'edició deis MEW, recolada per reditorial Fisher (Frankfurt am Mein - Hamburg, 1966)
en Marx-Engels Studienausgabe, L Philosophte, pág. 141. EIs
subratllats son de Marx.
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certats d'alguna manera. Cada Uebrer sembla empényer
la liebre cap al seu company o s'esfor$a per tallar-li el
camí quan l'altre l'atia en direcció seva. Tanmateix aixó
no obeeix a cap mena d'avinenga previa, sino que llur
delit coincideix accidentalment sobre el mateix objec4
te en aquefl precís moment.»
Pero Marx no revela una esma científica diferent
quan en unes pagines que vulgarment i des d'una psicología primaria hom interpreta com una arenga, afirma com un teorema científic que la burgesia «no solament ha forjat les armes que la mataran, sino que
també ha produit els homes que manejaran aqüestes
armes, els treballadors moderns, els proletaris».' O
quan, amb una altra comparado diferent, repeteix
aquesta mateixa afirmado, dient que «amb el desenrotllament de la gran industria s'enfonsa sota els peus
de la burgesia el terreny sobre el qual aquesta produeix i s'apropia alió que produeix», perqué «aquesta
4
produeix sobretot els seus propis enterramorts». Aquesta objectiva concertado deis enemics mortals per a jugar llur paper social, llur involuntari destí dramátic
fins a la fi, és alió que articula automáticamente a desgrat de llurs diferents pretensions subjectives, «la derrota de la burgesia i el triomf del proletariat» a títol
d'esdeveniments histories articuláis entre ells i «igual7
ment inevitables». La panorámica slia eixamplat, pero,
en definitiva es tracta de la mateixa rao automática de
la má invisible del mercat de Smith.
En tot cas, és impossible comprendre Marx i el
primitiu pensament liberal altrament, si hom vol continuar respectant la lletra d'aquelles afirmacions explícites llurs, segons les quals Túnica cosa que fan és
ciencia. L'afirmació de Mercier de la Riviére, proclamant que «cada home es troba essent l'instrument de
4. Adam S M I T H , La Riqueza de las Naciones, Aguilar, Madrid, 1961, pág. 17.
5. Karl MARX und Friedrich ENGELS, Manifest der Kommunistischen Parteu Cito l'edició deis MEW en 1'obra citada de la
Fischer, III Geschichte und Politik, 1, pág. 68. El subratllat és
de Marx.
6. Ibidem, pág. 69.
7. Ibidem.

4f

la felicitat deis altres homes, i que la felicitat d'un de
sol sembla comunicar-se com el moviment»,* o és una
simple projecció deis seus mateixos desigs en el sentit de la psicologia moderna, o s'estructura científicament sobre la base de l'automatisme de la rao práctica pensant. I caldria fer la mateixa afirmado sobre
textos fonamentals de Marx que tracten de localitzar el
topos de «l'emancipació real»? Aquest topos —escriu
Marx en la introducció a la Crítica de la Filosofía del
Dret de Hegel, i en un moment en qué, segons que ell
mateix afirma, el seu métode es troba decididament en10
carrilat— es localitza «en la formació d'una classe
amb cadenes radicáis, d'una classe de la societat civil
que no sigui una classe de la societat civil (...), d'una
esfera de la societat civil que posseeixi pels seus sofriments universals un carácter universal (...), d'una esfera de la societat que ja no pot aspirar a un títol historie, sino tan sois al títol d'huma (...), d'una esfera,
en resum, que no pugui emancipar-se ella mateixa sense emancipar-se de totes les altres coses i sense emancipar alhora totes les altres esferes de la societat; d'una
esfera que sigui, en un mot, la perdua total de l'home
i que només pugui redimir-se amb la reconquesta total
de la humanitat. Aquesta dissolució de la societat com
n
a classe particular és el proletarias. Aquesta identificació marxiana de la «dissolució de Tactual ordre mundial» amb «Texpressió del misteri de l'existéncia última del proletariat» —identificació que es rotunditza
8. LE MERCIER DE LA RIVIÉRE, Votare naturel et essentiel des
sociétés politique, París, 1767. Jo cito Tedició, també de París,
de 1910. El text citat és de la página 351.
9. Karl MARX, Zur Kritik der hegetschen Rechtsphilosophie,
Einleitung. Cito Tedició de les MEGA, recollida a Tedició citada de la Fischer Marx-Engels Studienausgabe, I, Philosophie,
pág. 29. El subratllat és de Marx.
10. Karl MARX, Prólogo a la Contribución a la Crítica de la
Economía Política. Cito la traducció castellana publicada a la
Introducción general a la Crítica de la Economía Política, Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba (Argentina) 2.' edició,
1969, págs. 68-69. (Nota del trad.: en versió catalana al text.)
11. Karl MARX, Zur Kritik der hegetschen Rechtsphilosophie,
op. cit.t pág. 29. Els subratüats s£n de Marx.
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com a tal, perqué és una identificado «fáctica»—, o bé
slia de comprendre des de la base implícita segons la
qual la rao que domina el món és una rao automática,
o bé escapa necessáriament del domini de la ciencia,
per a arrelar en un wishfult thinking, que aquí adquireix de mes a mes els tons característics d'un misten
religiós. De fet, el paraHelisme que hom podría establir entre el text esmentat i el cant del Deutero-Isa'íes "
sobre el baró de dolors que carrega damunt les seves
espatUes tot el dolor i el menyspreu del món, i, per
aixó mateix, és la salvació radical de la humanitat sencera, confirmaría el que dic. I d'altra banda, aixó no
tindría res de singularment paradoxal si recordem l'origen jueu de Marx, mes fort probablement que no pas
el seu rebuig conscient, expressat, en termes económico-positius, en el seu Zur judischen Frage.
És ciar que és possible rebutjar des d'una altra análisi aquest paraHelisme misteríoso-emocional. Pero aleshores la coincidencia objectiva d'ambdós textos nomes podría ser qualificada de casual en aquesta altra
perspectiva, a costa d'erigir la rao automática en el
moment constitutiu de la ciencia. La qual cosa confirma novament el sentit de la meva análisi. La rao que
funda el primitiu pensament liberal i el pensament
marxiá és una rao automática.

2
Com a punt de partida, si mes no, de l'análisi, aixó
em sembla históricament poc discutible. En efecte, d'una banda, un Mercier de la Riviére —expressió privilegiada, sens dubte, de l'optimisme racionalista del liberalisme continental— pogué escriure que ja no caldría sentir «preocupació de cap mena per la nostra
moral i els nostres costums» perqué era «socialment
impossible», grácies a l'evidéncia de la ciencia, que els
homes que s'hi infantessin no fossin «humanament par13. Is. 52-53.
f
14. Le Mercier de la Riviére, L orare naturel..., op. cit., pág.
356.
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lant, els homes mes virtuosos» —la qual cosa representa l'automatisme mes radical, fins i tot moral, de la
rao. I de l'altra, el socialisme «dentista» de Marx i Engels va suposar, amb un optimisme automátic no menor, que la plenitud de la consci&ncia —trencada, finalment, la acientífica discontinuítat entre les anomenades ciéncies de la naturalesa i les de l'esperit— ens
faria «al capdavali (automáticament) lliures» en fernos, a la fi, capados d'«ensenyorh>nos» de «la natura15
lesa» i de la «nostra propia socialització». És la coincidencia deis extrems. Una coincidencia ineludible, quan
el moviment invers és sempre circular entorn d'un punt
geométric i amb el mateix radi de mesura, a saber,
l'ethos científic, optimista i satisfet, de la IHustració,
de la qual tant els liberáis com els marxians son filis
naturáis.
Un ethos tan radicalment satisfet d'ell mateix, que
pogué arribar a poder explicar fenómens tan complexos
w
com el de l'empresa sense necessitat d'entrar-hi. «L'economia política clássica —ha escrit Ruffolo— nasqué
i s'expansioná en un període historie en el qual les
relacions de contractació s'avangaven decididament sobre les relacions de comandament en l'assignació deis
recursos (...). Aixó explica que l'interés deis autors
clássics, sobretot deis anglesos, es concentri en el mercat de bon comengament així com en les liéis que el
regulen, fins al punt de considerar tot el que surti d'aquestes17 relacions com a cosa estranya a l'economia política.»
Pero en termes económics, Marx és —cal no oblidar-ho— un elássie anglés, entestat a treure de Fanálisi de Tescola clássica anglesa, que ell comparteix, unes
12. Ibídem. Les frases literals entre cometes foren subratllades per Marx.
15. Friedrich ENGELS, Die Entwicktuñg des Sozialismus von
der Utopie zur Wissenschaft, op. cit., pág. 103.
16. Cf. Antonio MARZAL, Empresa y Democracia Económica.
Guadiana de Ediciones, Madrid, 1976, págs. 2349.
17. Giorgio RUFFOLO, La grande impresa nelta societá moderna, Einaudi, Torino, 1976, pág. 9. Existeix una traducció castellana —bastant deficient, per cert, cosa que és un mal endémic normal al nostre país— de l'Editorial Hispano-Europea,
Barcelona, 1973,
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conclusions d'ordre sócio-polltic diferents. Cosa que vol
dir que Marx no va sortir substancialment del plan*
teig clássic de l'economia política com a conjunt de
relacions contractuals regulades peí mercat, on l'autonomia de l'empresa només és aparent i no interessa
per a l'análisi substantiu de les coses. Simplement, es
va acontentar veient en aqüestes relacions de canvi
privat «que l'obrer com a obrer i el capitalista com a
capitalista es troben obligats a reproduir constantu
ment», el camp, delimitat per la producció privada,
d'una lluita de classes, que automáticament recuperaría lliarmonia social d'tm paradís, perdut peí pecat original de la propietat.
De fet, el que jo anomeno rao automática afirma —o
suposa— que la realitat natural i social es troben dominades, últimament i íntimament, per una rao que
automáticament s'imposa ja, o en tot cas, acabará imposant-se. La fe mecánica en el mercat smithiá com a
má invisible —automática— de l'economia, o la fe igualment mecánica —fisicalista—, per dialéctica que s'afirmi, en la lluita de classes marxiana com a mecanisme historie, ineludiblement salvador —automátic— de
tota la humanitat, a través de la salvació del proleta1
riat vuitcentista (en el sentit engelsiá del terme), * s'inscriuen directament i immediatament en l'afirmació inconscient d'aquesta rao automática, i en procedeixen
inconscientment per idéntica via, mes enllá de possibles matisacions, clarament accidentáis per a la meva
tesi de fons, sobre el carácter mes abstráete o mes historie de cadascuna d'aquelles. Un automatisme que persisteix, amb prou feines amb alguna excepció de la qual
m'ocuparé de seguida, tot al llarg del segle xix, almenys fins a la Primera Guerra Mundial, L'abstractisme del model neoelássie, fet d'una mica de psicología
i d'un gran feix de matemátiques, fins a despreocuparse del moviment concret de cara a descobrir l'eix ideal
18. Karl MARX, Lohn, Preis, Profit. Utüitzo l'edició deis
MEW, presa de l'obra citada de la Fisher, Marx-Engels Studienausgabe, II, Politische Oekonomie, pág. 197.
19. Friedrich ENGELS, Grundsatze des kommunismus, Antwort
zur 2. Frage. Cito l'edició de la MEGA recollida per l'editorial
Fischer en Marx-Engets Studienausga.be, op. cit., III, pág. 42t
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d'aquest moviment* no va fer mes que allargar la
vida histórica d'aquesta rao automática fonamentant.
L

_•
r

3
Ara bé, el carácter automátic d'aquest tipus de rao
fonamentant s'inscriu en tres dimensions relativament
diferenciáis, que ara m'interessa subratllar per tal de
donar al capdavall un perfil corréete a la meva análisi.
En primer lloc, en la rao automática és latent la
fe —o l'a priori— que la variable fonamental, si no Túnica, del sistema en qué es constitueix l'empresa, com
també de tot l'ordre económic i del Progrés mateix escrit amb majúscula, la constitueix la tecnologia (el
mode de producció, en la terminología marxiana).
Aquesta dimensió tecnológica —automáticament política— és a la base del naixement de la societat industrial, i per aquest motiu, amb una funció o altra, és
básicament i recurrentment permanent al mateix sistema industrial.
Alió que no és recurrent és el seu carácter unidimensional i unívoc, propi exclusivament de la rao automática. Essent la tecnologia una dimensió comuna a
tota rao que funda el sistema d'empresa de la societat industrial, ho és en un sentit excloent de la rao
automática; en el sentit que la tecnologia dirigeix i
funda no solament la racionalitat técnica del com es
fan les coses, sino també la racionalitat política del qué
és el que cal fer i del per qué cal fer-ho. El «llenguatge deis enginyers» —en la terminologia de MerleauPonty— en qué s'expressa la tecnologia, també prétén
ser, en la rao automática —amb aquesta primada del
tecnológic— «dlenguatge de sentit» en aquesta mateixa
terminologia. Heus aquí una primera nota definidora
de la rao automática.
En segon lloc, en la rao automática també hi ha
latent la fe —i aixó no és mes que l'altra cara del mateix fenomen— que la rao pensable és única, una mena
de Rao Universal (que per aixó s'escriu també amb
20. Cf. Jean BOISSONNAT, La poliiiquc des revenus, Seuil,
París, 1966, págs. 35-39.
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majúscula), davant la qual les possibles variants no
més podrien ser relíquies arcaiques d'un passat destinat a desaparéixer per la for$a i el corrent mateixos de
la rao, embrionáriament actuant a la industria i la
tecnología modernes.
Aquesta segona nota també és d'alguna manera recurrent en tota rao que funda el sistema d'empresa de
la societat industrial moderna. Pero la seva recurréncia s'esdevé amb una previa traducció: la Rao (amb
majúscula i article determinat) continua essent vigent,
a condició de ser qualifícada com a rao eficient o útil.
Cosa que equival a dir que l'eficácia social de la rao
és una dimensió essencial de la rao de la civilització
industrial. Pero en la rao automática, l'efíciéncia instrumental (la Zweckrationalitat weberiana) cobreix ordenadament i excloentment el camp de la rao sense
mes consideracions. Per descomptat, el carácter práctico-pensant de la rao científica de la societat industrial
sortida de la modernitat, de la primitiva rao liberal i
de la marxiana —coincidents també en aixó, per molt
que sembli paradoxal a la «vulgata» de la praxis mara
xiana— legitimava que s'acotés —i que s'esgotés— en
l'efíciéncia natural i social autoregulada —automática—, el camp de la ciencia.
Finalment —i potser aquesta és la seva dimensió
mes decisiva en termes operatius—, en la rao automática hi ha també latent la fe en la transparencia essencial d'aquesta racionalitat. Transparencia que és doble, transparencia del procés mateix, i transparencia
del subjecte visible o invisible d'aquest procés. Que liberáis i marxistes entenguessin les relacions económiques com a relacions contractuals de canvi (de canvi
igual, peí que fa ais liberáis; de canvi desigual, a causa
del monopoli disfuncional de la propietat, tocant ais
marxistes) és, mes que un resultat de l'análisi del funcionament de l'economia, un pressupost lógic per a la
consistencia del postulat d'aquesta necessária transparencia de la rao, en la qual enfonsa les seves airéis ocultes el mite de la rao automática de la IHustració. La
definitiva transparencia de les relacions socials en el
21. Cf. Antonio MARZAL, Ciencia y Anticiencia en el dominio
de las Ciencias Sociales, op. cit., págs. 159-161.
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XÍX, de la tesi marxista, és fruit d'aquesta transparencia de la rao automática. I l'aparentment congénit optimisme burgés de l'época, també n'és fill.
Les relacions administratives de poder i d'autoritat
que tota organització segrega, o son pura aparenta
d'una realitat mal analitzada, (de «la má invisible», en
el cas de Smith), o son tot just un creixement ceHular
patológic (produ'ít peí cáncer de la propietat privada,
en el cas de Marx). Fins i tot quan Marx s'expressa en
termes d'organització per a perfilar la figura de futur
del mánager, aquesta organització és smithianament
transparent, si la separem amb rigor lógic de l'aventura disfuncional —afegida históricament, pensa Marx—
22
de la propietat. L'administració engelsiana de les coses en comptes de l'administració deis homes, no és
solament, en la teoría marxiana, la meta final; és ja
una realitat embrionaria i continguda, la de la transparencia en si de les relacions económiques pensades
exclusivament i excloentment com a relacions contract u a l de canvi. Els problemes de reestructurado opaca
de la societat i de l'empresa entorn de l'eix complex
deis fenómens administratius de l'organització i de la
serie de microinstitucionalitzacions de poder que aquella necessáriament segrega en el seu moviment funcional, no podrien teñir cap mena de cabuda en aquest tipus d'análisi. És el domini últim —en tots els sentits
del mot— de l'automatisme de la rao que funda el sistema polític, en el qual es constitueixen l'empresa i l'economia en general.
De fet, a base d'aquestes tres dimensions de la rao
automática, liberáis i marxistes van construir llurs propis mQdels de societat, en els quals, mes enllá de llurs
diferents mecanismes de funcionament -—propietat privada o no, fonamentalment—, van arribar a les mateixes promeses: una economía portada objectivament
—automáticament— pels homes (per la sobirania objectiva del consumidor o del proletari) i al servei d'aquests
22. Karl MARX, Das Kapital, III, 1, 23. Per a l'análisi d'aquest capítol, en el sentit del meu text, vegeu Antonio MARZAL,
Empresa y Democracia Económica, op. cit., págs. 4044. Per al
sentit d'aquesta análisi, vegeu Antonio MARZAL, España hoy: la
empresa como problema, Edicusa, Madrid, 1977, pags. 156-157.
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mateixos homes, r>er tal de fer-los iguals, lliures i felinos* I la possible convergencia avui d'ambdós sistemes, sustentada per Galbraith" potser alió que confirma és aquest igual punt de sortida en la historia de la
rao moderna.
La historia posterior —és una cosa que em sembla
clara— ha engegat a rodar aquest somni, que tenia
mes d'utopia abstracta (en la terminología de Bloch)
que no de ciencia, i aixó a desgrat de les seves pretensions i formulacions históriques. I de fet, aquesta incapacitat tant del primitiu pensament liberal com de
roríginari pensament marxiá per a donar compte del
que després ha succeít, ja en el futur, és alió que ha
for^at els homes de sensibilitat mes independent d'avui a abandonar el model de la rao automática fonamentant, que pretén ni mes ni menys que explicar la
societat i l'empresa sense haver-hi d'entrar. £1 tot i
el no-res de Hegel han tornat a donar-se cita aquí.
II
Davant d'aquesta incapacitat de la tesi de la rao
automática —que ha obligat a abandonar-la—, podrien
produir-se, i de fet s'han produit, dues reaccions de resposta radical, sense que la paraula radical tingui aquí
23. Compareu, per exemple, dos textos amb dos segles de
distancia, un d'un marxista «fidel en la seva dissidéncia», Robert Havemann (Dialéctica sin dogma, Ariel, Barcelona, 1967)
i un altre d'un vell liberal que ja he citat, Mercier de la Riviére. Ambdós coincideixen en la promesa i en la formulació de la
promesa. «Naixerá» —escríu avui Havemann— «una societat en
la qual ningú no podrá enriquir-se a costa deis al tres» (pág.
186). «Ningú no podrá enriquir-se a costa deis al tres», escriví
fa dos segles Mercier de la Riviére (op. cit., pág. 351) (els subratllats son meus). Els to utópicament escatológic comú a tots
dos textos —ambdós amb pretensions rigorosament «cientistes»— només pot teñir una explicació lógica, l'automatisme de
la rao científica. Per a una análisi mes detallada de les propostes inconscients de Havemann, cf. Antonio MARZAL, La legitimación fáctica del sujeto del desarrollo tecnológico. VI Reunió Interdisciplinar de Madrid (Setembre de 1979), Mensajero,
Bilbao, 1980.
24. John Kenneth GALBRAITH, The new industrial state, op.

cit, vjjfc- p-384.
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cap connotació de signe valoratiu: el triomf de la rao
utópica, dintre la millor tradició anarquista, que torna
a posar la rao en l'home mes que no pas en la naturalesa; i el triomf de la rao emocional (de la no-raó,
de la desraó) de rexperiéncia i la retórica feixistes, que
veu en l'emoció arracional, en el subjecfiu i totalitzant
Gehorigkeitsgefühl, la clau de volta de la construcció
de l'empresa en el sistema industrial modern.

1
En efecte, en la millor tradició anarquista —que,
paradoxalment, avui mina el marxisme per dins, introduint-s'hi inconscientment per a buidar-lo i substituira
lo—, la rao automática ha de ser substituida per un
altre tipus de rao, capag d'adonar-se d'entrada de l'orgull opressor de la pseudo-ciéncia iHustrada. «Els termes socialista científic, socialisme científic que apareixen i tornen a aparéixer sovint en els escrits de lassallians i marxistes —escriu Bakunin, ja el 1873 i, indubtablement, amb una passió no reprimida— proven,
per ells mateixos, que el pseudo-Estat popular no será
mes que el govern despótic de les masses proletáries
exercit per una nova i restringidíssima aristocracia de
veritables o pretesos savis. Al poblé, que no és savi, hom
el descarregará així de tota inquietud de govern, i l'integrará totalment en el ramat deis governats. Quin alli26
berament mes bonic!» La crítica de Bakunin s'inclina directament a denunciar, com ja es veu, un despotisme illustrat i cientista —de signe proletari o burgés, tant se val—, que s'inscriu necessáriament, a través de la disfressa de l'objectivitat relacionant, en la
rao automática de la Illustració. Una denuncia —cal
subratllar-ho— l'objectivitat de la qual sembla difícil
25. C/., a propósit d'aixó, el próleg de Dominique Dessanti
dedicat a la situació avui deis socialistes utópics a l'antologia
que els dedica (Dominique DESSANTI, Les socialistes de Vutopie,
Payot, París, 1970).
26. BAKUNIN, Étatisme et Anarchie. Un text publicat per Flnstitut d'Amsterdam i traduít per primera vegada al francés, que
preñe de Tautología de Tanarquisme de Guérin (Daniel GUÉRIN,
Ni Dieu ni Maítre: anthologie de Vanarchisme, Maspero, Paris,
1973, tom II, pág. 13).
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contestar, históricament parlant. De fet, el «pecat original del coneixement» del marxisme moralitzant d'un
n
Havemann només no es pot integrar en la línia bakuninista, perqué intencionalment i partidáriament només fou concebut contra el pensament liberal, i no ho
fou mai contra la seva fe marxista de «fidel dissident».
Tanmateix, de fet, i en vista deis resultats histories,
també l'análisi actual l'hauria d'utilitzar contra aquella, si és que ja no l'utilitza Havemann inconscientment
a causa de la seva real dissidéncia, a desgrat de la seva
fidelitat ordotoxa. És la lluita real de la rao utópica
contra la rao automática.
De fet, Bakunin —i junt amb ell el millor anarquisme—, ja va ser capac. de preveure, en oposar-se radicalment a la rao iliustrada, els efectes nocius i necessaris de la perpetuado i sobretot de la legitimació de
la jerarquía, que la realitat aconseguiria fer passar, tant
en el capitalisme com en el socialisme «científic», si es
perpetuaven aquells esquemes teórics relacionats de la
rao automática, en formes fácticament creixents d'orw
ganització. «Qué vol dir aixó d' el proletariat orga21
nitzat en classe dominant"?», es preguntará Bakunin.
«Uns antics obrers (...) que només es representaran ells
mateixos i només representaran les seves própies pretensions de comandament», contestará Bakunin; * «una
30
nova casta político-sávia-privilegiada». «El qui en dubti —conclourá Bakunin— és que no coneix la natura31
lesa humana.» Paradoxalment, i des d'una altra perspectiva, la convergencia galbraithiana del sistema so32
viétic i de l'americá a qué vaig fer aHusió mes amunt,
ja va ser anunciada —i naturalment, criticada— un segle abans, per la rao utópica anarquista, que veia en
l'automatisme de la rao iHustrada l'afirmació cega d'una autonomia organitzadora, inevitablement destinada
a segregar i a perpetuar una jerarquía irracional com
a condició de la seva mateixa supervivencia. «La re27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Robert HAVEMANN, Dialéctica sin dogma, op. cit., pág. 163.
BAKUNIN, Étatisme et Anarchie, op. cit, pág. 12.
BAKUNIN, Étatisme et Anarchie, op. cit., pág. 13.
BAKUNIN, Étatisme et Anarchie, op. cit, pág. 15.
BAKUNIN, Étatisme et Anarchie, op. cit., pág. 13.
Cf. supra, nota 24.

volució mundial reduída al treball rutinari d'un éhginyer en cap, que dirigeix el moviment insurreccional
de les masses de tots els paísos com aquell qui dirigeix una máquina», havia escrit contra el «cientisme»
marxista, el 1872, Bakunin* I l'excusa teórica de la
transitorietat d'aquest burocratisme autónom i tancat
en ell mateix —excusa que, cal reconéixer-ho, ara ja
ha desemmascarat l'experiéncia histórica—, no és, per
a Bakunin, mes que la prova de la feblesa d'aquesta
pretesa rao automática, que s'autolegitima en la contradicció de teñir «com a fi la llibertat i com a mitjá, la
34
tirania». Amb aixó s'ha arribat, pensa Bakunin, a l'afirmació suprema de la naturalesa contra l'home, de
la ciencia mecánica —de la pseudo-ciéncia— contra
l'ethos que construeix Thome, contra la rao que funda
l'Absolut huma.

2
No val la pena d'insistir mes en aquesta análisi de
raparició necessária de l'«organització centralitzada, jerárquica i autoritaria (...) que, de vegades afavoreix
una classe social en detriment d'altres, i d'altres vegades aconsegueix l'equilibri entre els individus, les sectes o les classes socials, pero sempre per a augmentar
el seu propi poder i assegurar la seva supervivencia»,
35
de la tradició cultural anarquista. Una tradició que,
d'altra banda, reapareix avui, larvadament o explícitament, en el marxisme mes independent, des de Trots37
ky* fins a Djilas, per posar només dos exemples significatius.
33. BAKUNIN, Lettre au journal «La Liberté de Bruxelles». A
l'antologia citada de Guérin, tom II, pág. 11.
34. BAKUNIN, Étatisme et Anarchie, op. cit., págs. 13-14.
35. Cf. César M. LORENZO, Les anarchistes espagnols et le
pouvoir 1868-1969, Seuil, París, 1969. La citació entre cometes del
meu text és d'un document, recollit en el llibre que cito, de la
CNT espanyola de juliol del 39. Els subratllats son meus.
36. Cf. León TROTSKY, La révolution trahie, Editions de Minuit, París, 1963. L'original és de 1936.
37. Cf. Milovan DJILAS, La nuova classe, II Mulino, Bologna,
1957. I Milovan DJILAS, La sociedad imperfecta, Ariel, Barcelona, 1970. És particularment interessant la lectura del próleg
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Una tradició que, atesos els seus elements básics de
denuncia des deis fets, ha estat confirmada per la realitat posterior i transmesa per totes les análisis modernes de l'empresa deis darrers cinquanta anys, des
de Berle i Means fins a Galbraith, passant per Burnham
i Schumpeter, per citar només figures que ja slian fet
clássiques " En definitiva, aixó és la constatado empírica del fet que la simplicitat lógica del model dentista de la iHustració, subjacent en els primitius liberáis i en el pensament marxiá originan, no ha pogut
suportar la prova deis fets de la complexa empresa
moderna. La qual cosa, des d'un planteig analític significa que no hi ha mes remei que desplagar la rao
automática i posar en el seu lloc un altre tipus de rao.
El primer intent historie d'aquesta feina consistent
a desplagar la rao automática —ja ho he dit mes
amunt— 17ia dut a terme l'anarquisme en nom de la
rao utópica. Interessa, dones, ara, posar ben en ciar
el sentit d'aquesta altra rao utópica, que competeix amb
la rao automática. Un sentit que es revela en l'estimació social segons la qual, davant el fracás histórico-teóric de la rao automática, cal tornar a una rao moral
absoluta —utópica. Una rao moral que, a part de confiar menys en els automatismes de la ciencia que no
en ráete creador polític de naturalesa moral, i de desplagar-se clarament del tema del punt de partida (que
sembla ocupar tot el camp lógic de les análisis del xix)
al punt d'arribada del camí (o, encara millor, a l'horitzó que dona sentit al tragat del camí), s'estructuri,
com a rao, en dues línies fonamentals. Primer que res,
en una revalorado original i absoluta del subjecte de
per al que estic dient. Djilas hi diu: «La societat comunista, no
solament ha fracassat en intentar elevar-se cap a una germanor
i igualtat entre els humans, sino que, a través de la burocracia del partit, segrega un estrat social de privilegi, que, de conformitat amb el pensament marxista, vaig qualificar de la nova
classe* (págs. 9-10. El primer subratllat és meu, el segon, de
Djilas).
38. A. A. BERLE i G. G. MEANS, The Modern Corporation and
prívate property, New York, 1932. J. K. GALBRAITH, The new
industríale state, op. cit. (1977). J. BURNMAM, The managertal revolution, Day, New York, 1941. J. A. SCHUMPETER, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, op. cit. (1942).

52

la societat industrial que el situi damunt d'aquesta, és
a dir, del subjecte de l'empresa per damunt de l'organització. En darrer terme* en la primacía discontinua
de l'home sobre la naturaíesa, de la subjectivitat ética
sobre l'objectivitat relacionant i la seva falsa transparencia. I en segon lloc —possiblement en primer lloc
lógic—, en la comprensió d'aquest subjecte no per mecanismes automatics de tipus «fisicalista», sino peí fet
de referir-se éticament —utópicament— a uns valors
absoluts i radicáis (la solidaritat en concret, com a única articulació real de la Uibertat i la igualtat), valors
absoluts i radicáis que s'imposen a l'home com a ésser
societari i que, en imposar-se-li, acaben per alliberarlo, donant-li la possibilitat de ser absolutament home.
Origináriament, la rao utópica de l'anarquisme neix
—ja ho he dit— d'una desconfianza radical en l'automatisme mecánic —cientista— que va dominar el pensament liberal i el marxiá. El retret de Marx a Lassalle
per la seva ingenua confianza en I'Estat present per
tal de posar remei ais mals de l'automatisme del mercat, es repeteix en Bakunin contra Marx per la seva
confianza, no menys ingenua, en I'Estat futur, fill del
mateix automatisme del mercat en qué s'estructura l'analisi marxiana de la societat. De fet, en aquest objectiu i encreuat debat historie a tres bandes —Lassalle, Marx, Bakunin—* es revela el sentit profund de
la rao utópica, com a rao que funda l'organització de
la societat i de l'empresa.
Psico-estructuralment, aquesta rao utópica tendirá
a constituir-se, en Támbit deis fets, en relacions d'associació com a exigencia conscient d'«una ética elevada, fundada en l'ajut mutu i l'instint de rebellia», els
dos components essencials -—«idees i sentiments» de
40
la rao utópica que «les masses porten dins». Sócio-estructuralment, aqüestes relacions associatives «avui (...)
de liuita i d'ajut» i per aixó encara només susceptibles
39. Cf. Georges LEFRANC, Histoire des idees sociales dans
VEurope contemporéenne, Montaigne, París, 1960, pág. 107.
40. Les frases entre cometes son unes citacions textuals del
document programátic de la CNT espanyola ja citat a la nota
35. Cf. César M. LORENZO, Les anarchistes espagnols et le ponvoir: 19688-1969, op. cit.f pág. 11.
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de prefigurar *les relacions de la humanitat futura*
serán «demá (com a tais relacions socials), meres rodes administratives», d'«una societat millor, on florirá la gestió directa de les riqueses, convertides en pro41
pietat coHectiva, pels mateixos treballadors».
Orgánicament, en fi, les relacions socials —legitimades, a la fi, per la rao utópica— constituirán un vast
i creixent teixit « d'associacions unides entre elles per
a tot alió que exigeix un esforg comú,» * una immensa,
complexa i variable xarxa federativa que unirá les empreses, els barris, les escoles... no jerárquicament, sino
de baix a dalt, perqué «una llibertat completa en presidirá el desplegament, i no pas d'una manera immutable, perqué aquest será un organisme sempre en
41
evolució».
És el domini radical de l'organització no-autoritária,
esdevinguda possible perqué arrela en un absolut étic.
«La iniciativa individual será fomentada i qualsevol
tendencia a la uniformitat i a la centralització será
44
combatuda.» Perqué alió que el carácter fonamentador de la rao utópica significa en definitiva és que «cal
formar homes lliures, els únics que podran constituir un
45
món lliure.» Un món on, finalment sigui possible arribar a ser radicalment home.

3
És possible arribar a ser radicalment home en una
societat industrial moderna? Sempre és possible vacillar, davant d'una pregunta com aquesta. Pero la rao
utópica és la que contesta afirmativament aquesta pregunta des d'un Absolut étic, fins i tot si, en fer-ho en
les seves formes concretes —l'anarquista, per exemple— queda dissociada radicalment (com segurament li
retrauria polémicament el marxisme) del model de societat industrial, tal com l'ha creat i compres la mo41.
42.
43.
44.
45.
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Ibidem, págs.. 11-12.
Ibidem, pág. 12.
Ibidem, pág. 13.
Ibidem.
Ibidem, pág. 11.

derna civilització d'occident. I aixó amb tota probabilitat seria históricament veritat, si mes no, en el sentit
que el component del progrés de la rao moderna tindria, en la rao utópica, un carácter decididament mes
étic que tecnológic i fins i tot significaría la dissociació d'ambdós elements, en comptes de la legitimació de
l'un per l'altre.
Una afirmació semblant, tan radical, seria sens dubte contestada per l'anarquisme teóric. Pero en tot cas
és difícilment contestable que, críticament, la rao utópica només és un nord i no un camí concret. La qual
cosa, des d'aquest nou angle, torna a posar en qüestió
la viabilitat histórica directa, sense les seves necessáries mediacions objectivament relativitzants, de les tesis anarquistes, entre les quals l'autogestió, com a forma radical de democracia económica i d'economia al
servei de l'home, seria l'expressió —teórica?— mes significativa. Ja en tornaré a parlar en la segona part del
meu llibre. Ara en tinc prou de suggerir que, en tot
cas, les reserves a la resposta afirmativa apareixerien
novament aquí tan bon punt les formes organizadores
de l'autogestió s'analitzessin, no des de llur esquema
teóric, sino des deis esquemes reals, melosos els informáis, que l'experiéncia histórica posa al descobert. Ara
bé, i un cop fetes aqüestes reserves de fons, també és
possible dir que continua essent veritablement i históricament consistent l'afirmació de Schneider i de
Kuda, segons la qual és cert que tot intent historie
de superar la dependencia inhumana de les relacions
creades per l'empresa moderna sempre ha passat, fins
i tot sense saber-ho, per Proudhon i per Bakunin, mes
40
que per Marx. La qual cosa vol dir que quelcom té a
veure, en definitiva r la rao utópica amb la legitimació
racional del sistema polític en el qual es constitueix
l'empresa com a gestió de la racionalitat técnico-económica. Almenys com a exigencia. Per a l'análisi que estic fent, ja en tinc prou amb la possibilitat d'aquesta
afirmació.
46. Dieter SCHNEIDER und Rudolf F. KUDA, Mitbestimmung:
Weg zur industriellen Demokratie. DTV¿ München, 1969, p&g. 11.
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ni
Siguí com sigui, la veritat és que junt a aquest intent historie de destronar la rao automática per part
de la rao utópica, també hi ha hagut históricament un
altre intent de destronar aquella per part d'un altre
tipus de rao que mes amunt he anomenat rao emocional. Potser encara seria millor anomenar-la 1'emoció
arracional o la no-raó, com també he apuntat mes
amunt, si no fos perqué sociológicament és mes coherent el nom de rao amb la funció práctica de legitimad o , a qué es refereix aquest tractament de la rao, entorn del tema de ¡'empresa (a part que així no cal sino
canviar els adjectius, mantenint idéntic el substantiu).

i
De fet, alió que he anomenat rao emocional pretén
aconseguir una nova legitimado del fenomen modern
de l'empresa, inscrivint-la decididament en una nova
rao histórica, la del Führerprinzip, davant del fracás
historie de la transparencia relacionant de la rao automática i davant l'acusació d'inviabilitat de la massa
—i el que és encara mes greu, de menyspreu aristocrático-arribista per la massa, com a possible subjecte de
la historia en una societat industrial moderna.
Prácticament es coneixen els resultats d'aquest intent historie de legitimació de la rao emocional, que
ha conegut la seva época d'«esplendor» entre les dues
grans guerres. El que no es coneix tant —o no es diu
tant— és l'humus de la consciéncia social, que ha fet
históricament possible aquesta legitimació a través d'aquest tipus concret de rao, l'emocional: el manteniment, per un costat, del sentit utilitari i eficient de la
societat industrial davant situacions decisives de crisi,
i d'altra banda, la necessitat d'una «mística» exaltant,
que substitueixi els valors étics en fallida. De la rao
automática conserva, així, la rao emocional, —retraduínt-Ies— les idees de progrés tecnológic i deficiencia social. Substitueix, en canvi, l'element de la transparencia relacionant, el seu automatisme mecánic, per
l'adhesió incondicional, per l'emoció mística, per la
passivitat conscient en mans d'un capitost (cosa que
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és una dimissíó ética), a favor d'aquella eficacia deis
resultats que va caracteritzar des de l'origen la societat industrial moderna. Amb aixó per un costat i la rao
emocional com a rao fonamentant per altra banda, se
sitúa ais antípodes d'una rao utópica, que ara es retradueix en forma exclusivament retórica —cosa que
significa que és ineludible— per a donar-se una «bona
consciéncia», com a succedani, de cara a les masses,
mes que suficient d'aquella solidaritat radical que es
considera irreal i dones incompatible amb l'eficacia necessária, i en aquest sentit, inviable.
Si insisteixo en aixó és perqué, davant d'una certa
desqualificació orgullosament despreocupada d'una certa esquerra, cal alertar la intelligéncia sobre un fenomen social i una forma de legitimació de la nostra societat industrial que —és important de subratllar-ho—
han estat —i continúen essent-ho a desgrat de la Segona Guerra Mundial— filis del nostre temps. Ni el nazisme ni el feixisme italiá no van néixer perqué sí, sino
en unes condicions económico-socials molt concretes,
que van ser —i avui potser poden tornar a ser-ho—
efectivament nostres. I d'aquesta capacitat d'adhesió a
un tal sistema de legitimació de la societat industrial
moderna en situacions particularment critiques de fallida de la civilització, hi ha alguns casos expressivament significatius entre nosaltres immediatament desfl
prés de la guerra civil, tais com els d'un Garrigues
o el d'un Legaz Lacambra/* del taranná liberal deis
quals no es pot dubtar amb justicia, si dones no es prescindeix ahistóricament de la perspectiva concreta cultural d'aquell moment. La qual cosa és una prova decisiva de la capacitat real de legitimació concreta d'aquesta mena de rao emocional, per irracional que sigui.

2
En teoría, la rao emocional de qué ara parlo s'autoestructura entorn de tres principis axials. Primer, el
47. C/. Joaquín GARRIGUES, Tres conferencias en Italia sobre
el Fuero del Trabajo. Ediciones Fe, Madrid, 1939.
48. Cf. Luis Legaz LACAMBRA, Introducción a la teoría del Estado nacionalsindicálista, Bosch, Barcelona, 1940.
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Führerprínzip (el principi del cabdillatge) com a forma activa d'estructuració orgánica —no solament organitzada— de les relacions socials. Segons, la idea de la
Gemeinschaft (de la comunitat natural davant del fet
associatiu voluntarista) com a forma orgánico-natural
d'estructuració passiva i emotiva, de la qual el primer
principi és l'anvers. I tercer, i com a válvula d'escapament i de seguretat que neutralitzi tot disfuncionament, una original Sündenbockphilosophie
(filosofía del
«boc expiatorí»), que margina qualsevol tipus de dissidéncia, excloent-la de l'acció eficag * I és que, com escriu Kühnl, si cal «desconnectar de la formació de la
voluntat política, en el seu pía mes elevat, la crítica i
l'oposició», com a mesura de seguretat envoltant, encara és mes necessari, en el nucli mateix del sistema
de legitimado, «configurar la societat total d'acord
amb el principi de comandament i d'obediéncia en tots
els plans socials: l'autoritat paterna per a la familia,
la del mestre per a l'ensenyament, la deis superiors per
a l'administració, i la de l'empresari per a l'economia.
El món militar amb les seves estrictes jerarquies» —continua Kühnl— «és el model d'aquesta organització social (...) A l'empresa industrial capitalista amb els seus
principis de capacitat i d'eficiéncia i la seva estructura
jerárquica de comandament, corresponia, segons Hitler, la dictadura en l'ámbit polític (...) I a aquest model autorítari de societat correspon el codi quasi-militar de virtuts del feixisme: la disciplina i l'obediéncia,
la lleialtat i llionor militar van ser exaltáis com a virtuts supremes (...). La consigna de la joventut feixista
50
d'Itália proclamava: "creure, obeir. Imitar"».
Com veiem, la rao emocional, com a rao que funda
el sistema polític constitutiu de l'empresa segons la
teoría feixista, assumeix totes les dimensions aplicables, directament i immediatament, a la racionalitat técnico-económica própies de la primtiva rao automática,
la gestió de les quals assegurava com a subjecte el sistema polític de l'empresa. La idea de progrés, fundada
49. Cf. Reinhard KÜHNL, Formen bürgerlicher Herrschaft:
LiberalismuS'Faschismus. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reimbeck bei Hamburg, 1971.
50. R. KÜHNL, Formen..., op. cit, págs. 87-89.
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unívocament sobre la tecnología, la idea de rao universal en el sentit de la rao instrumental, de l'eficiéncia
i de la productivitat, la rao emocional les assumeix com
a dades ineludibles de la gestió de les coses. Alió que
no assumeix —sino, ben al contrari, contesta radicalment—, és la idea de la transparencia social d'unes
relacions económiques pensades com a relacions con•ractuals i igualitáries de canvi. En comptes d'aixó —i
distanciant-se igualment de la preocupació ética i humanitzadora de la rao utópica— entronitza la jerarquía
en si, imposada per l'eficácia productiva i amb prou
feines legitimada per l'emoció nascuda d'un subjectiu
—i objectivament imposable— «sentiment de pertinen£a». Així «la ideología del Führerprinzip i de l'Estat
fort (inspirada per l'exigéncia práctica d'eficácia técnica) s'articula directament amb la ideología de la co51
munitat i la nació» com a sentiments emocionáis. Cosa
que vol dir que «si la Führung (el comandament) política representa el bé comú, la conclusió que s'imposa
clarament és que aquest comandament ha d'esdevenir
com mes fort millor, alliberant-lo de tots els factors
K
potenciáis d'entorpiment» (la
Sünderbockphüosophie).
Amb aixó hom assegura quelcom mes que una legitimació racional de la jerarquía organitzadora. Hom assegura també, en el pía polític del sistema constitutiu de
l'empresa, la funció social i práctica «de disfressar les
contradiccions socials que hi ha en una societat de
classes, de presentar com a interessos de la totalitat
els interessos deis seus membres domiñants, i d'assegurar, grácies a aixó, Ystatu quo social (...) (fins a) les
seves ultimes i radicáis conclusions. Si el poblé és una
gran comunitat de vida i de destí, si Vempresa constitueix veritablement una auténtica Arbeitsgemeinschaft
(comunitat de treball) de patrons i assalariats, aixó vol
53
dir que tots han d'estar incondicionalment junts».
Ara bé, aquest estar junts, aquesta comunitat, no és
una categoría ética, sino l'exigéncia política «d'una submissió sense condicions a la voluntat del comanda51. R.
52. R.
53. R.
meus.

KÜHNL,
KÜHNL,
KÜHNL,

Formen,.., op, ciu, pág. 87.
ibidem.
Formen..., op. cit, pág. 85. Els subratllats son
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5

rnent polític del moment». * Desproveída deis seus tons
emocionáis, és una idea que exposá Hitler davant d'un
públic empresarial —a l'Industrieklub de Dusseldorf,
el gener del 32— qualificant de «neciesa» l'intent modera d'intentar transvasar l'esperit del que és polític
(regit peí principi del nombre mes gran) a l'economia
(regida peí principi de la personalitat). Alio que s'imposa, pensa Hitler, és precisament el camí invers. És a
dir, s'imposa el camí de tornada al principi de la per55
sonalitat, també per a la política. El principi que regirá, dones, el sistema polític —el general i el constitutiu de l'empresa— i, en conseqüéncia, el principi emocional de legitimado de l'un i de l'altre, será un principi decididament aristocrátic —és a dir, jerárquicoemocional— enfront de les iHuses pretensions d'exaltar
una massa inert que només vol «panem et circenses»,
i a la qual cal donar, dones, —escriu Mussolini l'agost
del 22— «tot el benestar material possible per tal que
no pertorbi amb els seus tumults o les seves lamenta56
cions les mes elevades manifestacions de Tesperit».
Amb aixó el que s'afirma inconscientment és la fusió
de la racionalitat técnico-económica amb el principi aristocrátic de la jerarquía. Pero aquest principi que, des
de la racionalitat técnica, pretén regir en l'ámbit deis
fets la institucionalitzacio del poder que comporta la
comprensió de l'empresa com a sistema polític, la retórica no l'afirma així, ni tampoc és aíllat acotant-lo
al camp estríete de les exigéncies técniques organizadores, sino que és elevat a «categoría», com li agradava
de dir al llenguatge feixistoide espanyol de la immediata guerra civil. En el feixisme, la retórica emocional fa el paper de succedani de la legitimació racional.
I «la concepció» podríem dir, «microhegeliana de l'empresa, com a síntesi homogénia i fecunda d'uns interessos diversos pero convergents, com a eos místic on els
interessos particulars es fonen en Tinterés nacional»,
fou utilitzada així —«com, d'altra banda, la mes vasta
54. R. KÜHNL, ibidem.
55. DOMARUS, Hitler: Reden und Proclamationen 1932-1945. I,
Würzburg, 1962, págs. 68 i ss.
56. Citat per Angelo TASCA, El nacimiento del fascismo, Ariel,
Barcelona, 1969. pág. 268.
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concepció tnacrohegeliana de l'Estat»— com «un instrument conceptual precios per a un programa d'institucionalització del poder d'una élite capitalista-burocrá57
tico-militarista». Per a assegurar així aquest sistema
jerárquic d'empresa, calgué avancar-se ais fets amb la
retórica de l'adhesió emocional a la «comunitat de treball». La rao fonamentant no pot aleshores expressar-se
sino a través de la rao emocional, o encara millor, de
l'emoció arracional —en acabar la meva análisi, ja
puc invertir les paraules— per tal de poder, si no legitimar, sí, almenys, disfressar la no-raó i fins la desraó
deis fets.

3
Pero a la práctica —no ho oblidem— tot aquest argot teórico-retóric deshumanitzant no s'imposa en Fámbit deis fets sino a través de la legitimado de l'eficiéncia en el sentit de llieréncia racional —unidimensional— de l'eficácia de la societat industrial, filia de la
rao moderna. La supervivencia del franquisme entre
nosaltres va teñir molt a veure, de fet, amb l'expansió
económica com a suprema legitimació utilitaria del
sistema. «El feixisme —és Tasca, ara, el qui parla— és
el campament de Thorda contra la ciutat, pero un campament d'un nou genere, on regnará una disciplina de
ferro, on els trens arribaran a l'hora, on ningú no escapará de la mobilització deis cossos deis esperits. Una
horda que será un exércit, un exércit modern, i davant
del qual la ciutat lliure apareixerá com a horda i con58
fusió».
Un accident de camí al llarg de la historia? Em pensó i espero que sí. Pero cal no oblidar que aquesta forma de rao emocional ha estat —si és que encara no
continua essent— en l'ámbit deis fets, una forma de
legitimació del sistema polític de Tempresa de la societat industrial per part de la rao moderna, davant
57. Giorgio RUFFOLO, La grande impresa nélla societá moderna, Einaudi, Torino, 1967, pág. 85.
58. Angelo TASCA, El nacimiento del fascismo, op. cit, pág.
268.
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deí fracás histórico-teóric de la rao automática i enfront de l'evident no positivitat immediata de la rao
utópica.
IV
Pero si la rao automática s'ha revelat históricament
com un mite, si la rao utópica ens tramet a un altre
horitzó pero no al camí i a les seves ineludibles mediacions objectives exigides per l'análisi positiva, i si
la rao emocional (en rigor, la no-raó) s'ha vist históricament que només era una accident de camí —un
accident greu—: ¿qué li resta, aleshores, a la societat
d'avui per a racionalitzar —en definitiva, per a legitimar— els complexos fenomens socials que, en penetrar
en l'empresa «la racionalitzen alhora que la polititzen»
en l'expressió, abans citada, de Touraine? Només una
rao modesta, que, posat a afegir-li un adjectiu, jo qualificaria de rao raonable.

1
L'adjectiu potser no és molt afortunat, pero apunta
a un fenomen ben decisiu i ciar del nostre temps, el de
la rao weberiana, que es mesura peí seu grau d'acceptabilitat social, per l'índex de probabilitat de ser acceptada pels fets, fenomen que ens retorna ais valors socials concrets d'una societat industrial concreta. Per a
Weber, l'autoritat —si hom no acudeix a legitimacions
moráis, teológiques o filosófiques que ens farien passar a altres análisis— és un determinat grau (alt) de
probabilitat de ser obeít. I l'acceptabilitat es mesurará,
en conseqüéncia, tocant ais fets, per graus (alts) de
convenciment fáctic, és a dir, d'acceptació real en una
situació donada, al marge de legitimacions no positives d'aquesta.
De fet, el sistema d'una societat industrial altament
tecnológica com la nostra funciona aixf, i així el duem,
si és que el duem i ell no ens duu a nosaltres, o simplement es duu ell mateix, al marge del fet que nosaltres hágim d'anar en el sistema.
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Vol dir aixó que aquesta dimensió fáctica de l'acceptació esgota el tema de la rao raonable? Per descomptat que no. Ja he dit que la rao raonable ens retorna al món deis valors d'una societat concreta. En
el nostre cas, ais valors de la societat industrial moderna, el paradigma de la qual és, ara per ara, l'occident opulent. Un occident fet d'eficácia positiva i científica, és ciar (i aixó li ve de lluny, del naixement mateix de Vhomo oeconomicus del renaixement, el que
aprengué la lógica en resquema económic, segons la
frase de Schumpeter que vam apuntar), pero fet també
de determinats valors no subsumibles simplement en
les categories del coneixement científic, tais com —já
sé que és una simplificació pedagógica— els de la llibertat (la tradició liberal), la justicia (les diverses tradicions socialistes) i rhumanísme (la tradició cristiana).
El que vull dir, dones, en subratllar l'aspecte fáctic
d'aquesta rao raonable, com a rao fonamentant, és només que assumeix els fets tal com li venen donats, sense fondre'ls automáticament en la rao (la rao automática), i sense voler sotmetre'ls adequadament a l'ethos
de la voluntat utópica (la rao utópica), pero també
sense caure en la temptació d'exaltar-los retóricament,
disfres sant-los amb l'emoció (la rao emocional). Pero
un cop assumida com una dada una certa lógica de
les coses (la que s'inscriu en l'heréncia de racionalitat
técnico-económica que és a la base de ¡'economía moderna), el carácter raonable de la rao de qué ara parlo,
com a rao fonamentant, consisteix justament en aixó:
a portar la inspiració d'uns determinats valors civilitzadors (étics, humanistes, e t c . . com vulgueu) a aquesta
lógica ineludible de les coses per tal d'articular-los-hi
raonablement, fundant-la d'una manera práctica, civilitzada i concreta. Dit d'una manera tosca pero significativa, és la renuncia al métode del siHogisme (lógic,
étic o retóric) per a assumir la raonabilitat possible (fins
i tot en el sentit de la «consciéncia possible» de Goldmann) del métode histórico-racional deis signes deis
temps. Signes deis temps que si han pogut penetrar en
9
la teología constituint-se en un lloc teológic/ igualment
59. Cf. Andrés TORNOS, LOS signos de los tiempos como lugar teológico, Estudios eclesiásticos, 53 (1978) págs. 517-532.
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poden penetrar en les ciencies socials —i de fet ja hi
han penetrat— constituint-se en el lloc concret de la
rao possible (de la rao raonable), és a dir, en el lloc de
la tensió i el compromís entre el que podríem anomenar —copiant Bloch fora del seu context— «el corrent
fred», com a component analític de la comprensió lógica de les coses i «el corrent cálid», com a component utópico-concret d'aquesta mateixa comprensió, el
qual pot transcendir alió que ens és donat, amb la qual
cosa encara no és una dada sino una aspiració. De fet,
el maig del 68, per exemple, —per adduir només un
cas concret que va ser real únicament en la mesura en
qué va ser simbólic— no va fer mes que despertar,
des de la seva radical pretensió dliumanitzar les relacions socials com a expressió simbólica deis signes deis
temps, una consciéncia concreta ámpliament estesa i directament articulable amb la lógica concreta de les
coses entorn d'una paraula: participació. En aquell signe historie la imaginació va ser el símbol, i l'exigéncia
de participació, la decantado concreta. Aquesta decantado históricament possible i concreta de commocions
socials, históriques i interpellants (simbóliques), jo The
anomenada aquí rao raonable.

2
¿Pot potser aquesta rao raonable, com a rao que
funda el sistema polític en el qual es constitueixen els
models d'empresa, ser reduida a un esquema positiu
a partir d'un determinat ordenament deis elements del
sistema? Jo em pensó que sí. En tot cas, jo The intentat, aquest ordenament, en un altre llibre meu, per tal
de tornar a ordenar en una matriu les diverses idees
possibles d'empresa, a partir de dos parells de conceptes, el d'integració/conflicte i el de participació/noparticipació." A partir d'aquella análisi d'ordenació positiva, em sembla que és possible fer aquesta altra que
ara proposo, per tal d'aconseguir un perfil concret amb
vista a la funció de legitimació racional d'aquesta rao
fonamentant que he anomenat rao raonable.
60. Antoni MARZAL, España hoy: la empresa como problema, Edicusa, Madrid, 1977, págs. 183-189.
64

En efecte, én la cómprensió de tot sistema d'emprtísa sempre s'encreuen, ordenades d'una manera o d'una
altra, aqüestes dues conceptualitzacions bináries que
s'expressen de diferents maneres en la realitat de l'empresa. En aquesta apareixen sempre —recordó ara el
llibre abans citat de Combe— «els dos components de
tota societat: la cooperado i el confítete», justament
perqué l'empresa és «en el món modern, un deis llocs
privilegiáis del contacte i de l'enfrontament deis ho1
mes».' Les dades de base de Tempresa son, dones, la
integrado i el confítete, i llur formalització política la
participado i la no-participació. L'ordenació encreuada
d'aquests quatre elements per parells alternatius —alternatius només com a component dominant, no cal
dir-ho, com en la formalització deis tipus ideáis weberians— ens donaría una matriu d'aquest tipus.
Integrado

Confítete

No-participació

1

2

Participado

3

4

Els diversos elements de la matriu combinen —repeteixo, sempre idealment, en sentit weberiá— la inte*
gradó amb la no-participació, cosa que suposa menysprear els elements residuals de participado i confítete
(element núm. 1); el confítete amb la no-participació,
amb elements residuals menyspreables, des del tipus
ideal, d'integració i participado (element núm. 2); la integrado amb la participado, amb elements residuals de
no-participació de confítete (element núm. 3); i, finalment, la participado amb el confítete, amb elements
residuals de no-participació i d'integració (element
núm. 4).
Si ara intentem destacar d'aquesta ordenació el tipus de rao que hi batega, racionalitzant-la —legitimant,
en resum, el sistema en el qual l'empresa es constitueix
61. Maurice COMBE, Ualibi: vingt ans d'un comité central
d'entreprise, op: cit., pág. 13.
5
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í expressa—, la matríu sería la següent, substituint els
números deis elements amb els diferents tipus de rao
que he analitzat.

No-participació

Integrado

Confítete

Rao emocional

Rao automática

Rao utópica

Rao raonáble

*

Participado

La rao raonáble és, dones, la rao que assumeix la
dada de fet de la conflictivitat com a dada dominant
del sistema de l'empresa en una societat moderna com
la nostra, pero, en assumir-la en la participado com
a ethos raonáble, la racionalitza alhora que la polititza
en un punt d'equilibri només dinámicament estable,
sempre criticable, no cal dir-ho, pero també sempre recomponible, en definitiva susceptible de tornar a ser
acceptat socialment, de restar en un grau d'acceptabilitat social raonáble. Descartat, per iHusori, l'automatisme de la rao unívoca; immediatament inaccessible, per
ser essencialment i descarnadament inconcret, l'ethos
moral de la rao utópica; indesitjable, per arracional, la
lógica purament retórica de la rao emocional, Túnica
cosa que ens resta és una modesta rao que assumeix
la lógica deis fets sense deixar per aixó de proposar-se
articular-los —ordenar-los— permanentment i recurrentment amb els valors de les aspiracions humanes
d'una societat concreta. Aixó és el que jo anomeno en
aquest llibre la rao raonáble.

3
La rao raonáble és, dones, un compromís, sempre
recurrent i sempre qüestionable, entre la lógica rigorosa de les coses i els valors concrets que s'atorga ella
mateixa la societat industrial moderna, entre l'automatisme de la racionalitat técnico-económica abstracta
i el voluntan sme de la racionalitat utópica concreta,
entre l'ordenació autoregulada i positiva deis fets i l'et66
4

hos huma que en treu noves possibilitats i nous projectes.
En el fons és un problema de mediacions. Entre el
tot i el no-res, entre el tot de les exigéncies radicáis,
que mai no es poden positivar en elles mateixes —immediatament— de la rao utópica, i el no-res —el no cal
fer res— el no-res de la dimissió davant el mecanisme
cec —o invisible, tant se val— de la rao automática,
o el no-res de la submissió disfressada d'emoció arracional, en l'adhesió passiva que la rao emocional implica, hi ha un ampli i ampie camp de mediacions que
cal dur a terme per tal de poder trobar les exigéncies
i els valors de la rao ética concreta en la lógica rigorosa de les coses, pero sense caure en l'evasió de legitimar-Íes només fugint-ne emocionalment o adoptant
Festoicisme pur que només hi planta cara. Ara bé, el
camp d'aquestes necessáries i recurrents mediacions és
el camp de la rao raonable, el camp del compromís per
quelcom entre el tot i el no-res, el camp de l'afirmació
concreta davant d'un silenci en qué el tot i el no-res
coincideixen.
En definitiva, el carácter raonable d'aquest tipus de
rao fonaméntant es produeix peí fet d'aspirar aconseguir, en aquesta serie de mediacions de qué parlo, un
punt d'equilibri acceptable entre aquests elements desiguals que s'encreuen, es penetren i s'enfronten —i en
dir aixó torno a les primeres reflexions que he fet en
aquest darrer apartat. Aquesta acceptabilitat, dones,
no és un pur joc de forces en brut, sino un joc raonable de valors i coses. És una raonabilitat, en suma,
mitjancera entre les diferents raons, i que per aixó exigeix, a fi de concretar-se com a mediado, una seqüéncia temática concreta on exercir-se. La qual cosa em
condueix a una nova análisi de la rao raonable des d'un
angle nou, el de la tematització seqüencial on apareix.
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CAPÍTOL 2on.
LA TEMATITZACIO DE LA RAO RAONABLE
Si la rao raonable és el lloc del compromís i de les
mediacions entre valors i coses per tal de poder penetrar parceHes de la realitat inserint-hi aquells, és ciar
que els temes d'aquesta rao no apareixeran per obra i
gracia d'una pura deducció lógico-formal de principis
axiomátics (per obra i gracia del siHogisme, per entendre'ns), sino per una aproximado de carácter predominantment historie, o potser millor histórico-cultural.
El problema, aleshores, d'alguna manera va a parar a fixar concretament els llocs histories possibles on
nien en realitat els valors com a vida embrionaria, en
la matriu de la lógica instrumental de les coses, per
tal que puguin sortir a la llum parceHes viables de realitat raonable, en comptes de presentar-se fenómens de
rebuig o d'inviabilitat de processos de vida.
Aquesta recerca de la instalrlació deis valors en les
coses, que és el que escau a la rao raonable, es podría
fer, a criteri meu, en la recerca d'alló que la teología
francesa va anomenar —i de la teologia francesa ho va
agafar després Joan XXIII i el Vaticá II— els signes
deis temps.
En el capítol anterior ja vaig fer una referencia explícita a aquesta qüestió, referint-me en una nota a un
1
article d'Andrés Tornos que analitza «els signes deis
temps com a lloc teológic» actual, ates «el gir antro2
pológic de la teologia moderna». Fent una traducció
1. Cf. supra, capítol 1er., nota 59.
2. Andrés TORNOS, LOS signos de tos tiempos como tugar
teológico, op. cit., pág. 526.

laica de la seva tesi, es podría dir aquí —peí que fa a
Tanálisi que ara m'interessa de la tematització de la
rao raonable— que els signes deis temps també son el
lloc on nien els valors en la lógica instrumental de les
coses. El fet de niar-hi fa possible i no abstracta la rao
raonable, precisament perqué també en les ciéncies socials s'ha esdevingut un gir antropológic a partir de la
rao automática cientista predominant en el pensament
social del xix. Tal traducció laica és, d'altra banda, una
traducció coherent amb la mateixa traducció neutra
—no teológica— de Tornos, que creu que és insostenible una sacralització monopolística del terme «perqué
Tus comú ha fet que s'anomenessin signes deis temps
els purs fets socials ostensibles, i Tus comú —afegeix
Tornos— és gairebé invencible en les qüestions de llen3
guatge».
Si, dones, els signes deis temps son fets socials ostensibles que provoquen estimacions socials agudes d'una época, consciéncies i capteniments coHectius d'un
temps determinat —alhora que aquells també son provocáis per aquests—, hom pot dir que la serie de mediacions culturáis própies de la rao raonable coincideix
amb la seqüéncia de temes interpeHants que hic et
nunc configuren el perfil concret del problema modern
de l'empresa. Aquesta seqüéncia de temes son els que
exposaré en aquest capítol.

I
Un primer tema nou i interpeHant —una primera
mediació, el primer lloc on nia la consciéncia política
moderna en la matriu de la lógica de les coses—, és el
tema de la relació que defineix l'empresa en relació
amb la societat.
En efecte, si l'heréncia paleoliberal de l'empresa es
va expressar en termes teórics de rao automática, és
a dir, per la seva anuHació com a entitat en si, peí fet
de dissoldre's com a realitat rellevant en la regulado
3. Ibidem, pág. 527,
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automática del mecanisme económic del mercat, en canvi en termes práctics (de discurs legitimador deis «mores»), l'empresa s'expressa contráriament per la seva
identificació amb la figura privada de l'empresari, peí
fet de dissoldre-s'hi. L'empresa-empresari de l'heréncia
liberal significa precisament aixó: Tafirmació d'un assumpte purament privat que res no té a veure amb la
resta de la societat.
Ara bé, modernament aquesta és una cosa que, des
de fa molt temps i al marge d'una mena d'inércia social de la teoria, s'ha revelat com a absolutament insostenible. El naixement historie de la idea d'empresa
en si —Unternehmen an sichf en la terminología de
Rathenau allá pels anys vint— significa el que segueix:
una operació tocológica consistent a tallar el cordó umbilical que unia l'empresa amb l'empresari, per tal que
aquella comencés a viure peí seu compte, socialitzantse en el conjunt complex de relacions socials que articulen la societat com a realitat global. Una socialització, d'altra banda, que ja havia prefigurat Marx, bé que
només en forma de contradicció, a partir de la seva
análisi del mode de producció capitalista «organitzat,
per una banda, sobre la base d'unes relacions de propietat de carácter privat, mentre que, d'altra banda,
els seus processos de producció impliquen relacions so4
cials de carácter cooperatiu».
Ara bé, si de fet —históricament parlant— aquesta
socialització necessária de l'empresa ha arribat a expressar-se a través d'una transformado radical de la
propietat mitjancant el canvi de titularitat d'aquesta,
que ha passat de les mans privades a les publiques (ja
en parlaré en un altre capítol), la veritat és que aquesta solució de socialització —en cas que ho hagi estat
realment—, alió que de fet significa és una expressió
concreta mes d'un fet social, molt mes ostensible i sig
nificatiu que qualsevol de les seves formes concretes,
el de la socialització en si de l'empresa com a «signe
deis temps».
Un fenomen percebut agudament entorn de la Primera Guerra Mundial. «Estem en vigílies de profunds
4. William J. BARBER, A history of económic thought, Penguin Books Ltd., Harmindesworth, Middlesex, 1977, pág. 128.
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trastorns —escrívia el 1917 Rathenau— en Vestructura
i Vesperit de la nostra economía (...) Revolució mundial mes que no pas esdeveniment poíític, la guerra, en
uns quants mesos, ha enrunat 1'edífíci de l'ordre económic i social europeu mes que no haurien fet molts
anys de pau». «Pero —continua Rathenau— d'aquestes
ruñes no naixerá cap regne del comunisme social, ni
cap nou regne del lliure joc de les forces económiques.
Tampoc el futur de l'empresa no significará reforcar
la concepció económico-privada, sino essencialment la
inserció conscient de l'economia en la coHectivitat, la
5
integrado en l'esperit de la responsabilitat coHectiva.»
Ara bé, és important subratllar ja aquí que aquesta
inserció, de qué parla Rathenau, de l'economia en
la coHectivitat, no apunta, quan l'analitzem, a un deure-ésser abstráete sino a un ésser nou i complex de les
coses, a un canvi real índuít per fenómens fáctics reals,
com la guerra, que es revelen així com a portadors objectius de canvis en els valors concrets d'una societat
donada, com a realitats objectives que vehiculen nous
signes deis temps. £1 canvi de la naturalesa real de
l'empresa no és, dones, mes que una expressió privilegiada d'aquest canvi valoratiu concret que va socialitzant cada cop mes alió que era origináriament privat.
En termes ajustats ais fets, «la gran empresa ja no
és avui —escriu Rathenau— només una organització
d'interessos de dret privat» que únicament tingui a veure amb l'esfera privada d'interessos del titular o deis
titulars de la propietat d'aquella, sino que «mes aviat
és, com a fenomen singular o com a fenomen plural gradualment mes complex, un factor de l'economia
nacional pertanyent a la comunitat». Com a factor de
la coHectivitat és, indubtablement, encara —en l'análisi de Rathenau i en els fets— un factor ambigú, a
cavall entre el seu passat historie i el seu futur ja embrionaria entre «els trets originaris de dret privat que
encara conserva de la pura empresa lucrativa» i «la
nova rao de ser» que objectivament «s'ha donat», en la
mesura en qué, també objectivament, «s'ha posat, ja
des de fa molt temps i cada cop mes, al servei deis
5. W. RATHENAU, Von kommenden Dingen, Berlín, 1917, pág.
947.
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interessos públics. El perfeccionament de l'empresa en
sentit económico-social —conclou Rathenau— és possible; i en canvi és impensable una involució en sentit
de vincular-se exclusivament a l'economia privada o un
6
fraccionament en petites parceHes privades».
El sentit de les afirmacions de Rathenau pot ser
7
discutit peí que fa al seu abast concret. L'análisi posterior ja ho ha fet així, desplagant la localització del
fenomen de socialització de l'empresa, successivament
i dialécticament, des de «la predicació de la Lliure Empresa» fins a «la predicació de l'Evangeli de la respon8
sabilitat social» i a Tinrevés, perqué «fins i tot tenint
en compte plenament els progressos socials del segle,
el treball económic deis mánagers és prou difícil com
per absorbir cervells de primera categoría en una economía tecnológicament mudable, generalment inestable
9
i notablement competitiva». El que en canvi no sembla discutible, sino una dada universalment acceptada,
fins i tot en la diversitat deis seus matisos interpretatius, és la connexió real, l'articulació complexa i ja
irreversible de l'empresa amb la societat, com a fet social ostensible des del qual és possible aconseguir que
alió que és polític i valoratiu es vinculi a la lógica de
les coses, tal com avui ho percep la consciéncia moderna i tal com ho expliquen avui, per dir-ho amb la meva
terminologia inicial, «els signes deis temps».
Aquesta connexió que articula l'empresa amb la societat s'expressa, no cal dir-ho, en el pía deis interessos, que és el pía decididament subratllat per l'análisi
de Rathenau. Ja no és possible de sostenir el mite de
6. W. RATHENAU, La realta della societá per azioni: Riflessioni suggerite dalla esperienza degli affari. En «Rivista della societá», 1960, pág. 935.
7. Sobre la figura de Rathenau i sobre el seu pensament
(el d'ell i el que podríem anomenar de la seva escola, cf. Giorgio RUFFOLO, La grande impresa nella societá. moderna, op. cit,
págs. 82-85.
8. E. F. CHEIT, Why mánagers cultívate social responsability,
Readings in management (obra dirigida per E. Dale), Me GrawHite, New York, 1963, pág. 166.
9. E. W. ROSTOW, To whom and for what end is corporate
management responsible? The Corporation in modern society
(obra dirigida per E. Manson), Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1960, pág. 69.
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la rao automática liberal, segons la qual els interessos
de la societat es regulen automáticament —s'autoregulen— grácies a lTiarmonia preestablerta per la má invisible del mercat smithiá o bé —i equival al mateix,
un cop desapareguda la coincidencia automática entre
empresa-empresari i societat-mercat—, alió que ara s'imposa com una evidencia és coordinar administrativament els interessos de l'empresa amb els interessos de
la societat global. I aixó darrer ja no és possible fer-ho
sense llevar a l'empresa al seu primer sabor d'origen
de naturalesa exclusivament privada, mitjan^ant una
mena d'operació que la impregni en els interessos de
la societat.
I aixó significa també —a un nivell diferent del deis
interessos, per a entrar en el deis poders— la necessitat d'organitzar —de coordinar administrativament i
en el si mateix de l'empresa— la interacció deis poders
«privats» —parcials— de l'empresa i els poders «públics» globals de la societat. Perqué també aquí el model paleoliberal d'una economía que s'esgota en relacions contractuals de canvi sense barrejar-hi cap mena
de relacions administratives de poder, se'ns ha revelat
com un altre vell mite. Avui la realitat se'ns manifesta
com exactament al revés d'aquesta trama. «Per a l'economista —ha escrit Galbraith— alió que el model
competitiu li imposava era una solució al problema de
l'eficácia (...) En canvi, per a l'home de negocis i per
al filósof polític, el recurs al model competitiu era la
seva solució al problema del poder (...) Realment, per
a la majoria deis americans, la competencia lliure ha
estat, durant molt de temps, un concepte polític mes
10
que no pas un concepte económic». Cosa que equival
a reconéixer que els poders socials i els poders de l'empresa s'interaccionen tant en el si d'aquesta com en
el de la societat. Una interacció que no sois comporta
que la societat embolqui l'empresa i dones que aquesta
s'hagi de reeorientar teleológicament, sino que fins i
tot aquella la penetri, reconfigurant-la com a subjecte
i instancia de poders socials.
10. John Kenneth GALBRAITH, American capitalism: the concept of counterveiling power, Houhton Mifflin, Boston. 1936
(2/ edició), pág. 24.
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Quina será aquesta altra forma concreta de l'ésser
social de l'empresa, que deixará de fer-la privada en el
sentit paleoliberal del terme, socialitzant-la —no necessáriament en sentit marxiá— sense buidar-la tanmateix del seu dinamisme primitiu, és un altre problema
mes complex, molt mes complex, en tot cas, que no
sembla haver pogut percebre l'análisi classica de les
nacionalitzacions." Pero en aquest moment de la meva
análisi, alió que m'interessa és solament la confíguracíó del fet en brut de la socialització de l'empresa, al
marge de les maneres concretes de fer-la, de les quals
ja parlaré a la segona part del meu llibre. I el fet en
brut, el fet social cridaner i socialment significatiu és
que avui l'empresa, a desgrat del seu origen rigorosament privat, és ja irreversiblement un assumpte de la
societat sencera, que objectivament concerneix tots els
qui s'hi troben implicats, per una mena de desbordament de les arcaiques fronteres jurídico-mercantils que
pretengueren irrealment tancar l'empresa en ella mateixa. La qual cosa significa, en definitiva, que el problema de l'empresa es revela, també temáticament, com
una estructura social de poder, expressiva d'un nou
signe deis temps i expressada en aquest. Un nou punt,
dones, de la tematització de la rao raonable, que analitzaré a l'apartat següent.

II
h
j

•

I és que, en efecte, avui és impossible comprendre
el fenomen modern de l'empresa al marge de l'estructura de poder en la qual s'ha decantat históricament
la illusió igualitaria i contractual del mercat. «En tot
mode de producció combinat», havia ja anunciat Marx
fa un segle llarg, «la conjunció i la unitat del procés
s'expressen necessáriament en una voluntat que ma12
na». Qué vol dir aixó en la sistemática del pensament
11. Cf. Antonio MARZAL, Las nacionalidades a debate y a
prueba, Mensajero, Bilbao, 1980.
12. Karl MARX, Das Kapitál, III, 1, 23. Cito l'edició alemanya de la Verlag Ullstein, Frankfurt am Mein-Berlin-Wien, 1971,
pág. 362,
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manda, és una cosa que reclama una análisi una mica
mes detallada i per a la qual em remeto a un altre
u
Uibre meu. Perd per a alld que m'interessa aquí, a
lliora de fixar «la tematització de la rao raonable», en
tinc prou simplement apuntant que, en una línia diferent de la vuitcentista —que, d'altra banda, continua
essent clássica del marxisme «ortodox»—, Marx es va
anticipar molt al seu temps, prefigurant una análisi de
l'economia moderna —de tot «mode de producció combinat», tant capitalista com socialista— en termes de
relacions administrativas de comandament —de «voluntat que mana», per recollir la citació mes amunt
apuntada. Així ho entengué Marx, en comptes d'acudir
a les clássiques relacions contractuals de canvi, comunes a tot el pensament del xix, i amb prou feines reconfigurades per l'análisi marxista clássica que tot just
aHudeix a la disfuncionalitat anticontractual de la propietat, com a clau de la plus-válua, en les relacions de
14
mercat.
Amb aixó no pretenc —ja es veu— desqualificar l'análisi axial marxista entorn del tema de la propietat.
L'única cosa que vull dir és que l'análisi —sens dubte
secundaria en la sistemática marxiana, pero tot i així
rellevant— de les relacions de comandament en l'empresa a través de la funció «de direcció i control» (Oberaufsicht una Leitung), revela, amb un sentit avancat
de modernitat que sorpren, el tema de Tempresa com
a estructura de poder, bé que després resti subsumida
en el tema clau de la propietat, per a menyscapte del
marxisme posterior i amb justificat escándol ahir d'un
15
Bakunin, per exemple, i avui de les análisis funcional
i política modernes.
Des d'aquesta posició hermenéutica precisa, el que
vull dir és únicament que el «missatge» de Marx es re13. Antonio MARZAL, España hoy: la empresa como problema, Edicusa, Madrid, 1977, págs. 125-144.

14. Karl MARX, Lohn, Preis, Profit. «Perd el nostre home
és un treballador assalariat (...), amb aixo arribem al punt clau.»
Faig servir l'edició deis MEW, presa de l'obra citada de la
Fischer, Marx-Engels Studienausgabe, II, Politische Oekonomie,
págs. 167-215. La frase citada és de la pág. 195.
15. C/. supra, capítol 1er., II.
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áumeíx en la seva afirmado qtíe «l'áníma del nostte
sistema industrial no la formen els capitalistes indus16
triáis, sino els mánagers industriáis». I és que en un
procés historie com el que defineix la societat industrial en l'análisi marciana, alio que «desapareix (és) el
capitalista com a persona supérflua en el procés de
producció» i «alió que resta ja és el funcionan» " Un
funcionan tan necessari per a l'empresa com ho és per
a una orquestra la persona del director, per fer servir
una expressiva comparado del mateix Marx."
Per a una análisi de l'empresa com la que ara estic
fent, no té gens d'importáncia la manera histórica com
Marx veu aquest procés fáctic i encara menys les seves
conseqüéncies en el sentit de canvi de sistema. L'única
cosa que m'interessa aquí és subratllar que ja en una
análisi del xix, i a desgrat deis pressupostos teórics
de la IHustració, comuns al pensament liberal i al marxiá —els d'una contractualitat que revela una harmonía preestablerta (la del mercat smithiá o la de la dinámica histórico-social d'«El Manifest», tant se val)—,
la idea, avui essencial en la comprensió de l'empresa,
d'una interacció i per áixó d'una coordinado, que revelen un altre tipus de relacions no contractuals sino
administratives, es va anar obrint pas tant aviat com
l'análisi va haver d'enfrontar-se amb l'empresa des de
la perspectiva particularitzada del seu funcionament.
De fet, aquest tipus d'análisi que veu en l'empresa
primer que res una estructura dé poder del mánager és
una dada essencial per a totes les análisis de l'empresa del xx, que decididament ja tornen de les concepcions intercontractuals dominants del xix.
Sortit amb prou feines de la gran crisi del 29, un
llibre, provocatiu en aquell moment, de Berle i de
19
Means va posar en evidencia —i possiblement amb
una pretesa perspectiva d'obscura amenaza— el fenomen nou d'un poder del mánager de naturalesa directorial i administrativa, un poder en si, ál marge de les
16.
17.
18.
19.
prívate

Karl MARX, Das Kapitat, III, 1, 23, op. cit, pág. 365.
Karl MARX, Das Kapitat, III, 1, 23, op. cit., pág. 366.
Karl MARX, Das Kapitat, III, 1, 23, op. cit, pág. 365.
A. A. BERLE and G.-G. MEANS, Tke moáern Corporation and
property, New York, 1932.
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fonts clássiques deis poders teóricament contractuals
del xix. «La concentrado del poder económic al marge de la propietat» van escriure aleshores Berle i Means,
«ha creat vastos imperis económics, subjectes a una
nova forma d'absoíutisme i ha relegat els "propietaris" a la posició de proveldors deis mitjans que fan
possible l'exercici deis seus poders ais nous déspotes.»*
Per a l'análisi que Berle i Means fan de la societat americana, el somni liberal de la iniciativa individual és
un mite absolut. La realitat és que aquesta iniciativa
pertany només a uns pocs «autócrates de l'economia»,
a una «dotzena de persones que detenen els poders d'un
control efectiu. Tanmateix —continúen Berle i Means—
per a les dotzenes i centenars de milers de trebolladors i propietaris que formen part de cada empresa
particular, certament no és possible parlar d'iniciativa
21
individual».
Amb aixó l'espai pía del mercat, autoregulador de
les relacions socials, resulta decididament substituit
per la pirámide jerárquica d'un esquema, obertament
i conscientment organitzador. El poder —bo o dolent, aixó ja és una altra cosa— es troba ineludiblement unit al fenomen necessari de l'organització. Aquesta, en la mesura que autoritza l'establiment de diferents posicions en l'empresa, segrega naturalment poders que fan relativament insignificants —obertament
insignificants en l'análisi de Berle i Means— els poders nascuts de la propietat, que son els que el marxisme denuncia clássicament.
Hom podrá acceptar o no la tesi radical de Berle
i Means. Alió que, en canvi, no pot deixar d'acceptarse és que la naturalesa indiscutiblement administrativa del fenomen de l'empresa moderna crea un espai
que necessáriament és ocupat per un tipus específic de
poder, el poder del manager, amb el qual es constitueix, com a estructtu-a, 1'empresa. Les análisis modernes coincideixen a entendre-ho així. Análisis americanes, que van des de «la revolució deis managers» de
20. A. A. BERLE and G. G. MEANS, The modern
op. cit, pág. 117. Els subratllats son meus.
21. Ib idem, Els subratllats son meus.
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Burham,* fins al-modera burocmísme —que no coincideix amb l'análisi weberiana— «del nou estat indus23
trial» de Galbraith. Análisis franceses, que van des de
«la reforma de l'empresa» del tipus «ENA» de Blqch24
Lainé, fins a la sociología «política» de l'empresa, de
25
Touraine. Fins i tot análisis moráis, que comencen
amb la necessitat de moderar associativament la naturalesa «contractualista» de la relació de treball d'un
26
Pius XI i acaben amb l'elevació a «signe deis temps»
27
de l'exigéncia obrera de participado, d'un Joan XXIII.
La llista podría ser interminable. Pero el resultat
és el mateix. L'empresa moderna, si és que Fhem d'entendre, lliem de mirar a través del prisma de la categoría d'un poder complex i exigent, necessari i, d'alguna manera, autoinduít, el poder del manager que segrega necessáriament la diversitat d'«instaHacions» que
tota organització comporta. Sense aquest angle de mira de l'análisi, l'empresa i qualsevol intent de comprendre-la serien una pura enteléquia, on no podría niar
mes rao que ¡'abstracta. En aquest sentit, la comprensió de l'empresa com a estructura de poder del manager és un signe deis temps, en la mesura en qué
dona a conéixer un deis llocs —topos— necessaris perqué sigui possible una installació real, én la matríu
de la lógica de les coses, deis valors moráis i polítics
de la rao raonable. La seqüéncia temática de la rao
raonable de qué m'ocupo en aquest capítol passa, dones,
per la delimitació d'aquest topos.
-

III
El que acabo de dir significa, en definitiva, que el
perfil real del problema no es pot esgotar en l'afir22. BURNHAM, The manageriál revolution, Day, New York,
1941.
23. J. K. GALBRAITH, The new industrial state, op. cit.
24. Frangois BLOCH-LAINÜ, Pour une reforme de Ventreprise,
Seuil, París, 1967.
25. A. TOURAINE, Racionalidad y política en la empresa,
op. cit.
26. Pius XI, «Quadragesimo anno».
27. Joan XXIII, «Mater et Magistra».
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tnació de l'empresa com a estructura de poder (que
només és així un pressupost necessari, pero previ, de
l'análisi), sino que ha d'aspirar a la possibilitat d'afírmar la legitimitat del dit poder, de descobrir els complexos mecanismes de legitimació (en suma, de racio*
nalització) hi et nunc de la seva estructura fáctica, en
la qual l'análisi moderna posa la constitució i la configurado de l'empresa com a fet social rellevant. Poder
i legitimitat son, dones, alguna cosa així com les dues
cares —Tanvers i el revers— d'una mateixa realitat,
per a la tematització de la rao raonable.

1

Amb aixó, el que faig és tornar al primer apartat
d'aquest capítol, per tal d'eixamplar-lo des de la nova
perspectiva del segon apartat. I és que, en definitiva,
si, com ha analitzat agudament Touraine, «s'entén per
societat industrial tota societat que defineix el seu sistema institucional com la formació
del
control
social
21
del desenrotllament económic», és evident que «el principi de legitimitat sobre el qual descansen les decisions
socials no es pot definir al marge de la relació que
uneix la producció i la seva utilització social», fins i
tot encara que no sigui veritat que «el conjunt de la
vida social pugui ser redu'ít a aquesta 29relació dialéctica
del desenrotllament i la democracia». És a dir, cada
vegada mes —i paraHelament al procés simultani de
racionalització i politització de l'empresa, a que tantes
vegades m'he referit de la má de Touraine—, l'empresa de la societat industrial moderna no s'ha de definir
per funcions en si i prou, sino peí fet —que «es pot
considerar que pertany a la lógica del sistema»— que
«els dirigents, els assalariats i l'Estat» (que ja no podem continuar pensant com «una esfera particular, separada de la societat civil») son actors completament
autónoms, tanmateix, pero, lliurats a unes orientacions
d'acció que es relacionen entre elles en un sistema d'ac28. A. TOURAINE, La sociedad post-industriat, Ariel, Barcelona, 1969, pág. 155.
29. Ibidem.
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Ció no pas cada cop mes uniftcat, sino cada cop mes
integrat»."
La paraula integració potser no vindrá de gust a
determináis tipus d'análisis que preñen com a punt de
partida la ideología. Pero a mes a mes del seu valor
real el que aquí significa té un sentit molt concret. El
procés modern d'institucionalització de l'empresa, com
a fruit d'una serie de mediacions successives i complexes que han transformat —racionalitzat i polititzat— la
relació directa capital-treball de la primitiva industrialització, no és donat per l'análisi «del conjunt de la
producció i del seu sistema intern de reíacions socials», sino per «la contradictoria visió sobre els va31
lors socials que teñen els diversos grups». «Així, dones,
—continua Touraine— convé situar-se en el punt de
vista deis actors i definir per a cadascun d'ells els
tres elements fonamentals d'un sistema d'acció, a saber: un principi de defensa o d'identitat, un principi
n
d'oposició i un principi de totalitat.» Principi de totalitat que no és pas fixat per una racionalitat en si
—que «no és una referencia explícita a valors socials»—
sino per una racionalitat relativa «a través de la contradicció entre la defensa d'interessos priváis i l'oposició a d'altres interessos privats», conflicte en el qual
33
«indirectament» son copsats aquells valors. És a dir,
el principi de la totalitat no és altra cosa que «la definido del camp en qué es desenrotlla el conflicte». Un
camp sense «unitat propia» ni «organitzat sobre valors i normes», sino tan sois acotat «pels "projectes"
deis actors (que) es troben, els uns respecte ais altres,
en reciprocitat de perspectives, cosa que imposa un
esforc per a definir l'estructura d'un camp d'acció i
alhora el reconeixement de les negociacions a través
34
de les quals uns projectes s'ajusten a d'altres». Un
espai aütónom, en definitiva, que, acotat en les primitives fronteres de l'empresa en si o desbordat peí sistema social mes ampli on aquesta s'inscriu i al qual
30. Ibidem, págs. 164-165.
31. Ibidem, pág. 149.

32. Ibidem.
33. Ibidem, págs. 149-150.
34. Ibidem, pág. 150.
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aquesta ha donat vida amb el seu propi dinamisme, és
a fí de comptes definit per un sistema d'interacció de
poders i d'interessos en el qual «cadascun deis adversaris s'identiñca utópicament amb l'interés
general
i
55
s'oposa ideológicament al camp advers».
2. —

¿És possible trobar en aquest sistema d'interacció,
préviament acotat com a espai polític de poder, el
principi de legitimitat que el racionalitzi, inserint-lo en
un sistema de valors?
En tot cas, l'análisi teórica creu que cal buscar-lo.
I de fet, aixó és el que intenta la consciéncia moderna
de la societat industrial, quan, entre els fets que el configuren, busca la seva propia identitat perduda.
£1 primer esforg historie d'aquesta recerca s'ha dut
a terme a través del tema de la propietat. Históricament parlant, aquest intent va significar la negació de
tota possible legitimitat de qualsevol poder económic
prívat i rautomática i consegüent legitimado de tot
poder económic que tingues un carácter públic. Amb
aixó es pensava que el necessarí poder del manager
—recordeu la segona análisi marxiana a la qual m'he
referit en l'apartat II d'aquest capítol— esdevindria,
finalment, un poder legítim.
Tanmateix és possible qüestionar l'exactitud analítica d'aquesta construcció conceptual i fins i tot de la
mateixa recerca. De fet, ha estat la realitat histórica
la que ha desmentit amb l'experiéncia la veritat d'aquesta reconstrucció de la legitimitat del poder a través de la propietat pública, una cosa a la qual tornaré
mes endavant i en un context mes precís, en la segona
part del meu llibre. Per ara en tinc prou amb apuntar
aquí el suggeríment d'un Nell-Breuning sobre si el marxisme, després de tantes solemnes añrmacions hegelianes sobre la superació de la propietat i la seva «total anihilació»,* no ha acabat emportant-se'n i assu35. Ibidem, pág. 169.
36. C/. Karl MARX, Manuscritos: economía y filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1969, pág. 101.
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mint, inconscientment pero plenament, el concepto liberal de la propietat com a base del poder. «La qüestió de la propietat, o mes ben dit, la qüestió deis propietaris —es pregunta Nell-Breuning— ¿és realment tan
central, tan fonamental com va creure el moviment
obrer del segle xix? ¿No va ser mes aviat una convicció
que va agafar de la burgesta victoriosa del 1789?»" La
pregunta pot resultar escandalosa des de certs hábits
ideológics. Tanmateix no és impertinent, si hom vol
entendre les coses, abans de transformar-íes, o per a
transformar-íes. Mentre no s'arribi a distingir —així a
nivell práctic com a nivell teóric—, la propietat en
si, la propietat com a dret real que obre l'accés (si voleu, discutible) a certs gaudis de la tradició romanoliberal de la propietat, que hi veu la font i la legitimad o d'un poder económic que permet una relació de domini sobre les persones d'una coHectivitat, ni ens será
possible comprendre racionalment i amb coherencia
els problemes decisius de l'empresa tal com realment
es plantegen, ni haurem sortit de l'órbita cultural liberal que considera natural i lógica l'extensió de la dominado de les coses al poder de decidir sobre les persones. Pero la legitimado de la propietat peí seu carácter públic no supera, sino que assumeix el pecat
original de la pretesa legitimació analítica del poder
a través de la propietat.
No cal pas acudir a les análisis historiques de l'anarquisme per a evidenciar la legitimitat d'aquesta crítica. La mateixa tradició marxista —entusiasta o decebuda, la d'un Trotsky, per exemple, o la d'un Djilas—*
ha subratllat amb vigor analític i passió crítica la carencia d'una análisi lógicament dinámica (en termes
de poder), quan s'utilitza exclusivament el motile estátic de la titularitat de la propietat. La probabilitat
d'una «nova classe, que obté el seu poder, els seus
37. Oskar von NELL-BREUNING, La constitución de la empresa;
sobre la cogestión, Hispano Europea, Barcelona, 1974, pág. 4.
El subratllat és meu.
38. León TROSTSKY, La révolution Trahie, fiditions de Minuit, París, 1963 (l'edició original és de 1936).;
Milovan DJILAS, La nuova classe, II mulino, Bologna, 1957.
Milovan DJILAS, La sociedad imperfecta, Ariel, Barcelona, 1970.
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prixntegis, la seva jorga ideológica i ets seus habíts d'una forma particular de propietat, la conectiva» —per
expressar-me amb paraules de Djilas—* o la previsibilitat de la figura del «fill d'un personatge influent, habituat a procedir amb la idea que VEstat sóc jo» —per
expressar-me amb paraules de Trotsky—* posen en
evidencia la inanitat de l'intent histórico-analític consistent a voler reduir al tema de la propietat el tema
de la legitimitat del poder. Djilas diría que la retórica
de les análisis, tan repetida, no pot impedir que hom
vegi com es recomponen incessantment en l'ámbit deis
fets, aquells «estrats socials de privilegi» que en ter41
mes marxistes cal qualificar de «classe».

3
Per6 no cal —ni seria útil— recorrer incessantment
al testimoni autocrític de la propia teoría per a tematitzar el problema de la legitimitat del poder, com a
tema de la rao taonable, de qué ara m'ocupo.
Em sembla mes aviat que el camí analític que calaría seguir, seria l'invers. La feblesa estructural de les
legitimacions que s'han buscat al poder per part de
la propietat —pública o privada, tant se val—, radica
precisament en el fet de suposar la possibilitat d'una
racionalitat automática i unívoca segons un model abstráete, oblidant aleshores els aspectes essenciáis del
seu funcionament posats en evidencia pels fets, i ais
quals prova de donar una resposta la rao raonable.
Continuar, dones, per aquell camí, equivaldría a retrocedir en el discurs per a tornar a discutir el tema
de la rao fonamentant de qué vaig parlar en el capítol primer.
Amb mes motiu tenint en compte que l'análisi moderna de les ciéncies socials ha posat en evidencia no
solament el carácter administratiu i ineludiblement or39. Milovan DJILAS, La nuova classe, op. cit., pág. 53. El
subratllat és meu.
40. León TROTSKY, La révolution trahie, op. cit, pág. 160. El
subratllat és meu.
41. Milovan DJILAS, La sociedad imperfecta, op. cit., pág. 10.
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ganitzant de l'empresa —la qual cosa ja descarta les
legitimacions que es configuren des de fora d'aquest carácter concret de la seva realitat, com fa la mera propietat— sino que a mes a mes i sobretot, s'ha atorgat
ella mateixa la feina d'impedir que l'análisi «s'esllavissi del regne del coneixement positiu al de la mitolo42
gía» per usar una frase expressiva d'Aron. «Si no
vigilem —ha escrit Aron— els conceptes de la ciencia
es convertirán en personatges de la mitología. Basta
que confonguem els nostres esquemes amb la reali43
tat.»
S'imposa, dones, contrastar incessantment els nostres esquemes amb la realitat per tal d'acomodar permanentment aquells a aquesta, i qüestionar-los constantment per tal d'explicar la realitat en comptes de
mitologitzar-la. Tant mes que la realitat del ftincionament de l'empresa no solament no pot prescindir, com
acabo de dir, del carácter organitzant i administratiu
i de la necessitat de legitimar-se des de la seva real
i concreta estructuració en relacions administratives de
comandament que es generen en l'ámbit deis fets (és
a dir, en el de la diversitat de situacions naturalment
jerárquiques), sino que aquest model organitzant de
funcionament ja no es pot sotmetre, sense mes indagacions, a la lógica total del model burocrátic weberiá.
«Crozier ha expressat en termes molt precisos aquesta
concepció —escriu Touraine— quan subratlla que com
más moderna siguí una organització, mes zones d'incertesa comporta; zones que els diversos actors s'esforcen a controlar, per tal de reforjar Uur influencia en
l'organització.» ** «Aqüestes análisis —continua Touraine— teñen una considerable importancia i deixen gairebé sense interés les discussions sobre el model burocrátic definit per Weber i que cal considerar com
4
una forma arcaica d'organització.» *
Així, dones, si l'autoritat és el poder legitimat, i en
42. Raymond Aron, Introducción a «El político y el científico» de Max Weber. Alianza, Barcelona, 1972, pág, 31.
43. Ibídem, pág. 32.
44. A. TOURAINE, La sociedad post-industrial, op. cit, pág. 174.
El subratllat és meu.
45. Ibidem. El subratllat és meü.
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la moderna societat industrial l'autoritat «és, en primer lloc, l'expressió organitzadora del poder» segons la
frase de Touraine* —una expressió organitzadora del
poder, no ho oblidem, amb creixents «zones d'incertesa» segons la frase encunyada per Crozier—, és lógic
que el tema de la legitimitat del poder calgui buscarlo en aquesta dinámica característica seva de la interacció i de la incertesa, en l'acceptació valorada, recíprocament mutua i alhora contradictóriament tensa,
deis diversos actors socials. I és que —tal com es desprén de les meves reflexions a la introducció d'aquest
llibre— l'empresa és una «institució privada que acompleix una funció social», un «intent de racionalització
47
administrada per un sistema polític privat». De la
qual cosa es desprén que «l'empresa és una institució
privada en la mesura que no és un sistema burocrátic
(en el sentit en que Weber emprava aquesta paraula),
pero deixa de ser una institució si els dirigents o els
assalariats no estableixen una relació entre la defensa
de llurs interessos i la consecució de fins que la socie4
tat considera legítims». *
Aixó significa que els valors de la rao raonable capados de legitimar tma forma o altra del poder económic, cal inserir-los en la lógica real deis «actors presents (que) es defineixen, cada cop mes —és Touraine el qui parla— per llurs relacions i peí sistema de
gestió social de la realitat económica que constitueixen aqüestes relacions»* «La mateixa integrado —continua Touraine— fa mes vulnerable cadascun deis actors, li prohibeix de tancar-se en la seva propia esfera.
L'análisi obliga análogament a trastornar les classificacions tradicionals. ¿És encara possible —es pregunta
conseqüentment Touraine— de proposar sociologies de
la classe obrera, el patronat o l'Estat, independents les
unes de les altres, essent així que cadascun d'aquests
actors es defineix cada vegada mes, peí seu paper en
46.
47.
48.
49.
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

pág. 176.
pág. 148.
pág. 149.
pág. 166.

un sistema polític la unitat del qual no depén del domini d'un deis actors—bé que aquest s'assenyali clarament— sino de la problemática que representa la
utilització social de la racionalitat económica?» "
Pero si la realitat és així, caldrá concloure que avui
no és concebible —ni pensable— en la nostra societat
industrial, la legitimado racional d'un poder al marge
del consens social deis qui aquell afecta. Ara bé, si aixó
que he dit és veritat, s'imposa la conclusió que rúnica
legitimado racional possible per al poder empresarial
o, cosa que hi equival, per a Tempresa com a poder, és
la democracia económica. A criteri meu, el tema de la
democracia económica és el tema central indecisiu de
la rao raonable.
Atenent a l'apartat anterior, potser tampoc no seria sobrer afegir ara, que és aquí, en la tematització de
la legitimado del poder económic per part de la democracia, de la rao raonable, on l'opció leninista per
la propietat estatal enfonsa en darrer terme, i per
reacció negativa, les seves arrels. En tot cas, aquí les
enfonsa mes pregonament que en les seves análisis po51
sitives de la propietat com a tal. El «centralisme democrátic» leninista —és a dir, el rebuig cortesament
encobert de la democracia real— tancava al leninisme
la via de la legitimació del poder empresarial mitjangant la via conflictivo-participativa de la democracia
deis qui aquell afecta. Titilada aquesta per Lenin d'«a52
narco-sindicalisme regional», Túnica via possible que
li restava per a combatre l'irracional autoritarisme d'un
poder privat parcial, interessat i monopolísticament excloent, era la propietat estatal. És per aixó i no per
les raons que donava, que en va fer la clau de volta
del seu edifici del socialisme. Pero tota aquesta análisi
de la construcció conceptual leninista no fa mes que
confirmar, per reacció, que efectivament, el tema central de la rao raonable boleada sobre l'empresa contir

a

J.

50. Ibídem. Els subratllats son meus. He corregit «aquesta»
per «aquest» perqué és evidentment una traducció equivocada
o un error tipográfic.
51. LÉNINE, Le controle ouvriér et la nationalisation de Vindustrie, Éditions du Progrés, Moscou, 1968, págs. 6-7,
52. Ibidem* pág. 230,
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nua essent el tema de la democracia económica —-en*
cara que, amb aixó. calgui liquidar el monopoli del
a
marxisme, «ortodox o no, sobre el socialisme.» Un
signe deis temps, per tornar a usar el Ilenguatge que
he fet servir al comen$ament del capítol.
Probablement aquest és el signe mes decisiu de la
rao raonable, el lloc d'inserció deis valors d'aquesta en
la lógica administrativa de l'efícácia funcional del sistema industrial modern, fins i tot si aixó «no vol dir
que s'arribi a un triomf de la racionalitat. sino solament que aquesta esdevé l'objectiu deis conflictes so54
cials que teñen lloc a l'empresa.» I és que la democracia económica no és mes que la instaurado, sempre inacabada i sempre recomendada dramáticamente
com en el mite de Sísif, de la interdependencia en lloc
de la dependencia. Encara que només fos per no haver d'acceptar, com a factura de l'efícácia necessária
i pretesa, alió que Meiguez ha anomenat «la patología
social de l'empresa.» " És la resposta real de la rao raonable, el de l'empresa com a subjecte. Si l'empresa
es troba ineludiblement implicada i imbricada amb la
societat, si, d'altra banda, l'empresa només té existencia en si, existencia rellevant, com a estructura de poder, com a institució, i si, finalment, només la interdependencia dinámica i acceptada deis diferents actors socials la constitueixen com un poder raonable i,
nable al planteig utópic —en realitat mes ideológic que
utópic— de tot o res. Perqué entre tot o res, encara
resta l'encarnació possible d'una esperanza real: «responsabilitats millor compartides sota un control mes
ben conegut», en frase de RocanL*
53. Cf. Karl KORSCH, Zehn Thesen Über Marxismus heute.
Alternative, VIII (1965) págs. 89-90. L'elaboració d'aquestcs «deu
tesis» de Korsh és de 1950.
54. Alain TOURAINB, Racionalidad y política en la empresa,
op. cit, pág. 227.
55. R. MEIGUEZ, Patkologie sociales de Ventreprise, GauthierVillars, París, 1964.
56. Michel ROCARD, Uenjeu de la contestation: un autre
partage du pouvoir dans Ventreprise, LSA, n. 422 (octubre de
1972) pág. 66.
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IV
Tot aix6 ens condueix a l'últim tema de la rao raoen aquest sentit, legítim, Túnica cosa que queda per assenyalar és 1'inventarí deis diversos actors socials que
en l'ámbit deis fets i raonablement, constitueixen el
subjecte collectiu de l'empresa.
És a dir, «l'empresa no és un concepte sociológic
—com ha apuntat Touraine— sino una realitat social
57
que l'análisi ha de descompondré», per tal de poder
integrar-lo després de manera multidimensional i multidisciplinar. I si, per a aquesta análisi, el dinamisme
de la gestió social de la racionalitat económica és una
análisi ineludible, no és menys ineludible el del sistema polític gestor que fa de l'empresa un subjecte.
Ara bé, l'análisi d'aquest subjecte podría fer-se des
de dues perspectives, una de contingut i una altra de
métode.
Des de la perspectiva del contingut ja ho he fet jo
—encara que sigui molt succintament— en un altre
llibre meu, i ara em remeto a aquella análisi per al qui
5
s'hi interessi. * En síntesi la tal análisi es reduiria, des
d'una perspectiva essencialment occidental, a subratllar
que en l'empresa existeixen, si mes no, tres agents socials ben diferenciáis i identificáis els uns respecte ais
altres, a saber, els qui aporten el capital, els qui aporten el treball, i l'Estat, o encara millor, la societat. Teórícament —només teóricament, pero aixó confirma la
perspectiva analítica en qué em situó— l'estructuració
deis Consells d'Administració de les empreses nacionalitzades franceses subratlla els termes de la meva análisi. Teóricament i prácticament —amb una práctica lúcida i ben dosificada— també els confirma la Mitbestimmting alemanya. Tot aixó, a nivell institucional, si
mes no, formal. Des d'una formalització purament analítica, també els subratllen uns projectes de reforma
r

57. A. TOURAINE, La sociedad post-industrial, op. cit, pág.
150.
58. Antonio MARZAL, España hoy: la empresa como problema, op. cit, págs. 191-212.
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com el d'un NeU-Breuning * o el d'un Bloch-Lainé*
fins i tot si el model ternari d'empresa que aquest darrer proposa (enfront del binari clássic heretat del procés d'industrialització del xix) només coincideix de
gairó amb els tres agents socials de qué ara estic parlant.
Una reconstrucció així del subjecte de l'empresa des
de la perspectiva de l'análisi del seu contingut substantiu, no deixa de plantejar una serie de problemes
teórics d'una incidencia práctica major o menor. Entre aquests no son pas els mes petits, fins i tot descomptant l'inventari deis agents socials i llurs fronteres concretes, la identificació operativa de la societat
com a presencia activa, o la tensió personal-sindicats
a lliora d'identificar, també operativament, la presencia del treball com a agent de l'empresa. Aquest darrer és un problema que es planteja avui amb especial
agudesa a l'Europa continental —mes agudament, en
tot cas, que en el món anglo-saxó— per raons fácilment
comprensibles de tradicions culturáis i institucionals,
i que les análisis actuáis, franceses, alemanyes i italianes han posat en relleu. Tanmateix, en relació amb tot
aixó em remeto al meu llibre adés citat i a la bibliografía allá indicada, així com al que diré mes endavant,
a la segona part d'aquest llibre.
Ates el que jo pretenc aquí i ara, la tematització de
l'empresa com a subjecte m'interessa, sobretot, des de
l'altra perspectiva mes amunt assenyalada, la metodológica. És a dir, aquí m'interessa, en un sentit molt
concret i precís, el tema de la configurado del subjecte de l'empresa, en la mesura en qué aquesta configurado pot esdevenir la clau metodológica d'una modelització deis diferents tipus d'empresa. En definitiva,
pensó jo, donada la dinámica unívoca de la racionalitat técnica de la societat industrial (l'eficácia), la mateixa configurado concreta del subjecte que sustenta
L

59. Oskar von NEIX-BRBUNING, La constitución de la empresa: sobre la cogestión, op. cit.
60. Francois1 BLOCH-LMNÉ, Pour une reforme de Ventreprise,
Seufl, París (2. edició) 1967. Cf. també Reforme de Ventreprise
ou controle ouvrier, «Les cahiers du Centre d'Études Socialist a » , núm. 70-71 (maig-juny de 1967).
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la dimensió política de la rao raonable (la legitimitat),
i que hi condueix, és la que configura la dita dimensió.
La qual cosa equival a dir, mes en concret, que els diferents models d'empresa en Tactual societat industrial
esdevenen constitutivament diferents segons com s'ha
construit el tema de l'empresa com a subjecte.
Ara bé, per a aquesta construcció, caldria destacar
i analitzar dos fets fonamentals: primer que res, el
carácter originari de subjecte dominant únic o el de
subjecte plural complex, cosa que coincideix amb la
unitat o la pluralitat com a sistema dominant de valors deis diversos tipus de societat industrial (dirigista
o liberal en ambdós casos) i, en segon lloc, les variables fonamentals que estructuren —i en aquest sentit,
que expliquen o compliquen— en el seu mateix origen,
aquest carácter unitari o plural del subjecte, així com
les diferents maneres d'articular la pluralitat originaria en una unitat funcional.
És evident que, en fer aixó, surto del camp excloent
de la rao raonable que ha ocupat l'espai de reflexió
acotat per aquest capítol. Només els models d'empresa
de subjecte complex o plural en origen (els models
liberáis, en definitiva) son aquells que, mitjangant la
legitimació de la rao raonable, poden convergir en
una unitat funcional que no nega —sino que reafirma—
la interdependencia objectivament participativa en la
qual, a l'anterior apartat, jo feia consistir l'esséncia
real de la democracia económica com a tema de la rao
raonable.
En canvi, els models de subjecte dominant únic en
el límit o, dit d'altra manera, teóricament (en definitiva, els dirigistes), apellen a un altre tipus de racionalitat (la racionalitat utópica o, encara millor, ideológicament utópica, automática o emocional, en la terminologia del capítol anterior), que imposa les seves regles ais agents socials objectivament convocáis a prendre part en l'empresa, i així els unifica ja a l'origen
mateix (no solament en el funcionament operatiu), dissolent-los, com a tais subjectes parcials i abans de
constituir-se com a tais, en el subjecte dominant que
es constitueix formalment en subjecte únic, precisament per la referida imposició.
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Tanmateix, lluny de ser una incoherencia de métode,
aixó permet perfilar millor les «formes» diferents de
societat industrial. Pensant en l'análisi feta al capítol
anterior sobre la rao fonamentant en general i sobre
la rao raonable en concret, la dívisió abans dita permetrá també assenyalar les tendéncies históriques de
legitimitat deis models que ara com ara existeixen. En
tot cas, avui és impossible no partir d'aquesta primera
divisió fonamental —models d'empresa de subjecte dominant únic i models d'empresa de subjecte complex
o plural—, si hom vol que la modelització expressi el
perfil real del sistema empresarial tal com avui existeix en la societat industrial moderna. El fet que aquesta primera modelització ens meni després a haver de
tornar ais altres tipus de rao fonamentant distints del
de la rao raonable, no és una incoherencia de métode,
sino una exigencia de la realitat de la societat industrial tal com aquesta és, amb el seu sistema de valors
que exalta la pluralitat liberal d'occident o el dirigisme autocrátic deis sistemes no occidentals o només patológicament occidentals. Per a la finalitat d'aquest capítol, ja n*hi ha prou amb aixó. La prolongació d'aquest
tipus de discurs ens introdueix ja en la II part d'aquest
llibre.

92

a

PART 2.
ELS MODELS CONCRETS D'EMPRESA

J

CAPÍTOL 1er.
ELS MODELS DE SUBJECTE
DOMINANT ÜNIC
I VARIABLE EXPLICATIVA ÚNICA
L'afírmació de models d'empresa de subjecte dominant únic significa en termes reals rafirmació d'un
model d'empresa el subjecte de la qual no és constit u í ! per un conjunt de poders socials que s'articulen
d'una manera o d'una altra —en funció d'una serie de
variables fonamentals explicatives, les culturáis i les
institucionals essencialment—, sino per un poder social únic, almenys únic peí que fa al domini, en el sentit deis tipus ideáis "weberians.
Aleshores lógicament, si l'estructuració del subjecte exclou la possibilitat de tota complexitat perqué exclou l'articulació de subjectes diferents a l'origen, l'evolució del model i el seu possible canvi només pot ser
funció, no del subjecte en ell mateix, sino del canvi del
mode de gestió com a funció. En aquest sentit hom pot
afirmar que la variable fonamental que explica i estructura el funcionament canviant o canviable d'aquest subjecte únic haurá de ser també una variable única, que
difícilment pot no ser la tecnología o el mode de producció, per traduir-ho a l'argot marxista.
Ara bé, si aqüestes premisses terminológiques —i
fins i tot metodológiques— s'accepten, és evident que
el meu discurs d'aquesta segona part haurá de recular
peí camí ja tragat en el capítol anterior sobre «la tematització de la rao raonabie» fins a tornar ais diver95

sos tipus de rao de la societat industrial amb els quals
vaig obrir l'análisi de la primera part del meu Uibre.
En efecte, la divisió fonamental amb qué estructuro aquesta segona part del meu Uibre (models de subjecte dominant únic - models de subjecte complex), mes
enllá de l'análisi operativa de les variables —del tipus
que siguin— que expliquen i configuren el model en
concret, apeHa a una clau previa, a saber, el tipus de
rao que airela —o que hom pensa que arrela— en cadascun d'aquests models fonamentals o básics. La rao
raonable —ja ho he explicat quan era hora— suposa
i acull la pluralitat de raons i, per tant, de subjectes.
Hom suposa —i hom no pot fer-ho altrament si arrenca
deis fets— que no existeix la Rao, sino tes raons de cadascú i Yespai raonable —des del punt de vista cultural i institucional— on aqüestes s'impliquen, s'interpenetren laboriosament, i objetivament es complementen.
En canvi, el model de subjecte únic —de subjecte dominant únic, per ser fidels a Weber— apeHa, conscientment o inconscientment, a un tipus de racionalitat única —en tot cas només pensable com a única— de tipus
automátic, dins de la millor tradició paleoliberal o marxiana, de tipus utópic, en coherencia amb l'ethos absolut de la primitiva intuido anarquista, o de tipus emocional, en la traducció patológica que han fet els feixismes de la categoría d'efícácia del pensament económic que segrega la modernitat en el curs de la nostra
historia.
Ja tornaré a aquests punts, que considero fonamentals, quan calgui fer-ho. Ara només m'interessa destacar que, en coherencia amb el que he apuntat, els models de subjecte únic teñen una traducció lineal

>

mentre que els models de subjecte complex la teñen
convergente
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La linealitat i la convergencia no visualitzen, dones,
en aquest sentit, mes que la idea que defenso de la
unicitat de la rao en el terme i en l'origen (la rao funcional i política) o la pluralitat de la rao política (de
la légitimitat), que només a través d'un complicat procés de «politització i racionalització», per recordar l'expressió tants cops citada de Touraine, pot esdevemr
rao única funcionalment parlant. En el segon cas, ens
movem en l'espai modern i occidental de la rao raonable, mentre que en el primer topem sempre amb
l'espectre, sempre inabastable i incessantment recurrent de la Rao única, automática, utópica o emocional, tal com he mirat d'analitzar al capítol primer de
la meva primera part.
En tot cas, el meu intent de modelització arrela en
aquest terreny. Un terreny que, acotat així, a partir d'aquestes preocupacions metodológiques de la sociología
del coneixement, fa aconsellable que cbmencem l'análisi del model de subjecte dominant únic i de variable
explicativa única per l'análisi del model d'empresa soviética.

1
La concepció i la construcció del model soviétic
d'empresa arrela en la traducció leninista del pensament marxiá. En aquest sentit, i independentment de
les diverses interpretacions o matisacions que ara puguem fer de l'análisi de Marx per a teixir-hi qualsevol
resposta concreta relativa al model d'empresa, la realitat és que la primera expressió histórico-política pretesament coherent amb él pensament marxiá ha estat
l'empresa estatal —és a dir, l'empresa amb l'Estat com
a subjecte dominant únic— deis sistemes socialistes de
l'Est, hereus histories del leninisme.
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Lenin va ser absolutament tallant en aquesta qüestió. Davant deis primers intents, per part deis anomenats comunistes d'esquerra, de substituir el vell poder
burges, que havia desaparegut amb la Revolució d'Octubre, per un nou poder obrer directe, posant el poder empresarial i la producció a mans de Consells
Obrers, Lenin va aconseguir que es tornes a discutir el
reglament de la gestió de les Empreses Nacionals, a p r o
vat abans, i que es reestructures d'acord amb la «verítable ortodoxia» leninista del pensament de Marx. «El
comunisme —va escriure aleshores Lenin— exigeix i suposa la centralització máxima de la gran producció de
tot el país. Per aixó la direcció central ha d'obtenir incontestablement el dret a comptar amb la subordinad o directa de totes les empreses d'un sector determinat (...). Privar la direcció central del dret a comptar
amb la plena subordinado de totes les empreses d'un
sector determinat a escala de tot el país, com es dedueix del projecte de la comissió, seria anarco-sindicalisme regional i no comunisme.»' I és que Lenin pensava que tota «legitimación clara o encoberta, de la
propietat deis treballadors d'una fábrica o d'una professió particular sobre el seu producte, o el dret a debilitar o frenar les disposicions de l'Estat, significa (...)
2
l'abjuració total del socialisme».
És a dir, quan Lenin, traduint Marx, escrívia vint
anys abans de les anteriors citacions que s'imposava
la ineludible lluita «per a retornar tota la térra, els instruments de treball, les fabriques, les maquines i les
mines a la societat sencera, que organitzará la producció socialista»/ per societat sencera entenia aleshores, o en tot cas va entendre després, l'Estat —l'Estat proletarí, pero l'Estat— davant de qualsevol possible traducció marxista d'uns consells distints deis
consells —els soviets— constitutius de l'Estat.
L'empresa del poder obrer será, dones, en la traducció política leninista, l'empresa estatal, és a dir,
l'empresa de subjecte no directament obrer, sino pre1. LÉNINE, Le controle ouvrier et la nationalisation de l'industrie, op. cit., pág. 230.
2. Ibidem, págs. 234-235.
3. Ibidem, pág. 3..
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sumptament a través de la mediació excloent i monopolística de l'Estat. Amb aixó Lenin i el pensament «ortodox» marxista assumien sense vacillacions, en l'ámbit deis fets, dos postuláis fonamentals de la praxi liberal, tot fent callar les preguntes fragmentáries del
mateix Marx. Primer, que el poder económic el legitima la propietat, ara estatal, en una mena de racionalitat unívoca i automática. I segon, que el poder económic de l'empresa no s'expressa mai directament,
sino a través d'una mediació, ara la de l'Estat. Tot intent no estatal de poder económic, deia Lenin, seria
«anarco-sindicalisme regional».
D'aquests dos postuláis, reassumits d'aquesta manera, neix el model d'empresa soviética, l'empresa nacionalitzada propietat de l'Estat, que té, dones, en l'Estat, el seu únic subjecte legítim.

2
La práctica soviética posterior a Lenin ha estat, després, decididament aquesta. Tant, que ha canviat el
mateix diccionari. «En el Diccionari de la Llengua russa viva, de V. Dal', publicat el 1882, la paraula predprijaf o predprinijat', de la qual deriva el substantiu
predprijatie, que nosaltres traduim per "empresa", té
la següent significado: "Projectar, decidir, executar una
certa activitat nova, posar-se a realitzar alguna cosa
important"; mentre que en el recent Diccionari de VAcadémia de Ciéncies de VURSS, el mateix verb signifi4
ca "posar-se a executar alguna cosa"»» «Els elements
de decisió i d'innovació —comenta Chambre, de qui he
pres l'anterior citació— que comportava la primera part
del sentit acceptat el 1882, semblen haver desaparegut
de la definició actual, que serveix de base al sentit número u de predprijatie actualment. El sentit número
dos queda aleshores així: "unitat económica de pro5
ducció o comerg".»
En aquest darrer sentit, l'empresa de model soviér

4. Henri CHAMBRE, La empresa soviética. A 1'obra coHectiva
dirigida per F. Bloch-Lainé i F. Perroux, La empresa y la eco*
nomía del siglo XX, op. cit.t t. I, pág. 264.
5. Ibidem.
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tic és, com l'empresa de la primera tradició liberal «una
unitat económica de producció o comerc». Aleshores la
seva única diferencia respecte a l'empresa occidental
apareix solament, en una primera traducció, peí fet de
ser ella mateixa —fins i tot amb una personalitat jurídica que no té l'empresa del dret occidental— una
pura propietat de l'Estat.
Pero aixó només és veritat en una primera traducció. En una traducció, en canvi, que ultrapassi la lletra
i arribi al sentit de les paraules (en l'acceptació número u deis dos diccionaris esmentats seguint Chambre), hom es pot preguntar fins i tot si l'empresa soviética pot anomenar-se empresa en el sentit occidental del terme. És a dir, si alió que anomenem empresa soviética no és, en terminología occidental, únicament
i exclusivament un taller, i si l'empresa rigorosament
tal —sempre en llenguatge occidental— no ha esdevingut no solament una empresa de subjecte dominant
únic, sino encara, i potser per la mateixa rao, una única empresa —un únic espai d'autonomia amb decisió—
que cal localitzar en un altre lloc, en les instáncies
centráis del Pía i no en les empreses, que aleshores no
son mes que «centres de treball» diversificáis, tallers
de l'únic Estat-Empresa.
El mateix canvi del sistema empresarial soviétic
analitzat per Gailbraith confirma el que estic dient.
«Alió que els teórics comunistes moderns —escriu Galbraith— anomenen reforma (de l'economia o de l'empresa, tant se val) substancialment no vol dir altra co6
sa que aconseguir autonomía», és a dir, aconseguir que
les empreses siguin empreses. I és que, continua Galbraith quan analitza l'acostament progressiu d'ambdós
models, 1'americá i el rus, en un lloc distint del del mercat paleoliberal, «l'organització a gran escala requereix autonomía. La intrusió de qualsevol voluntat externa, aliena a la seva propia informado, és perjudicial.
En els sistemes no-soviétics, aixó significa l'exclusió del
poder efectiu del capital purament inversor. Pero el mateix imperatiu penetra a l'economia socialista. Allá l'em6. J. K.
383.
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GALBRAITH,

The new industrial state, op. cit., pág.

presa de tráfíc mercantil tendeix a minimitzar o a ex7
cloure el control de la burocracia oficial».
Pero si prescindim momentániament de la dinámica
d'evolució interna de tot el sistema industrial (fill, en
aixó, d'occident, cosa que afegeix una rao mes per a
incloure en les meves análisis el model soviétic d'empresa, a desgrat de les meves vaciHacions metodológiques a la fi del capítol anterior), i si considerem l'empresa soviética en la seva estructura formal, conscientment i políticament estructurada per la traducció leninista de l'empresa, continua essent veritat alió que
deia mes amunt. L'«empresa» soviética, des d'un punt
de vista polític i d'organització, no és mes que una técnica cómoda per a l'administració de l'Estat peí mateix Estat. I des d'un punt de vista económic i productiu, només «l'anella de base de tot el sistema de
direcció de la industria» socialista, segons la frase d'una revista russa,' és a dir, un taller. La qual cosa no
és mes que l'encarnació de l'ideal de Lenin per al qual
«la societat no será ja sino una oficina i un taller, amb
9
igualtat de treball i salari». Una estructura de poder
únic, i per aixó una estructura d'empresa també única.
L'empresa ja no és l'empresa, sino la instancia estatal
del pía central. Alió que teóricament encara anomenem
empreses no son sino els indrets on s'executa el que
s'ha decidit en un altre indret, és a dir, a la cúspide
del poder polític de l'Estat, únic subjecte de l'empresa.
Curiosament aquest fenomen de desplacament a
qué ara em refereixo, pot explicar-se teóricament
per raons d'eficácia (i així s'ha fet des de l'análisi teórica socialista i fins i tot a occident), pero en realitat
la seva última explicació és ideológica.
El marxisme «ortodox» que, d'acord amb la tradició marxiana, ha continuat duent a terme únicament
les seves análisis estátiques sobre l'explotació fundada
en la propietat privada i no cap análisi dinámica de
l'empresa en termes d'organització i institucionalització ¿Tuna serie de poders necessaris, ha d'acudir a la
7. Ibiáem.
8. Citat per Henri Chambre, op. cit., pág. 263. El subratllat
és meu.
9. LÉNJNE, Oeuvres Choisies, Moscou, II, pág. 245.
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construcció conceptual de l'empresa única i, per consegüent, de l'empresa de subjecte dominant únic, perqué no veu altra possibilitat de legitimado del poder
estatal. Les frases mes amunt citades de Lenin son ben
clares respecte a aixó. Pero, enllá del seu projecte polític concret, alió que batega al fons de la seva análisi
i en la pretensió de legitimar racionalment el nou
model soviétic els fonaments del qual va tragant, és
una fe en la rao com a rao automática, en el sentit de
la meva análisi de la primera part, és a dir, una fe en
Tautomática acomodacíó ais únics interessos, racionáis
peí fet de ser «universals», de la rao legitimant de l'Estat, de tots els interessos i poder susceptibles de sorgir
prácticament des del punt de vista de l'organització.
La historia ha posat prou en evidencia aquesta rao
única i automática de l'Estat, tant en termes técnics
d'eficácia com en termes polítics de legitimitat. Tanmateix, enllá —o engá— d'aquests judicis de valor, coherents des de l'experiéncia de la rao raonable de la
societat pluralista, el model soviétic d'empresa continua fonamentalment fidel a la seva construcció d'origen. I així, segons l'esperit i la lletra de la Constitució
del 36 i deis Fonaments de la Legislado Civil del 61, «la
direcció (de l'empresa), l'exerceix l'Estat mateix en la
persona deis organismes apropiáis, ministeris, sovnarjozes, etc. Els dirigents deis organismes i les empreses
económiques son els delegáis i apoderáis de VEstat en
els sectors concrets de la producció material. Els nome10
na VEstat i responen davant d'ell de la seva activitat».
Per al Dret soviétic, controlar l'economia és dirigir directament les empreses. La «Guia Jurídica de l'Administrador», publicada el 1963, és taxativa en aquest punt:
«En controlar les activitats económiques i d'organització, l'Estat dirigeix directament les empreses i organitzacions económiques, els fons de les quals son propietat estatal, fabriques, sovjozes, etc.» "
Les relacions predominants son així verticals, fortament jerarquitzades i essencialment estatitzades tant
10. Citat per Henri CHAMBRE, op. cit, pág. 274. Els subratllats son meus.
11. Citat per Henri CHAMBRE, Ibidem. El subratHat és meu.
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dins de l'empresa (relacions del director respecte al
coHectiu obrer) com fora d'ella (relacions deis organismes estatals, ministeris, etc., respecte al director de
l'empresa). Les relacions horitzontals també existeixen, pero, d'acord amb el carácter decididament estatal del model soviétic, no teñen una funció decisoria,
sino consultiva, impulsiva, estimulant o útil de qualsevol altra manera amb vista a aconseguir l'adhesió
passiva de tots al director. En aquesta línia s'inscriuen
totes les formes organitzadores del coHectiu de l'empresa com a unitats motrius i animadores i molt concretament les del sindicat i les de les seccions del partit.
És innegable que Pevolució de l'empresa «soviética»,
en els seus ja Ilargs anys d'existéncia, intenta buscar
una major descentralització i una major participado
o, si mes no, donar un major relleu a les relacions horitzontals enfront de les verticals dominants per l'estructura de fons del model. Tanmateix, en darrera instancia —en tot cas, en una instancia formal que no és
incompatible amb l'análisi de Galbraith esmentada—
la descentralització és solament una pura técnica destinada a administrar millor la propietat estatal; i peí
que fa a la participado, si és que no aspira, en definitiva, només a enfortir l'adhesió passiva, té sempre
un límit ciar i, prácticament, sempre molt proper: el
poder total de l'«Estat proletari», que no pot renunciar a la responsabilitat que li confereix la seva «missió histórica». És a dir, la práctica evolutiva de l'empresa —en gran part indufda per raons d'eficácia—
troba sempre una frontera en la teoría estatal que la
mediatitza, dit d'altra manera, en la seva configurado
com a empresa, el subjecte únic de la qual és l'Estat.
El desig, per exemple, que el paper del «coHectiu deis
obrers i empleats» experimenti una millora en tot el
que concerneix l'activitat de l'empresa, tal com s'expressá en el programa del Partit de 1961, i en les institucions deis Comités de Producció que Khruitxtxov
introduí el 1962 per tal d'encarrilar aquest desig, té sempre un límit ciar, tal com va indicar aleshores el mateix Khruixtxov, a saber, que «el director continua es103
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sent directament responsable davant l'Estat de tot
12
el que passa a la seva empresa».
L'organigrama, dones, del model d'empresa soviétic
podría fer-se així amb esquemes diferents, segons alió
que l'análisi volgués subratllar en la imatge inconscient
de l'empresa transmés per llieréncia práctica de Te*
conomia industrial moderna.
És a dir, si hom vol simplificar el model, reduintlo ais seus trets essencials, els de resquema de la s o
cietat produída per la industrialització, Torganigrama
seria el següent.
Foders socials
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Poders funcionáis

nivell actiu
de. decisió

DIRECTOR

t
L
COL.LECTIU
OBRER

nivell passiu
d'execució

- Mecanismes informáis o indirectes de poder o de
consulta, informado i estfmul.
- Mecanismes formáis i directes de poder empresarial.

Éa indubtable que la práctica, avui molt complicada per institucions que teñen missions análogues o es
corregeixen mútuament, és mes complexa del que pot
donar a entendre aquesta análisi excessivament esquemática que acabo de fer. Si a desgrat de tot la manHenri
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tinc, és perqué aquesta és la realítat decisiva o la realitat de fons de l'empresa soviética. El qui l'entengui
malament és que compren malament la realitat d'un
Estat essencialment constituYt peí partit comunista. Grades a ell, les relacions d'empresa son, en darrer terme,
verticals, com correspon a la funció histórica de direcció de la societat per part del Partit Comunista, que
n'és l'avantguarda peí fet de ser també l'avantguarda
del proletariat. L'horitzontalitat, fíns i tot real i sincera, esdevé en definitiva verticalitat, en ser només l'expressió estimulant i animadora del mateix partit des de
la seva «base militant». L'expressió «corretja de transmissió» aplicada ais sindicats soviétics no és originaria
d'occident —convé no oblidar-ho— sino fruit d'una terminología que nasqué a la Rússia soviética. D'acord amb
aixó, qualsevol participado obrera en l'empresa de model soviétic encara és menys decisoria que la deis vells
Jurats d'Empresa del franquisme. Si algú se n'escandalitza, és que no ha entes mai la idea, tant teórica com
política, que ha configurat el model estatal concret de
l'empresa soviética.
De fet, els organigrames que apareixen en altres
análisis i que intenten emplenar l'estructura óssia que
jo he posat en relleu, no fan sino confirmar la meva
idea.
El
gráfic
de
Benjamín
Stora
"
n'és
un
bon
exem14
ple. (Vegeu págs. 104 i 105)
Com podeu veure, Túnica diferencia entre resquema
de Stora i el meu radica en la complexització formal
concreta del primer i potser també en el fet que jo
accepti unes funcions de feedback sobre les estructures de poder directe i formal, activitats que en el funcionament real d'un Estat totalment controlat per un
partit únic poden ser, indirectament poders, i fíns i tot
formalitzar-se com a tais poders, sempre que no trenquin, en l'un i l'altre cas, la modelació que la teoría i
la práctica del centralisme democrátic fa del poder. En
13. Benjamín STORA, La participation des travailleurs á la
gestión dans les pays communistes.
«Revue Frangaise de
Gestión», núm. 10, 1977 (maig-juny/juliol-agost) págs. 88-97 (a la
página 97 hi ha una breu bibliografía suggerent, bé que molt
desigual).
14. Ibidem, pág. 89.
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aixó, les conclusions de Stora son coincidents amb les
meves. Si des del pía deis principis polítics, tant el sindicat com les bases afectades del partit semblen teñir
algún poder, almenys de control, vist des del pía deis
principis jurídico-administratius i de la práctica política d'un partit com el del model deis partits comunistes soviétics, el director de ¡'empresa —fins i tot després del «reglament de l'empresa socialista d'octubre
de 1965»— «és nomenat per l'autoritat superior i revocable també per ella, és un home de confianga del govern, i administrativament i penalment és responsable
15
davant d'aquest de l'activitat de l'empresa». Per tal
com, «si existís un conflicte entre el secretari de la céllula del partit i el director, aquell seria canviat, si dones
l'autoritat jerárquica superior, que té poder sobre el
1
director, no prengués una decisió en sentit contrari». '
Aquest altre tipus d'análisi que Stora fa, d'altra
banda molt toscament i fins i tot de manera incoherent, ens podría portar, així i tot, a un altre tipus d'organigrama de l'empresa soviética, que em sembla mes
concorde amb la realitat que el que abans he proposat,
a condició d'introduir elements analítics d'aproximació
al tema de l'empresa presos de la terminología alemanya. És a dir, si s'accepta com a instrument analític de
la realitat la distinció alemanya entre Unternehmen (literalment, empresa) i Betrieb (aproximadament taller,
centre de treball, filial..., en suma, la unitat técnicoadministrativa on s'instrumentalitza la idea d'empresa
i la seva unitat jurfdico-económica), les empreses soviétiques serien totes Betriebe i només seria Unternehmen l'Estat o les instáncies de poder político-económic
de l'Estat, En aquesta línia, l'organigrama —ben expressiu d'un model d'empresa de subjecte dominant
únic— seria el següent

15. Ibidem, pág. 90, columna a. El subratllat és meu.
16. Ibidem, pág. 90, columna b.
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Una confirmado ben actual d'aquesta expressió del

model «soviétic» d'empresa, la constitueix Tactual Codi
de Treball de la DDR, vigent a la República Democrática Alemanya des del 1er. de gener de 1978."
El carácter densament unitari del poder deis qui
actúen de manager, localitzat de manera excloent en
TAdministració de l'Estat —en «els caps deis diversos
órgans de govern i les autoritats economiques», en la
M
terminología del propi Codi— i gestionat peí Director
del Betrieb dia darrera dia des del punt de vista técnico-administratiu —peí Director i «dintre llurs esferes
de responsabilitat respectives (per) les persones associades a la direcció amb unes atribucions i funcions
determinades peí director», segons la mateixa terminow
logia—, es revela en aquest Codi amb extraordinaria
nitidesa, a desgrat del llenguatge retóric i pseudo-moralitzant, ben habitual en el model de tipus soviétic,
coincident en aixó —cal no oblidar-ho— amb les estructures formáis de l'empresa «feixista».
En efecte, encara que la relació de treball s'esta36
bleixi «entre el treballador i el Betrieb» —ja ho he
anticipat mes amunt en parlar de la personalitat jurídica de l'empresa «soviética»—, l'expressió del Betrieb
com a poder es localitza excloentment en «el director
17. «Gesetzblatt», I, n. 18 (22 de juny) págs. 185 i ss. i 228
i ss. Una traducció castellana del text pot ser consultada a la
Serie Legislativa del B.I.T., s/1978, págs. 79-98.
18. Cf. per exemple l'art. 7, parágraf 2on.
19. Cf. per exemple, els articles 21, 81, parágraf Icx., 82, parágraf 1er., i 254, parágraf 3er.
20. CT (PDR), art. 38, parágraf 1er.

de l'establiment» o a través de «les persones associades a la gestió», amb «atribucions i funcions determinade s» jerárquicament per aquell* La participació en la
gestió del coHectiu obrer és nuHa, o pitjor, retórica,
fins i tot si es fa a través de la mediació institucional
mes amunt apuntada de la corretja de transmissió deis
sindicats. Aquests, en definitiva, tot i ser l'expressió
orgánica deis drets constitucionals deis treballadors «a
participar en l'adopció de decisions i en la formulado
22
de poli tiques», només teñen estrictament «dret a fer
suggeriments i a formular observacions sobre els pro23
jectes de plans quinquennals i anuals», suggeriments
i observacions que «els caps deis diversos órgans de
govern, les autoritats económiques i els directors deis
establiments només tindran l'obligació d'analitzar atentament * i mai no d'assumir o, ni tan sois, de negociar.
La unitat de poder de l'empresa és total, d'acord
amb el carácter unitari del subjecte d'aquest poder.
La funció de direcció (executiva, legislativa i disciplinaria, en la vella terminología ja consagrada deis Manuals de Dret del Treball) és una funció exclusiva i ex25
cloent del director. «El dret a donar ordres», com el
d'imposar «mesures disciplinarles»,* és im dret exclusiu del director o de la persona que ell autoritza en
una clara delegació jerárquica de poder.
Encara mes, la unitat de poder és tan rigorosament
constituida i afirmada en el Codi de Treball germanooriental que el poder del director i deis «seus associats»
s'estén també a les funcions d'estimular la moral del
treball i deis treballadors, funcions que, bé que localitzables d'alguna manera en els sindicats o en organitzacions polítiques análogues, mai no s'hi localitzen
de tal manera que restin desvinculades de la responsabilitat política del director, cap polític de l'empresa21. CT (DDR), arts. 18-21. El títol genéric d'aquests artictes
fa: «Funcions deis directors d'establiments i deis seus associats en la direcció.»
22. CT (DDR), art. 1, parágraf 2.
23. CT (DDR), art. 7, parágraf 1.
24. CT (DDR), art. 7, parágraf 2.
25. CT (DDR), art. 82, parágraf 1.
26. CT (DDR), art. 254, parágraf 3

liar

establiment.* La responsabilitat del Director davant
l'Estat no es limita a les funcions d'ordre purament
técnic, sino que s'estén també sócio-políticament a la
manera mateixa d'assegurar «el pía d'emulació socia28
lista», d'« estimular el moviment consistent a treballar,
2
aprendre i viure com un socialista», * d'educar, en definitiva, la coHectivitat deis seus treballadors, préviament «organitzats pels sindicáis, per a la lluita per un
30
alt nivell de rendiment». Tot a to amb la finalitat confessada de tota ordenació jurídica «socialista», la de
1
fer «del treball socialment útil una qüestió d'honor»/
la d'«estimular els treballadors empleats en establiments
i en altres comunitats de treball a comportar-se i actuar de manera que correspongui a l'estil de vida so32
cialista», la «d'utilitzar racionalment la capacitat de
treball de la coHectivitat» per a «aconseguir un nivell
elevat de rendiment, en benefici de la societat35 socia*
lista en conjunt i de cada ciutadá en particular».
El llenguatge només és retóric en alió que té de
metajurídic. En canvi, en el que té d'estrictament i técnicament jurídic, és absolutament rigorós i precís. El
poder empresarial pertany solament a les instáncies de
poder económic de l'Estat, que l'exerceix técnicament
a través d'un director únic, responsable de tot. El personal i les seves organitzacions només executen i interioritzen les ordres. Els métodes d'incentius materials
34
que han de definir «el sistema de salaris aplicat»,
junt amb el sistema fonamentalment honorífic de dis35
tincions «en premi a les realitzacions preeminents»,
així com el carácter de «prop6sit educatiu» de les sancions * amb la possible institució de «procediments edu37
catius», si cal, i l'associació, en tot cas, del personal,
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

C/.,
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT

per exemple, la redacció de 2'article 18 ja citat.
(DDR), art. 19, parágraf 2.
(DDR), art. 18.
(DDR), art. 6, parágraf 3.
(DDR), art. 1, parágraf 2.
(DDR), art. 2, parágraf 5.
(DDR), art. 2, parágraf 1.
(DDR), art. 103, parágraf 1.
(DDR), art. 93, parágraf 1.
(DDR), art. 257, parágraf 1.
(DDR), art. 255, parágraf 3. ,

fíns i tot directamente a ltiora de sancionar, per tal qué
«hom estigui en condicions de reconéixer la culpa comesa» * i es pugui, d'ara endavant, «evitar la repetido
del fet» * no son mes que expressions concretes d'una
interiorització de l'empresa (difícilment acceptable en
un model de subjecte plural com el que predomina a
occident). Ara, l'última rao d'aquests métodes no l'hem
de buscar en la retórica moralitzant del Uenguatge, sino
en la necessitat operativa de mantenir i fer respectar
costi el que costi l'estructura durament jerárquica que
tota concepció unitaria del poder comporta.
En el model d'empresa que he qualificat de tipus
soviétic aquesta unitat del poder decisori és máxima.
Tant, que ja he dit que, en teoría, mes que d'empreses
podríem parlar d'una única empresa amb molts establiments (Betriebé) diferenciáis només per raons técniques. És possible que un dia aqüestes mateixes raons
técniques aconseguebdn imposar també una diferenciació plural de poders. Siguí com siguí, l'análisi ja esmentada de Galbraith hi apuntava. Pero entretant, i
mentre la concepció política domini les necessitats técniques, l'ordenament jurídic de les empreses de tipus
«soviétic» exagera tant la unitat del subjecte de poder de les empreses —l'Estat—, que, en certs moments,
totes les empreses sembla que actuin com si només fossin parts d'una única empresa. La figura, desconeguda
en el dret occidental, de «contractes o transferencia»
a d'altres establiments «amb motiu de mesures de racionalització o de canvis d'estructura»,* o «com a gest
41
de camaradería i de cooperació i assisténcia mutua»
—i, encara mes, la transferencia com a sanció o a causa de la incapacitat del treballador per a adaptar-se al
tt
seu treball—, no signifiquen pas altra cosa en el
fons.
¿Es produirá algún dia l'evolució, que Galbraith diu
que ja apunta, cap a un model mes pluralment decisori, d'acord amb el model «burocrátic» galbraithiá del
38. CT (DDR), art. 256, parágraf 3.

39.
40.
41.
42.

112

CT
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CT
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(DDR),
(DDR),
(DDR),
(DDR),

art. 252, parágraf 1.
art. 53, parágraf 2.
art. 85, parágraf 1
art. 86.

sen «tnou estat industrial»? No ho sé, baldament hagi
de confessar que la tesi de Galbraith, a part de no ser
fácilment refutable, em resulta atractívoia. Determinades raons tant macroeconómiques (la formació deis
preus segons la tesi poc «ortodoxa» de Libermánn) com
microeconómiques (d'economia de l'organització i de
l'empresa) semblen avalar-la de cara a un futur que
potser es troba ja, embrionáriament, en les reformes
«soviétiques» deis anys 60. Pero per a aquest cas, probable només que molt relativament, la funció hauria
creat l'órgan, segons una expressió corrent d'un cert
principi de la biologia clássica. La qual cosa no fa mes
que confirmar dues tesis meves d'aquest llibre. Una, temática, es refereix al domini de la rao raonable en la
societat industrial moderna. I l'altra, metodológica,
entén que mentre hom vulgui oposar, en l'ámbit deis
fets i en les estructures, qualsevol altre tipus de racionalitat legitimant la rao raonable, tot ens obliga
a tornar a pensar en una empresa de subjecte dominant únic davant del subjecte complex de la societat industrial occidental moderna. Els apartats següents d'aquest mateix capítol en son una confirmado. Vegem-ho.

II
Un model d'empresa de subjecte dominant únic, distint del «soviétic», podría ser, en una primera aproximado, el model iugoslau.
Aixó de «primera aproximado» té un sentit essencialment metodológic. És a dir, si ens hi aproximem
formalment i no el contrastem encara mitjangant l'análisi crítica del seu funcionament, el model «autoge&tionari» iugoslau es pot considerar i s'ha de considerar
un model de subjecte dominant únic —a reserva del
que després diguin els fets. I també en una primera
aproximado, aquest subjecte dominant únic —contráriament al que constitueix el model «soviétic»— no és
l'Estat, sino el coHectiu obrer. Aquesta és una afirmad o que, també en una primera aproximado, podría
presentar-se gairebé com una evidencia, si no com una
9

Í13

tautología! perqué la paraula autogestió índica precisament aixó.
Ara, des d'una análisi histórica —i aquí comencen
les primeres matisacions critiques— aquesta última

afirmado no seria tan evident com a primera vista pugui semblar si no ens movem d'un métode comparat
d'análisi merament formal.
I és que cal no oblidar que Iugoslávia ha estat históricament —també amb totes les matisacions que calgui fer— un país que accedí al socialisme després de
l'experiéncia soviética i del model que aquesta crea históricament. En aquest sentit, per molt socialitzada que
aparegui teóricament i jurídicament, la propietat funciona com una propietat de l'Estat —i per aixó ho és
realment—, cosa que la inclina molt substantivament,
des del punt de vista de l'empresa, al dinamisme del
subjecte únic estatal de model soviétic.
Els qui se'n sorprenguin, haurien de recordar que
el model autogestionari iugoslau no va néixer a l'empresa sino que comengá a l'Estat, i que només a partir de l'organització política passá, en segona instancia —hi havia de passar per pura coherencia— a l'or41
ganització económica.
En efecte, el moviment autogestionari iugoslau neix
d'un intent de descentralizado, que, mogut en primer
terme per motius d'ineficácia económica de la primera
burocracia estatal de tipus «soviétic», esdevingué ciar
i conscient, sobretot i en contra del model polític «soviétic», per la necessitat de separar-se del model staliniá i del seu imperant centralisme internacional socialista. Així, els primers passos de la Iugoslávia comunista de la segona guerra van ser una pura imitació
del model soviétic: ja el 1946 s'havia nacionalitzat el
80 % de la industria iugoslava a títol de propietat realment estatal (fins i tot quan la seva forma era cooperativa), i era administrada per una burocracia política
estretament jerarquitzada, i subordinada, a mes a mes,
a la planificado exterior soviética. Aquesta va ser l'organització introduída per la Constitució del 46. I d'a43. Cf. Fritz LANG, El modelo yugoslavo de orden económico
y empersarial, Ediciones Esic, Madrid, 1977, págs. 5 i ss.
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cord amb aixó, el 47 entra en vigor el primer pía quinquennal que «sovietitzava» encara mes concretament
aquell primer i constitutiu moment,
Només l'afirmació nacional iugoslava (de la qual
Tito esdevingué el símbol) davant les ambicions hegemóniques de Stalin, trencaren eficacment el cercle d'aquesta imitació servilment literal, ruptura que després
Rússia consuma de fet amb l'expulsió de Iugoslávia
del Kominform i amb el bloqueig económic consegüent.
A la recerca, així, d'un nou model —o de la legitimació d'aquesta ruptura forzosa o forgada—, Iugoslávia reinventá aleshores el sistema «donat», basant-se
ara en les teories de Marx i Engels tocant a la mort
de l'Estat, I aquesta mort de l'Estat, totpoderós en el
model polític sovietic i burocratic —no tan distint, per
tant, del fenomen de la monopolització del poder económic burgés— va trobar un camí en la descentralizado político-económica —mes concorde, d'altra banda, amb el carácter federal de TEstat iugoslau— i heus
ací la gran paraula— en Tautogestió. Una autogestió
que, per a ser coherent, havia de passar també al camp
estrictament económic, tant mes que l'Estat polític de
model sovietic era, alhora que Estat o precisament
perqué era aquest Estat, l'únic i decisiu administrador
económic d'una estructura económica radicalment unitaria des del moment que tota ella era propietat estatal. Les análisis fetes a l'apartat anterior m'eximeixen
ara d'haver d'insistir-hi.
El camí concret d'aquesta recerca va ser Uarg i no
sempre lineal. Pero avui l'organigrama funcional i substantiu de Tempresa iugoslava autogestionada és teóricament i formalment ciar i coherent. Un poder fonamental i últim, l'assemblea o collectiu obrer (format
directament per tots els obrers en el cas d'empreses
de personal no nombrós, o indirectament, a través de
representacions electives, en cas contrari), un Consell
de gestió (elegit peí collectiu o l'assemblea) i un Director que exerceix una funció executiva o de manager,
nomenat peí Consell de gestió i amb métodes no diferents deis d'occident (anunciant ais periódics, per exemple).
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D'acord, dones, amb aquesta configurado teórica,
resquema, molt simplificad sería el següent:

ASSEMBLEA
O COLXECTIU
OBRER

CONSELL
DE GESTI0

DIRECTOR

Un esquema que, mirat en la seva estructura formal, no pot ser mes que el revers o l'antítesi del model soviétic d'empresa: l'autogestió mes radical i descentralitzada contra l'espai decisori unitari —estatal—
mes estríete i jerarquitzat.
Una antítesi, aixó sí, des d'un camp análeg de propietat coHectiva —social, subratllen a Iugoslávia—,
camp que difícilment pot autonomitzar-se, de fet, de
la propietat de l'Estat i de les seves intrínseques exigéncies sobre el poder. Per aixó —i ara continuo amb
les matisacions critiques— és possible preguntar-se, en
vista de l'organigrama exposat, si aquesta és tota la
veritat del model d'empresa iugoslau. Si ens fixem també en la realitat informal d'aquest model, la resposta
esdevé mes vaciHant. En realitat no hi ha cap model
d'empresa —a l'Est com a l'Oest— que funcioni flotant en Taire. L'autogestió iugoslava, tampoc. Tots els
models teórics funcionen realment en un esquema real
d'interessos i poders, deis quals aquells son, en definitiva, l'expressió última i concreta.
Quin és, aleshores, des d'aquesta altra perspectiva,
resquema real iugoslau? O en termes operatius: quins
interessos i poders bateguen en els órgans de poder formáis de resquema teóric de qué arrenco?
No sería una extrapolació iHógica comentar per suposar que els interessos de l'Assemblea obrera —com
els deis sindicats occidentals, cosa que confirma que
la societat industrial és la que mana— son interessos
mes de benestar social (salarís, horaris, vacances...)
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que no d'eficácia económica; i que els interessos del
Director son mes aviat d'eficácia (de rendibilitat, de
productivitat, de salut económica) que no de benestar.
Aquesta oposició —de papers i no de persones— només
ppt sorprendre el qui desconegui la pluralitat que la
societat industrial comporta si no hi ha una coacció
conscient i eficas que la subjecti —com s'esdevé en
el model «soviétic» és a dir, si se la permet actuar mellada per la seva mateixa dinámica. Tampoc no seria
cap altra extrapolació capritxosa, sino tot al contrari,
continuar suposant que els poders en qué recolzen
aquests interessos relativament oposats, son els poders
mes sensibles i que els son, diguem, mes propers, és
a dir, la comuna i en general els poders locáis de qualsevol mena per ais interessos de benestar social de
l'Assemblea> i l'Estat (és a dir, el totpoderós Partit Comunista en el poder), per ais interessos d'eficácia económica del Director. Les técniques concretes d'exercici d'aquest repartiment poden ser múltiples i van des
de la imposició directa del Partit fins a la tramesa deis
seus militants a l'Assemblea —amb veu i sense vot—
per tal de convéncer-la eficagment. Aleshores, resquema de poders esdevindria bipolar si mes no a l'origen
—cosa que va directament en contra de la «posició»
sistemática del model «autogestionari» iugoslau d'aquest
capítol—; el poder real constitult seria aleshores la topada negociada d'aquells dos poders, topada que sería
l'espai de les decisions adoptades, que el Consell de
Gestió (com tants Consells d'Administració occidentals)
es limitaría a formalitzar amb la seva firma, «sense po44
der efectiu» de cap mena.
L'esquema real podría ser aleshores el següent, que
no deixaria de ser una variant del model «occidental»
d'empresa que analitzaré en el capítol vinent.
•

r

44. A. TOURAINE, Racionalidad y política en la empresa, op.
cit., pág. 245,
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De fet, els estudis de Rus confirmen aquesta interpretado, tant a nivell de la realitat deis fets, com fins
i tot a nivell d'una política desitjada —i d'aixó darrer,
que pot resultar mes estrany, ja en tornaré a parlar en
el capítol tercer d'aquesta part.
En tot cas Rus, interpretant set estudis empines
fets a Iugoslávia (alguns son seus), creu que el model
d'empresa iugoslau «difereix poc del seu contramodel
46
americá» (occidental, segons la meva terminologia),
De fet, i segons Rus, en el model iugoslau, «la direcció i el seu staff teñen poder sense responsabilitat, i
47
el consell obrer té responsabilitat sense poder». Cosa
que, en tot cas, capgira els projectes abracáis en «l'autogestió iugoslava deis primers dies», que anava a la
recerca d'«una democracia i un equilibri de poders només aconseguibles mitjancant la descentralització i la
41
socialització de la funció empresarial». Ara bé, alió
que s'imposa en vista dé l'experiéncia, pensa Rus, és
«l'intent no d'igualar el poder, sino de fer-lo mes responsable. El nostre objectiu hauria de ser —continua
Rus— no, afeblir les responsabilitats de la direcció, sino
desplegar mecanismes que serveixin de contrapés (coun45. Veljko Rus Influence Structure in Yugostave enterprise,
Industrial Relations, vol. 9, febrer 1970, págs. 148-152.
46. Ibidern, pág. 150.
47. Ibidem, pág. 151.
48. Ibidem, pág. 160.
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terveiling)* per tal que puguin garantir I'equilibri entre la influencia rebuda i la influencia exercida i puguin així mateix proporcionar bons mecanismes d'ajust
per ais conflictes d'interessos. En altres paraules —conclou Rus— nosaltres necessitem reconéixer i fins i tot
promoure el desenrotllament de diferents centres d'influéncia en les organitzacions industriáis. Un policentrisme d'aquest tipus seria mes funcional i professional que polític. Refíectiria una divisió del treball i una
diferenciado professional i funcional, i permetria un
control mutu entre els diferents grups d'influéncia. Finalment aixó permetria augmentar les possibilitats d'u30
na real participado deis treballadors».
És, pero, aquesta, Túnica possibilitat real d'interpretar aquell model formal d'empresa? En vista d'aquests
mateixos estudis empines de Rus i d'altres, com els
1
d'Obradovic/ la resposta ha de ser mes vaciHant.
La complexitat de la resposta i del problema seria
aleshores una conseqüéncia de la necessitat d'introduir en l'estudi, Fanálisi del pes i del paper del partit
comunista iugoslau com a partit únic, i que deté el
poder (un poder que está netament decidit a exercir
de fet, cosa que Taproxima, des d'aquesta perspectiva
que jo considero essencial, a les hipótesis de base de
model soviétic). El mateix Rus confessa que en una
bona part deis estudis que ell ha analitzat, aquest component del poder del partit (junt amb la seva altra
cara, els sindicáis) no hi és considerat, sobretot en la
49. Recordeu el Uibre ja citat de GALBRAITH, American capítálisme: The countervailing power, op. cit.
50. Veljko Rus, Influence Structure in Yugoslavia enterprise,
op. cit., pág. 160. Vull subratllar aquí que el mot «influencia»
que apareix tant en el títol del treball com en el text citat,
equival rigorosament al terme poder —poder real— que jo utilitzo en el meu llibre. «Influencia, en la meva definició —escriu Rus—, és poder real (la possibilitat personal i estructural de configurar les decisions), en oposició al poder merament
potencial, i deriva de la instalíació tant la formal com la informal, no solament de la formal» (Ibidem, pág. 149).
51. Josip OBRADOVIC, Workers' participation: who participates? «Industrial Relations», vol. 14, febrer 1975, págs. 32-44. Josip
OBRADOVIC, Participation and work attitudes
in Yugoslavia, in
«Industrial Relations», vol. 9, febrer 1970, págs. 161-169.
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seva actuació «purament informal», que és «extraordi52
náríament poderosa» a Iugoslávia. Tenint en compte
aixó, possiblement podríem explicar la sorpresa que
confessa Obradovic en els seus estudis respecte a «la
participado i les actituds en el treball» (provocats per
l'obra de Blauner, a la qual em referiré en el proper
5
capítol, i en part coincidents amb ella): * «en els tres
grups encarregats de qué parlo (en la investigació d'Obradovic), els participants en l'autogestió están mes
alienats («en el concepte marxiá del terme») que els
5
no-participants». *
Les raons poden ser moltes i es troben a la base
de la complexitat del tema, aquí abordat, de ¡'empresa
en una societat industrial, Obradovic cita, entre d'altres: «la tesi de Dubin segons la qual el treball no és
un interés central de la vida, les frustracions i tensions essencials a l'esforc que exigeix l'administració
d'una burocracia industrial, la situado present deis
Consells de Gestió, els factors inherents a la cultura
iugoslava, etc. Siguin les que siguin les raons —conclou Obradovic— aquest estudi subratlla la necessitat
55
d'intensificar la investigació en aquesta área».
No és difícil veure en 1'aHusió a la cultura i encara
mes en l'«etc», l'ombra de la dimensió del poder omnipotent del partit comunista, aliada a l'ombra sempre
dominant del know-how i de l'eficácia de tota societat
industrial. En el seu treball posterior, Obradovic comenca amb rafírmació que s'imposa una análisi real
i no formal de l'autogestió iugoslava si no volem caure
en «la confusió avui dominant». Perqué alió que «les
dades empíriques» i «els resultats» de la seva análisi
forneixen, és que el poder «el detenen ámpliament els
managers de nivell superior, que majoritáriament son
membres de la Lliga deis Comunistes i teñen una formado superior a la mitjana, amb el resultat que els
52. Veljko Rus, Influence Structure in Yugostav enterprise,
op. cit., pág. 149, nota 6.
53. Robert BLAUNER, Alienation and Freedom, University of
Chicago Press, Chicago, 1964.
54. J. OBRADOVIC, Participation and work attitudes in Yugos'
tavia, op, cit., págs. 165 i 162. £1 subratllat és del text.
55. Ibidem, pág. 169.
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membres de jerarquía inferior (hi) participen menys
56
activament del que la teoría podría suggerir».
De fet —i per agafar només un exemple de l'estudi
d'Obradovic, al qual em remeto si algú s'interessa mes
en els seus detalls—, les decisions —propostes acceptades en els Consells de Gestió— de política salarial
(una de les zones mes implicades tant amb el benestar
social com amb l'eficácia económica) procedeixen del
Director en el 44 % deis casos, deis membres del Consell només en el 15 %, i el 41 % restant,
de
persones
57
que no son membres de llur Consell. Pero si aquesta
cartografía de la decisió (en definitiva, del poder) la
mirem des del punt de vista de la pertinenga o no-pertinenga al Partit Comunista, els resultáis anteriors son
encara mes aclaridors. De les propostes acceptades en
aquest camp deis salaris, el 81 % provenen de membres
del Partit Comunista, i només el 19 %, de persones no
membres del Partit." I aixó em permet pensar en un
altre esquema, donat el poder de retroalimentar la
decisió per part del Partit Comunista. Esquema que
faria del model iugoslau una variant de l'empresa estatal soviética. Aquest esquema real seria aleshores el
següent:
ASSEMBLEA
O COL.LECTIU
OBRER

CONSELL
DE GESTIO

poder real, formal o informal
poder merament formal

És sempre possible discutir si resquema real és
aquest o l'anterior. Ara, per a la fínalitat de la meva
anklisi la qüestió és indiferent, i continua oberta a successives investigacions deis fets. El que m'interessa
56. OBRADOVIC, Worker's partici%
cit.t pág. 32.
57. Ibidem, pág. 38, quadre n. 3.
58. Ibidem, pág. 39, quadre n. 4.

who participates, op,
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subratllar ara —per taí d'acabar enllagant amb les observacions del comengament d'aquest apartat— és que
el model autogestionari iugoslau, de fet, o és un model
amb l'Estat (el partit) com a subjecte dominant únic
(cosa que equival a dir que, a tot estirar, és una variant del model «soviétic»), o és un model de subjecte
plural i complex, és a dir, una variant del model «occidental». El que, en tot cas, sembla difícil afirmar és
que sigui un model efectivament —no tan sois formalment— autogestionari. Un subjecte únic de poder, diferent del coactiu estatal, ara per ara o és una utopia
o una enteléquia. Alió que queda descartat molt radicalment —ben d'acord amb les tesis de la meva análisi— és el mite de la rao imitaría de la IHustració. Tornaré a parlar-ne en el tercer capítol d'aquesta segona
part, des d'una perspectiva diferent, la del projecte
autogestionari de la recerca occidental moderna.

III
Caldrá arribar a la mateixa conclusió amb «la comunitat de treball» (Arbeitsgemeinschaft) del model «feixista» d'empresa?
Per descomptat. Aquí cal que ens decantem sense
vaciHar no peí costat de la utopia, sino de l'enteléquia.
La qüestió no és purament metodológica, sino de
contingut. De fet, aquí tornem a recuperar —després
de l'oasi iugoslau— la duresa desértica del llenguatge
retóric i pseudo-moralitzant deis ordenaments jurídics
de tipus «soviétic». L'única cosa que potser varia és el
59
color que tenyeix superficialment el contingut.
59. Al qui se'n sorprengui, jo l'invitaria a Uegir l'article 4
del Codi del Treball de la DDR, tantes vegades citat a l'apartat I d'aquest capítol. «L'Estat socialista —fa aquest article—
encoratja el desenrotUament complet i l'educació comunista deis
joves. Els proporciona una estructura per tal que puguin aconseguir una personalitat harmoniosament desenrotllada que dediqui les seves capacitáis i els seus dots al servei de la societat
socialista i es caracteritzi per l'amor al treball, la disposició
a defensar la nació, l'esperít de comunitat i l'anhel d'abastar
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Per el contingut és el mateix. Un subjecte de poder
unitari i ben centrat en un subjecte particular concret, a desgrat de la proclamada comunitat de treball.
Ja vaig explicar en el capítol primer de la primera parí
del meu llibre el signifícat de fons —el sentit— del
tipus de racionalitat emocional que presideix aquesta
construcció de l'empresa. Ara només em períoca, dones,
descriure aquesta construcció jurídico-política que constitueix la carnadura d'aquella ossada pretesament legitimant.

1

En efecte, si retóricament s'afirma l'existéncia d'una comunitat natural entreteixida grácies a les relacions
d'un treball associatiu, la realitat, en canvi, és que el
sistema polític que gestiona aquesta ordenado racional del treball social no radica en la comunitat mateixa, sino en el subjecte polític d'aquesta comunitat. Un
subjecte que és constituít per l'Estat, per un determinat tipus d'Estat, que mes amunt, en el capítol que
cito del meu llibre, he qualificat de burocratico-oligarquico-militar. I no oblideu que aqüestes notes, en les
análisis també citades d'un Djilas o un Trotsky podrien
definir, així mateix, ben realment, el subjecte del model «soviétic» d'empresa.
M'interessa subratllar d'entrada aquesta essencial
identitat estructural entre uns enemics políticament irreconciliables, per tal que es pugui entendre la fecunditat del métode de modelització que utilitzo.
«Aquesta és precisament una característica —escriví

ideáis comunistes elevats. L'Estat socialista presta la seva col*
laborado al Moviment de Joves Alemanys Lliures...» No val la
pena continuar. Si jo ara porto aquí aquest text, és simplement
per a dir que aquest llenguatge —si substituím algunes poques
paraules (socialista per nacionalsindicalista o per nacionalsocialista, comunista per falangista, etc., etc.) éns reprodueix el llenguatge del Fuero del Trabajo, el deis discursos d'un Girón o
d'un Solís i la retórica nazi, de la qual els uns i els altres (el
Fuero, Girón o Solís, pero també él Codi de Treball de l'Alemanya oriental) son, conscientment o inconsciéntment els hereus semántics.
Cí23

en "el seu* tcmps Legaz Lacambra— de la lluita entre
els totalitarismes feixista i marxista. Ramiro Ledesma
definía aixó exactament dient que el seu antimarxisme
és una rivalitat en el terreny revolucionan (...) Recollir la voluntat revolucionaria del proletariat, adscriure-la a una obra universal, superclassista i realitzar alhora les seves aspiracions essencials, no és ofegar, sino
ennoblir la personalitat del proletari, és fer que deixi
de ser simplement un "proletari", a fi de situar-lo en
pía d'igualtat amb els altres productors i elevar-lo a
"ciutadá" d'una manera mes veritable que en un régim
liberal, és, dones, donar una "realitat concreta" a la
seva llibertat espiritual.»*
Ara, aixó de fer d'una massa una comunitat, utilitzant instruments distints de la técnica jurídico-liberal
del contráete (per tal com, segons l'expressió també de
Legaz Lacambra,
«és
irreductible
a
l'ordre
concret
de
1
la comunitat»)/ es duu a terme a través de la mediació jurídico-política de l'Estat, solució en la qual coincideix de fet amb la construcció leninista del model
soviétic d'empresa.
És cert que aquesta construcció «feixista» té molt
de retórica, si és que no esgota en la retórica tota la
60. Luis LBGAZ LACAMBRA, Introducción a la teoría del Estado Nacionalsindicálista, Bosch, Barcelona, 1940, págs. 246-247.
Els subratllats son meus.
61. Luis LEGAZ LACAMBRA, Estudios de doctrina política y social, Bosch, Barcelona, 1940, pág. 254. Vull destacar aquí —com
ja vaig suggerír en un altre indret del text del meu llibre—
que les análisis que recullo de Legaz Lacambra son significatives del moment «emocional» d'aquell temps mes que no pas
del seu autor. Fins i tot m'atreviria a dir «i no del seu autor».
El Legaz Lacambra d'abans i de després d'aquests textos revela
una altra actitud, ben diferent i fins i tot contraria. N'hi ha
prou, per a aixó, recollir a seva afirmado que «seria fals i
inauténtic interpretar com a comunitat la realitat global d'una
societat donada, per exemple, VEstat, perqué no es faría sino
ennoblir i legitimar la realitat de l'imperi total d'una organització autoritaria». L.a LBGAZ LACAMBRA, Filosofía del Derecho,
Bosch, Barcelona, 3. edició, 1972, c/., sobretot, págs. 793-800.
Un canvi de doctrina —és just de reconéixer-ho en honor de
Legaz Lacambra— que no sTia prodiut, que jo sápiga, en Tac*
tual tradició leninista, encara ben vigent en els fets i en les
idees.
j
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seva inspirado. Tasca ho ha subratllat d'una manera
especial en parlar de la persona de Mussolini (que «noc
mes utilitza les idees per a desembarassar-se'n») o del
moviment juvenil feixista («el jove feixista, enmig d'un
món pie de contradiccions, observa amb alegría: no
6
em cal pensar, dones existeixo»). * I per a aquesta dimensió retórica, la coherencia lógica o la traíció a la
lógica no teñen cap sentit en elles mateixes. «Si "no
cal ser conseqüents" amb els principis —torna a ser
Tasca el qui parla— on és la traíció? El fet, l'acció,
vet aquí Túnica cosa que compta; i a nivell de l'acció
64
hom no traiciona, hom guanya o perd.» Ara bé, si mirem les coses objectivament, és difícil no poder afirmar el mateix de la práctica leninista, i sobretot, de la
postleninista, la que s'ha decantat en el model «soviétic» d'empresa.
El llenguatge del Codi de Treball de la DDR al qual
m'he referit a l'apartat anterior (i en aquest, en una
nota), m'allibera d'haver d'insistir en el tema. Mes
enllá del llenguatge, alió que caracteritza tots els models d'empresa amb TEstat com a subjecte únic és la
fe en una racionalitat unívoca o clara —automática o
emocional, tant se val per al que estic dient— que es
pugui dur a la práctica a condició de posar-la a les
mans —és a dir, de posar-hi el sistema polític que defineix l'empresa— d'un subjecte total i indiscutible,
l'Estat. I aquest és el punt on el model feixista i el «soviétic» d'empresa coincideixen estructuralment sense
apellado, fins i tot en contra de llurs desigs i projectes. «El principi (...) de la subordinado de tots els intéressos, tant deis individus com deis grups, ais interessos generáis de la producció nacional i de l'Estat»,
que, segons frase de Mazzoni, estructura «Tordenament
5
córporatiu» italiá* és el mateix que estructura des de
Lenin, paraules i intencions a part, Tordenament de l'empresa «soviética»»
L

62. Angelo TASCA, El nacimiento del fascismo, op. cit, pág. 29.
63. Ibídem.
64. Ibídem, págs. 29-30.
65. Giuliano
MAZZONI. Manuale di Diritto del Lavoro, Giuffré,
1
Milano, 3. ed. 1969, pág. 30.

125

2
Des del costat feixista del model d'empresa que
ocupa ara aquest apartat, la realitat és ben clara a lliora de fer una análisi, baldament superficial com cal
fer-lo aquí, d'alguna de les seves fonts. La llei d'Ordenació Nacional del Treball de l'Alemanya nazi del 34
(la primera llei «occidental» que defineix l'empresa com
una «comtmitat vivent, conscient i visible»), la Carta
del Lavoro italiana del 27, i el Fuero del Trabajo espanyol del 38 i la Llei de Bases d'Ordenació Sindical
del 40 (mes, en alguns aspectes, el Fuero de los Españoles del 45) son algunes d'aquestes fonts, sens dubte
les mes representatives d'un pensament i sobretot —perqué aquesta és la temática d'aquest capítol— d'una estructura. I aquí l'empresa, després que hom l'añrma
com a empresa en si, apareix clarament estructurada
com a Estat-empresa, és a dir, com a empresa de forma autoritaria, per tal com el seu únic subjecte real,
l'Estat, és concebut com un Estat autoritari —i ho és,
realment. La formulado del Fuero del Trabajo és ben
expressiva peí que fa a aixó: «El cap de l'Empresa n'assumirá per éll mateix la direcció i en será responsable
davant l'Estat.» ** Davant d'aquest fet, la formulació anterior relativa a l'empresa com un ordenament deis
«elements que la integren en una jerarquía que subordina els d'ordre instrumental ais de categoría humana, i tots ells al bé comú» * és pura retórica vana, fins
i tot si subratllem la paraula jerarquía tan expressiva
en aquell context.
La conseqüéncia estructural de tot aixó és la supressió conscient i efectiva de qualsevol subjecte collaborador de l'Estat-subjecte de l'empresa, i mes concretament, deis sindicats, els únics coHaboradors operatius. Que aixó es fací fent-los desaparéixer purament
i simplement com a organització política paraHela de
l'Estat mateix (com va ser el cas de VArbeitsfront de
l'Alemanya nazi), o bé diluint-los —primer práctica66. «Fuero del Trabajo», 1938, Declarado VIII, parágraf 3.
Els subratUats son meus. Els formáis, no cal dir-ho. Els reals
ho son del franquisme. A cadascú el que siguí seu.
67. «Fuero del Trabajo», Declarado VIII, parágraf 2.
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ment i-després també teóricament—- en els síndicats í
corporacions feixistes (com fou el cas d'Itália), o bé
substituint-los per una altra «organització sindical» inspirada en «els principis d'Unitat, Totalitat i Jerarquía *
[així amb majúscula], en la qual tots, individualment
i coHectivament, queden «enquadrats per sectors de
6
producció o de servéis», * és només una dimensió de
técnica instrumental, poc important davant deis fets.
El que és essencial és la supressió d'arrel de tot subjecte plural i complex d'empresa, el fet que hom recondueixi autorit&riament els poders dispersos i els
interessos d'origen —negant-los de paraula, com si no
existissin— a una unitat radical, és a dir, a una unitat
d'arrel. El que és essencial és la imposició fáctica de
la concepció segons la qual «el sindicat vertical (o corporatiu, o qualsevol organització análoga, tant se val,
segons les diferents técniques) és un instrument al servei de l'Estat, a través del qual realitzará principal70
ment la seva política económica». El que és essencial
és teñir en l'empresa un subjecte únic, en el qual s'empelta —inútilmente si ho hem de jutjar pels rebuigs
histories— tota la racionalitat legitimant del sistema.
Tot ben construit, com si fos alió que ha de ser.

3
Enteneu-me bé. Jo no estic intentant ara fer un discurs ideológic, que tanmateix no eludeixo i que en part
ja he fet en un altre indret d'aquest llibre (Cf. Part
Primera, sobretot el capítol primer). El que ara faig és
un discurs estructural, al qual aplico l'interrogant amb
qué acabava el punt anterior d'aquest apartat. Es tracta de saber si és possible que aquest tipus genéric de
model d'empresa que defineixo peí seu subjecte dominant únic tingui una realitat varia. Lá possibilitat
de subgéneres o de variants d'aquest model genéric
no és funció de les ideologies d'aquest subjecte únic
constitutiu de l'empresa, sino de la possibilitat de tror

68. «Fuero del Trabajo», 1938, Declarado XIII, parágraf 1.
69. «Fuero del Trabajo», 1938, Declaració XIII, parágraf'2.
70. «Fuero del Trabajo», 1938, Declaració XIII, parágraf 5.

127

bar subjectes únics objectivamcnt diferenciáis. Si
aquests existeixen (per exemple, l'Estat o la Comunitat
de treball en ella mateixa), és possible trobar submodels d'aquest model genéric. Pero si no existeixen, tot
intent de diferenciado de submodels és un pur intent
ideológic —no estructural— per a «legitimar» la realitat «desitjada», disfressant-la.
Els interrogants de l'apartat segon del capítol que
va analitzar el model iugoslau van arribar a aquesta
conclusió. En funció d'unes aportacions o d'altres, Túnica cosa que era possible fer, en vista deis fets, era
passar aquest apartat al capítol següent o mantenir-lo
en aquell capítol 1er. Si jo ho he fet així ha estat per
raons estrictament metodológiques, o encara millor,
sistemátiques, i no de contingut valoratiu de cap mena.
Una cosa semblant es podría fer amb aquest apartat de l'empresa feixista comparada amb l'empresa soviética, amb el qual he comengat —també per raons
metodológiques o potser nornés pedagógiques— aquest
capítol. Pero aquesta diferenciació, ho repeteixo, és
una qüestió de diferenciació de subjectes, no de valor a d o d'aquests subjectes. I al marge de la valorado,
és difícil veure estructuralment una varíant metodológica del model en una variant histórica o en una altra.
L'ésser que «ocupa» l'Estat subjecte únic, és una qüestió poc rellevant per al planteig metodología És ciar
que históricament, en canvi, no ho és, sempre que acudim a la historia per detectar-hi esdeveniments i no
purament els nostres desigs. I la historia —un tema
en el qual ara no entro mes que de passada, a fi de
tornar a situar el planteig del meu métode al final d'aquest capítol— és dura per ais somnis i per ais desigs
quan s'expressa en estructures formáis idéntiques de la
societat industrial que ens penetra a tots. Bastaran uns
pocs exemples. El contingut de classe de l'Estat —d'una classe o d'una altra, tant se val, com ja va posar
en relleu la primera análisi anarquista— és una dada
débil des del punt de vista estructural, d'engá de «la
nova classe» de Djilas. I el mateix podríem dir de la
participado deis sindicáis en la constitució del model
d'empresa de subjecte únic. La «corretja de transmissió» del model leninista d'empresa no és diferent del
128
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principi que batega en rafírmació segons la qual «les
jerarquies del sindicat recauran necessáriament en militants en la Falange Española Tradicionalista y de las
71
JONS». A mes a mes de ser iguals els principis, son
també iguals les técniques que els instrumenten.
També l'análisi evolutiva de les estructures ens permetria descobrir coincidéncies sorprenents. L'evolució
real, i fins i tot morfológica, deis models d'empresa
«soviétic» i franquista (per agafar només xm exemple
concret del model de YArbeitsgetneinschaft) és una evolució bastant parallela. I aixó, fins i tot acceptant la
indefinició teórica, i sobretot práctica, del subjecte de
l'empresa franquista que mai no es va arribar a cons72
tituir ni jurídicament ni realment, i encara —cosa que
pot ser significativa— en funció, no tant del dinamisme intern del mateix subjecte de l'empresa, com deis
canvis tecnológics introduits peí mode de producció i
de consum. De fet, alió que mes ha canviat els sistemes monolítics del franquisme i de l'stalinisme en les
formes estructuráis del subjecte de poder de l'empresa ha estat la reintroducció de la pluralitat via consum
i desenrotllament económic. Les reformes en ambdós
palsos que, per acabar-ho d'adobar, poden datar-se al
mateix temps, allá pels anys seixanta, van ser, primer
que res, fruit de les exigéncies d'un sistema productiu
que esdevenia arcaic davant deis nous fets (aquella variable tecnológica explicativa a qué em vaig referir en
el primer apartat d'aquest capítol, i la capacitat que
té com a funció, de crear l'órgan, a qué vaig alludir
en acabar l'análisi del model soviétic).
I és que alió que aquí és en joc, en el model d'empresa de subjecte dominant únic de la societat industrial moderna, és el mite de la rao única —automática
71. «Fuero del Trabajo», 1938, Declarado XIII, parágraf 4.
72. Cf., sobretot l'art. 7 de la Llei de Bases de l'Organització
Sindical de 6 de desembre de 1948, i el parágraf 3 de l'article
15 de la Llei de Reglamentacions de Treball de 16 d'octubre de
1942, encara curiosament vigent quan escric aqüestes ratlles,
ben poc abans de l'entrada en vigor de l'Estatut deis Treballadors. Per a aquesta análisi em remeto a dos Ilibres meus, ja
citats, el á'Empresa y Democracia Económica, págs. 289-316; i
el d'España hoy: la empresa como problema, págs. 15-122.
f
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o emocional— xnonopolitzada per un únic subjecte que
s*hi instaHa tranquiHament, sense problemes per al model. Els models d'empresa de subjecte plural complex
i variables explicatives de tipus fonamentalment cultural i institucional, arrenquen justament d'aquí, és a
dir, d'aquesta crisi constatada —i assumida— per alió
que jo he anomenat en la primera part del meu llibre,
la rao raonable.
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CAPÍTOL 2on.
ELS MODELS DE SUBJECTE I
DE VARIABLES COMPLEXOS
I
El model d'empresa de subjecte plural complex
—així acabava jo el capítol anterior— es l'indret on
arrela la rao raonable. De fet, és aquesta la que el
crea com a model.
Com a model unitari? No. Aquí, —i contráriament
a l'análisi de l'anterior capítol— la pluralitat essencial
del subjecte genera una serie de modes d'ordenament
—de sistemes— propis d'aquests diferents subjectes
constituents de l'empresa, que fan possible, en bona
lógica, parlar, ja d'entrada, de models diferents.
El que pretenc en aquest capítol és, dones, sistematitzar aquests ordenaments de subjectes constituents
de l'empresa en tipus estandarditzats, ideáis en el sentit weberiá del termé. Pero abans potser és important
d'assenyalar, d'entrada, que l'indret on aquesta pluralitat complexa de subjectes es pot sistematitzar en models, es configura per un conjunt també complex de
variables explicatives fonamentals, essencialment de tipus cultural i institucional.
La qüestió no és banal, com gairebé cap qüestió
metodológica. De fet, ara es produeix una aproximado
metodológica difusa, en gran part per influencia d'un
marxisme vagament afirmat, que tendeix a veure en
la tecnología —en el mode de producció de l'argot
marxista— Túnica variable fonamental capag d'explicar els diferents tipus d'empresa del sistema capitalista i per aixó, de modelitzar-los. Una bona part de
les análisis deis anys seixanta va prendre aquesta di131

recció davant l'impacte social de la nova era tecnológica de l'automació.
Potser un deis treballs mes significatíus d'aquesta
época —i d'aquesta faigó metodológica marxista—
és
1
el llibre de La nova classe obrera de Mallet. Un treball de 1963, al meu entendre mes mílitant que lucid,
al qual tanmateix no podem negar-li una bona dosi de
lucidesa, que va ser reeditat el 1969 —després deis fets
de maig del 68— i completat amb una llarga introducció, que pretenia veure en aquells fets la confirmació
del que deia a la tesi del 63 peí que fa al contingut del
2
seu métode. El que perjudica Mallet és que, passada
una llarga desena d'anys després d'aquells fets i de la
reedició del seu llibre, és possible de preguntar-se amb
sentit si aquest espai de temps ha confirmat la tesi
tornada a exposar amb tant d'entusiasme a la introducció del 69, o si, mes aviat, alió que ha fet ha estat
reconfirmar el meu judici, distanciat críticament de
3
la seva tesi.
Siguí el que es vulgui, la tesi de Mallet recolza —tal
com s'explicita en una mena de llarg subtítol a la portada de la nova edició que cito—* en el fet fonamental
de l'evolució tecnológica com a variable explicativa deis
diversos modes de consciencia i organització de la classe obrera.
Evidentment alió que Mallet afirma explícitament
és la segona cosa i no la primera. Pero la primera és
una conseqüéncia o un subproducte de la segona. És
a dir, Mallet sembla veure en l'empresa moderna del
sistema de societat capitalista dos models fonamentals,
1. Serge MALLET, La nouvelle classe ouvriére, Seuil (Coll.
Esprit), París, 1963.
2. Serge MALLET, La nouvelle classe ouvriére, Seuil (Politique), París, 1969. La introducció a la qual aHudeixo —amb el
títol, «Mai-Juin 68: prendere greve pour la gestión» és a les
págs. 9-46. En les meves citacions, d'ara endavant em referiré
sempre a aquesta edició.
3. Antonio MARZAL, Reflexiones y preguntas, 10 años después de Mayo del 68, Razón y Fe, Maig 1978, págs. 465470.
4. Pour une sociologie marxiste: comment Vevolution technologtque a donné naissance á une nouvelle classe ouvriére, qui
fut le fer de lance du mouvement de mai. En quel sens elle
est révolutionnaire.
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conforme a la importancia decisiva —en realitat, monopolística—que atorga a la tecnología per a configurar el sistema industrial d'aquella: l'empresa arcaica (de tecnología arcaica) i l'empresa moderna, nascuda (com la nova classe obrera) de la tecnología moderna d'automació, la de la fase del «capitalisme d'organització» en la terminología encunyada per Marcuse, «aleshores desconegut peí públic francés, en els seus
5
cursos de l'ficole Pratique des Hautes Études el 1962».
Aquests dos models d'empresa reprodueixen en realítat dues maneres de ser de la classe obrera, que se
sitúen aleshores de manera radicalment diferent davant
del tema essencial —també segons el meu llibre— de la
legitimitat del poder de l'empresa en un determinat
sistema: la manera de ser deis «sectors (obrers) que,
havent entrat en lluita en un segon moment, no hi
anaven a buscar de fet mes que la satisfacció de reivindicacions quantitatives, insatisfetes durant tant de
temps, i estaven disposats a tornar al treball l'endemá
del 27 de maig —els primers de tots, la poderosa corporació deis minaires—, i (la manera de ser) deis sectors que volien donar a llur acció el sentit d'una reivindicado molt mes global, que qüestionava el sistema
de propietat i de gestió de les empreses».*
Aquesta frontera de modes de consciéncia obrera —i
alhora de models d'empresa—, que la tecnología determina en la tesi de Mallet, divideix i separa, d'una
banda, els obrers de salaris mes baixos, els mes vells
i els deis sectors mes tradicionals i arcaics de la industria, i de l'altra, els de fet mes ben pagats, els obrers
de les industries punta i «els joves obrers acabats de
sortir d'una escola professional i que no trobaven a
la fábrica ni la qualificació professional corresponent
a la seva formació (...), ni l'autonomia professional i la
possibilitat de promoció que esperaven del que havien
7
aprés a l'escola técnica», es a dir, i com diu Mallet,
«els que s'havien pensat que entraven a la fábrica del
demá i no trobaven mes que el passat del treball for5. Serge MALLET, La nouvelle classe ouvriére, op. cit, pág. 9.
6. Ibidem, pág. 16. Els subratllats son meus.
7. Ibidem, págs. 16-17.
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gós de la industria, i l'autocrácia deis encarregats,
menys qualifícats que ells»;' en un mot, els «técnics i
9
obrers qualifícats moderas».
Dit d'altra manera —i d'una manera encara mes
afí al pensament de fons de Mallet—, alió que compta
a lliora de poder tracar aquesta frontera de qué parlo, no és tant l'arcaica teoría socio-jurídica «de Vestatuí personal de cada treballador a l'empresa —és a dir,
qualificat o no-qualificat, quadre o obrer manual, jove
o no tan jove, pagat per hores o per mesos— com (la
moderna categoría socio-económica de) la seva posició en l'economia global de l'empresa (entesa ara en
sentit de grup industrial en el conjunt total de les se10
ves relacions orgániques) en qué aquell treballa». La
qual cosa confirma d'una manera bastant literal la meva
interpretació de Mallet, segons la qual la seva manera
d'estructurar la classe obrera depén de la seva manera d'estructurar les empreses en funció d'una dada única i fonamental, la tecnología (l'arcaica del passat í la
nova del demá); uns modes d'empresa que paradoxalment coincideixen com a mons qualitativament —históricament— diferents, en un espai temporal comú i
coincident ahistóricament.
L'estructuració de qué parlo no deixa de teñir les
seves dificultats per a l'«ortodóxia» marxista «tradicional». El concepte d'unitat de la classe obrera com a
subjecte unitari i únic de la nova historia potser resta
aquí bastant mal parat. Tanmateix aixó no preocupa
massa un Mallet segur d'ell mateix, davant «el ploriqueig de les piadoses senyores de la parroquia» marxistes," perqué aixó no fa mes que replantejar la necessitat crítica de les seves análisis de fons, en bona
part coincidents amb la millor tradició moderna deis
postulats mes vigents del marxisme. Per a Mallet la
unitat de la classe obrera és només un concepte filo8. Ibidem, pág. 17. Els subratllats son meus. La traducció és
lliure pero fídel, per tal que aparegui també en cátala l'oposició entre el passat i el futur, que és l'aspecte decisiu del pensament de Mallet.
9. Ibidem.
10. Ibidem, pág. 18. Els subratllats son de Mallet.
11. Ibidem, pág. 24.
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sófíc que es trenca així que l'análisi esdevé política o
fins i tot económica. «Mentre subsisteixi la divisió tecnológica del treball —diu Mallet— la classe obrera no
12
estará unida mes que tedricament». I és que «en definitiva, el que mirem de saber —encara parla Mallet— no és si existeix o no existeix una classe obrera,
sino quines son, a l'interior d'aquesta, les forces d'avantguarda, les que teñen la possibilitat de formular
clarament el futur deis treballadors i les que poden
fer-ho per llur propia situado objectiva»"
Pero aquesta possibilitat només es troba en «l'aristocrácia técnica», segons l'expressió de Mallet," en la
classe obrera objectivament «integrada» en el model
modern del sistema d'empreses definit per la tecnología. Una «nova classe obrera» composta per «aquests
obrers, técnics i quadres integráis en els sectors mes
neurálgics i decisius de la societat industrial» modern a " (definida per una «profunda contradicció entre la
integració en un univers técnic exaltant (...), i Testructura del comandament, i el sistema (...) de decisions»); "
«tan integráis —continua Mallet— que teñen la possibilitat de formular-se les possibilitats d'alliberament humanes incloses en el progrés tecnológic i de rebellar17
se eficagment si aquelles es desvien», mentre que «la
classe obrera deis sectors arcaics de la industria no
pot formular d'una manera positiva una alternativa a
la societat neocapitalista»,"
Tanmateix aquí és on em sembla que la tesi de Mallet —ben afí, d'altra banda, amb el millor marxisme
en termes de coherencia interna— es mostra mes vulnerable i menys coherent amb la realitat, posat que
siguem positivament fidels ais fets tal com aquests es
presenten.
És a dir, la dada de la integració que comporta l'em12. Ibidem,
de Mallet.
13. Ibidem.
14. Ibidem,
15. Ibidem,
16. Ibidem,
17. Ibidem,
Í8f Ibidem,

pág. 23. El primer subratllat és meu; el segon,
El subratllat és de Mallet.
pág. 24.
pág. 22. El subratllat és de Mallet.
págs. 21-22.
pág. 22. El subratllat és de Mallet.
pág. 24.
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presa i el sistema industrial moderas em sembla una
dada difícilment contestable avui, a partir de les análisis actuáis de les ciéncies socials. El problema només
canviaria a lliora d'interpretar-ne el significat en el
conjunt global del sistema industrial de la societat moderna.
Galbraith, per exemple, també ha subratllat parallelament amb Mallet, aquest fenomen modera de la
integrado obrera a l'empresa. Només que, segons Galbraith, el que es desprén d'aquesta dada no és altra
cosa que l'arcaisme de la institució histórica deis sin1
dicáis. * En efecte, el que Galbraith vol apuntar amb
aixó és que alió que ell anomena la «matura Corporation» i el sistema industrial modera —l'empresa deis
sectors-punta de la tecnología moderna, en la terminologia de Mallet— contribueixen objectivament i ineludiblement a una «concordanca d'interessos» al marge
de les actituds subjectives i fins i tot etiques deis comportaments* Cosa que fa «els sindicats —diu Galbraith— menys necessaris o menys poderosos, o totes
dues coses alhora. La conclusió —continua Galbraith—
sembla inevitable. El sindicalisme pertany a un estadi
21
particular del desenrotllament del sistema industrial».
L'afirmació de Galbraith pot resultar contestable mirant els fets, fins i tot situant-nos en la mateixa realitat americana, en la qual diu Galtraith que para es21
ment amb dades empíriques. Molt mes contestable
pot encara resultar la seva análisi d'aquests fets —i
aquesta vegada des d'un planteig ideológic—, que Temmena a traslladar avui a l'empresa —a l'empresa moderna del new industrial state— el carácter de plataforma d'alliberament obrera, que el xix idea i monopolitzá en el sindicato
Tanmateix, fetes totes aqüestes reserves critiques de
judici, alió que resulta mes curiosament significatiu d'aquesta análisi —en tot cas, el que ara m'interessa en
19. J. K. GALBRAITH, The
new
industrial
state,
op.
cit,
págs.
a
263-282. Recordeu que la 1. edició d'aquest llibre és de 1962.
20. Ibidem, pág. 264.
21. ibidem, pág. 275.
22. Ibidem, pág. 276-277.
23. Ibidem, págs. 263-274.
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aquest llibre— és el distanciament paradoxalment bastant radical de les tesis de Mallet i de Galbraith, essent així que l'un i l'altre semblen coincidir en tina
mateixa hipótesi metodológica de base, la que fa de
cada estadi particular del desenrotllament tecnológic
—amb molts matisos, és cert, per part de Galbraith—
la clau de la configuració del model d'empresa i de
societat industriáis. La qual cosa no deixa d'esperonar
objectivament a formular una visió crítica del métode
emprat i de les seves limitacions.
De fet, aquesta paradoxa —assentada ara en dos llibres encara mes coincidents, cronológicament parlant,
el que hem citat de Mallet i un altre de Blauner * —és
la que incita Duncan Gallie * a revisar atentament i
críticament aquest métode per tal de substituir-lo per
un altre mes concorde amb la naturalesa deis fets —els
models— que es tracta de sistematitzar, interpretantlos tenint en compte llurs mateixes dades. El punt de
partida deis treballs empírics de Gallie és justament
la seva estranyesa davant del fet que «aqüestes dues
teories (la de Mallet i la de Blauner) es contradiguin
2
paradoxalment d'una manera bastant radical», * quan
«ambdues consideren la tecnología com una variable
27
explicativa fonamental».
La crítica de Gallie recolza, per descomptat, en una
altra mena de raons. Gallie pensa que tant Mallet com
Blauner son molt contestables per 28
«la fragilitat de les
dades empíriques en qué recolzen», i aixó, fins i tot
si reconeixem que «ambdues teories posseeixen una argumentado convincent, sTian elaborat d'una manera
bastant sistemática i ambdues son, a primera vista,
2
plausibles». *
Pero aixó darrér és, en darrera instancia, per a Ga24. Robert BLAUMER, Alienation and Freedont, University of
Chicago Press, Chicago, 1964.
25. Duncan GALLEE, Automattsation et légitimtté de Ventreprise capitaliste, en «Sociologie du Travail», núm. 3, 1977,
págs. 221-242.
26. Ibidem, págs. 221.
27. Ibidem, pág. 223.
28. Ibidem, págs. 222-223.
29. Ibidem, pág. 222.

llie, només la gota que emplena el vas d'aquesta fragílitat metodológica, ara ja no purament empírica, sino
fíns i tot, i sobretot, conceptual. Perqué ¿com es pot
arribar a afirmar, com fa Blauner —es pregunta Gallie— que l'automació comporti la integrado mes radical de l'obrer a l'empresa, «a identificar-slii, establint
així un consens amb l'estructura de l'empresa capitalista» * i alhora, com és possible que Mallet conclogui,
contráriament, que «l'automació no fa que els treballadors acceptin l'estructura existent a l'empresa ca1
pitalista sino mes aviat que la contestin radicalment»/
si l'un i Taltre pretenen partir del mateix fet fonamental, de la mateixa i única variable explicativa, «l'impacte de l'automació sobre les actituds de la classe obre32
ra en el sistema capitalista»?
Aixó decideix Gallie «a procedir a una experimentad o mes rigorosa»" amb unes dades noves empíricament constatades, pero, sobretot, ara damunt la base
d'un estudi comparat (a la Gran Bretanya i a Franga,
de fet) que eviti una de les limitacions mes decisives,
segons que creu Gallie, del métode que presideix els
treballs tant de Blauner com de Mallet, a saber, la
dliaver «sustentat llurs conclusions sobre dades recollides només en un país per a procedir després per extrapolado a jutjar el que succeeix a les societats capitalistes en general*.*
Aixó vol dir que, fíns i tot amb dades mes contrastades i fiables, una certa esma metodológica ens arrossega necessáriament a extrapolacions ideológiques, per
una mala definido lógico-conceptual del tractament
formal a qué cal sotmetre les dades. I és que si la tecnología és la variable explicativa fonamental, cal suposar, ja d'entrada, amb Gallie, que «els efectes d'aquella haurien de manifestar-se en tots els sectors fortament automatitzats de qualsevol societat capitalista.
Ara bé —continua Gallie—, aixó planteja un problema
interessant. En efecte, slia demostrat amplament que
30.
31.
32.
33.
34.
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Ibidem.
Ibidem,
Ibidem, pág. 221.
Ibidem, pág. 223.
Ibidem, pág. 224. Els subratllats son meus.
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entre diferents societats capitalistes existeixen unes diferencies d'ordre a la vegada cultural i estructural,
així com també s'ha demostrat amplament que l'emergéncia de formes noves de tecnologies no sorgeix en
cap situació de buit institucional, sino mes aviat en
societats datades d'un model institucional i cultural
35
sólid».
Tenint en compte els fets, l'observació de Gallie em
sembla difícilment contestable i encara menys tenint
en compte les seves inevitables conseqüéncies metodológiques, o d'una manera encara mes precisa, pensant
en la justa i necessária conceptualització del métode
amb categories de lógica formal. De fet, aquesta observació jo The vista confirmada en els estudis de conflictivitat comparada que jo mateix he dut a terme en
els últims Informes Socials de l'Associació Cristiana
36
de Dirigents de Barcelona, i deis quals vull portar
aquí dos quadres (un amb dades de 1962 a 1972, ambdós inclusivament, i, un altre amb dades mes modernes, de 1970 a 1976, ambdós també inclusivament), que
ens donen una mena de cartografía amb cotes signifícatives de la conflictivitat de la societat industrial
d'occident. (Vegeu págs. 140 i 141.)
Sense negar el fet —sino, al contrari, reafirmant-lo—
de la importancia de la realitat tecnológica, essencial
a la societat industrial, a títol d'humus en el qual
aquesta neix i es desenrotlla amb un cert sentit determinant —cosa que s'expressa en la necessária dosi de
conflictivitat de tota societat industrial—, alió que es
dedueix molt clarament d'aquests quadres és la necessitat d'afirmar que aquesta conflictivitat comuna és,
en termes reals, quantitativament i fins i tot qualitativament diferent, a jutjar per les diferencies d'ordres
de magnitud d'uns paisos a d'altres, amb estadis de
graus de desenrotllament tecnológic i industrial sensiblement iguals.
r

35. Ibídem, pág. 223.
36. «Informe Social» 1977. «Documentado per a Dirigents»,
núms. 341-349 (maig-desembre) 1978, págs. 47-51.
«Informe Social» 1978, «Documentado per a Dirigents», núm.
351 (octubre) 1979, págs. 15-22.
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I aixó significa que cal recorrer a unes altres variables, les culturáis i institucionals, de qué parla Gallie, per tal de poder fer d'un simple ranking quantitatiu, un ordenament qualitatiu de sistemes o models.
De fet, una simple ullada a cadascun deis quadres en
alió que teñen de significatiu —a desgrat del carácter
toscament elemental amb qué ha estat tractat—* ens
portaría, indubtablement, a un sistema d'ordenament
bastant coincident amb el sistema de modelació que
ara busco en aquest capítol i fins i tot amb els models
concrets que de seguida presentaré.
Perqué «si s'admeten aqüestes diferencies (i és difícil objectivament negar-Íes tant com a fet elemental
com qualitativament), el problema que aleshores es
planteja —és Gallie el qui ara enraona— és el de saber com s'articulará la dinámica social, nascuda del
desenrotllament d'un sistema tecnológic fortament automatitzat, amb els models culturáis i institucionals pre3
existents en cadascuna de les societats» * que s'analitzen. I és que, des d'un punt de vista metodológic, les
preguntes fonamentals son aqüestes: «¿Viu el sector
automatitzat una existencia autónoma a l'interior de
les societats desenrotUades i és regit essencialment per
liéis que li son própies? O si, contráriament, aquest
sector és relativament sensible a les influencies de la
societat que l'engloba, ¿no es pot suposar aleshores
que son essencialment les tradicions culturáis de la
classe obrera i els carácters propis del sistema institucional de cada país alió que pesa príncipalment sobre la legitimitat en l'empresa capitalista?»"
En vista de l'análisi que he fet no és possible objectivament no decantar-se per respondre afirmativament a la segona pregunta i alhora per respondre d'una manera matisadament negativa a la primera. Un tipus de respostes, d'altra banda, cada vegada mes dominants en la investigació moderna de les ciéncies so37. Cf. Francois SELUER et André TIANO, Économie du Trovan, P.U.F., París, 1962, págs. 577-578.
38. Duncan GALLIE, Automatisation et légitimité de Ventreprise capitaliste, op. cit., pág. 224.
39. Ibidem.
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ciáis/ que tesndeix a fer de l'organització una ínvenció
social modelada per la cultura deis agents socials d'aquella contra «la referncia comuna de Max Weber i de
Taylor a la teoría racionalista que batega en la recerca
de la «orce best way». Cosa que metodológicament obliga a concloure que rúnica modelació possible del sistema d'empresa de subjecte plural i complex és la que
radica en l'ordenament de la confluencia de subjectes
en l'empresa des de variables de tipus institucional i
cultural, fins a arribar a perfils diferents de subjectes
mes o menys unificats o tensos.

II
Un d'aquests perfil —models— seria l'anglo-saxó,
que podría caracteritzar-se amb la frase de Galbraith,
presa del títol d'un deis seus llibres, «el poder contra41
balangant».
Potser aquesta entrada tan directa a una modelació concreta exigeix, per tal que pugui ser entesa correctament, una serie d'observacions prévies, directament
referides al tema de la formació del subjecte de l'empresa a partir de la dada originaria d'una concurrencia de subjectes.
I potser la primera observado previa és aixó que
acabo de dir, a saber, que el sistema occidental d'empresa assumeix com a punt de partida el fet d'una serie de subjectes en concurrencia —de poders socials
oposats— que aspiren a dominar i a controlar el subjecte únic funcional que l'eficácia de la gestió moderna exigeix.
Cap d'aquests dos punts no cree que exigeixi cap
mena d'aclariment si veiem ben ciar que estem parlant
40. Cf., per exemple, Michel BROSSARD et Marc MAURICE,
Existe-t-ü un modele universel des structures d'organisation,
iti «Sociologie du Travail», núm. 4, 1974, págs. 402-426 (la citació
entre cometes és de la pág. 402). Cf. també els treballs actuáis
—en vies de publicació— d'A. Laurent, de l'INSEAD, sobre la
cultura deis managers.
41. John Kenneth GALBRAITH, American Capitalism: the counterveiíing power, op. cit.
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de l'empresa tal com la realitat de la societat industrial llia creat i compres. Sense unitat funcional de
gestió és impossible l'empresa efícag que reclama la
modernitat técnica* Pero sense arribar a la formació
d'aquesta unitat funcional des de la pluralitat política
deis interessos i poders contraposats a l'origen, és també impossible l'empresa legítima —i fins i tot eticas—
de la racionalitat moderna.
Aquesta essencial tensió unitat-pluralitat, plantejada en termes lógics, tant de la rao técnica (unidimensional) com de la rao política (raonable), es podría visualitzar de la següent manera. (Vegeu pág. 145.)
El costat esquerre del gráfíc representa, com veieu,
la pluralitat de subjectes —d'interessos eficasos, d'interessos i poders socials— que aspiren legítimament a
controlar i remodelar el necessarí poder funcional unitari de l'empresa.
El costat dret del gráfíc representa, en canvi, el subjecte únic funcional, format —per aixó, la fletxa— a
partir de la concurrencia política d'aspiracions, expectatives i influencies deis diferents subjectes socials d'orígen. L'un costat i l'altre del gráfíc expressen així,
com podeu veure, els punts máxims d'aquesta essencial
tensió de qué parlo i que, grosso modo, coincidiría amb
la tensió racionalitat-politica de la primera part del
meu llibre.
Ara bé —i aquesta seria una segona observado previa— la dissolució —o encara millor, la resolució—
d'aquesta tensió essencial, el pas processual de l'origmária i dispersa pluralitat política a la compacta i final unitat funcional, no s'esdevé sino a través d'un
procés mediador creatiu. Concretament, a través de la
mediació processual i constructiva d'un nou subjecte
complex (a cavall entre la dispersió social originaria
i la unitat funcional final) alhora integrat i tens per
contraposición el qual constitueix el poder polític confígurat i confígurador de l'empresa i per aixó se'n constitueix en subjecte polític, constituit. Aquesta mediació, representada en el gráfíc anterior per un tall, ara
slú podría incloure de la manera següent. (Vegeu pág.
147.)
La constitució d'aquest subjecte polític intermedi
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—subjecte mediador entre la pluralitat social inicial i
la unitat funcional final— és justament el fet essencial
que determina que l'empresa deixi de ser un fet en
brut, per esdevenir un fet constituí!, i en aquest sentit, un fet —i un model— racional. Ara bé —i aquesta
és la tercera observado previa— aquesta operació de
fons —i de sentit— es pot aconseguir amb técniques
diferents, técniques, per altra banda, que configuren,
constitueixen i encarnen la clau de la possibilitat d'una
modelització plural dins d'un determinat sistema tecnológic complex i que per aixó reflecteixen, a criteri
meu, les variables de tipus institucional i cultural a
qué em referia a l'apartat anterior.
I aixó suposa —i aquesta és la meva última observado previa— la necessária identificado operativa d'aquests subjectes concurrents a l'inici i mitjancers en
el subjecte polític de l'empresa, si volem no solament
assentar les bases metodológiques abstractes d'una modelització —que és alió a qué fins ara m'he cenyit—,
sino poder analitzar en concret els diferents models
operatius sortits deis diversos modes técnics de tractament d'aquella mediació del subjecte polític, que fan
possible la resolució de la constitutiva dispersió social
d'origen en la unitat funcional necessária per a una
gestió eficac; i moderna. Ara bé, ja es veu que, si cal
ser operatiu, aquesta identificado de qué parlo ha de
ser per forga una certa simplificado conscient o una
generalització expressiva i oberta. Obligats, dones, a
anar a cavall entre les exigéncies de la totalitat real i
les de l'operativitat expressiva, l'elecció no esdevé difícil: els poders —i interessos socials— originaris i concurrents hauran d'identificar-se de manera suficient
i expressiva en els interessos i poders deis aportadors
del capital «confiat a l'empresa» o «emprenedor» —en
42
la terminología de Bloch Lainé, o deis «accionistes estí
tables» en la de l'Informe Sudreau—, en els interessos
42. F. BLOCH-LAINE, Pour une reforme de Ventreprise, Senil,
París (2/ edició), 1967, págs. 55-58.
43. Rapport du Comité pour la Reforme de TEntreprise,
préside par Pierre Sudreau remis au Président de la Republique
et au Premier Ministre le vendredi 7 février 1975, «La Documentation Francaise», París, 1975, pág. 134.
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i poders deis aportadors del treball —siguí a través
deis sindicats o bé a través de la categoría coHectiva
del personal— i finalment en els interessos i poders
de la societat en general, en la qual l'empresa es troba
essencialment i signifícativament inscrita.
£1 gráfic utilitzat podría emplenar-se així d'un determinat contingut concret. (Vegeu pág. 149.)
Amb aixó ja podem tornar ara al model anglosaxó
d'empresa que vaig anunciar al comengament d'aquest
apartat, i que vaig interrompre per tal de fer una serie de consideracions comunes sobre la identificado
deis subjectes socials concurrents a l'inici del sistema
«complex» —occidental— d'empresa.
El problema queda aleshores reduít, d'acord amb el
que he exposat fins ara, a l'análisi de la manera cultural i institucional de presentar-se aquesta concurrencia de subjectes. Una manera que també vaig caracteritzar d'entrada amb el tema institucional deis poders
contrabalancants, en l'encertada terminología de Galbraith.
Cosa que significa la necessitat d'identifícar les diferents variables culturáis i institucionals anglo-saxones en les quals s'assenta i s'implanta, d'una manera
particularitzada i concreta, el comú i evolucionant sistema tecnológic que caracteritza la societat industrial
moderna.
Quines son aqüestes variables fonamentals mes signifícatives? Des de la perspectiva cultural, em sembla
que cal subratllar-ne dos.
La primera és la tradició liberal sólidament implantada en el món anglo-saxó —en tot cas, mes sólidament
que en el continent europeu— segons la qual hom pensa i compren les relacions económiques sobretot com
a relacions contractuals de canvi. La transparencia social del model teóric del mercat, dominant en el xix i
amb clara influencia del pensament anglés (ja en vaig
parlar en tractar de la rao automática), és a la base
de tot aixó. Una transparencia social contractual que
avui slia traslladat —aixó sí, molt pragmáticament—
al pía deis subjectes i deis contractes coHectius, que
deixa poques escletxes tant teóriques com practiques
per a tractar administrativament les relacions econó148
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miques. La citado, j a clássica, de Schumpeter, segons
la qual «l'empresari amb el capital contracta els obrers,
44
que fan la resta», és evidentment una frase que es
refereix al mode arcaic de producció de la primitiva
societat industrial, Pero si la frase pot teñir encara vigencia i sentit, allá on encara en té, o, en tot cas, allá
on en té mes, és en la tradició contractual anglo-saxona. Una tradició analítica ben abocada a «les institucions legáis d'una economía de propietat privada que
deixava tant de camp a la lliure contractació que a la
práctica justificava que els economistes (primitius) dei45
xessin d'ocupar-se deis seus límits». Quan avui aquests
límits s'han imposat a causa de llur evidencia, la tradició anglo-saxona no ha hagut de canviar el seu registre contractual per tal de passar a l'administratiu. Li
ha bastat passar aqüestes primitives relacions contractuals al pía coHectiu per posar-Íes d'acord amb la realitat moderna. Les «illes de poder conscient [administratiu] en l'oceá de la cooperació inconscient [contractual]» del mercat, de la frase de Robertson* poden
trobar una resposta coherent en els moderns contractes coHectius deis paisos anglo-saxons, deis Estats
Units en particular, «térra de promissió —en frase de
Lyon Caen— de les relacions industriáis, i per tant de
les discussions bilaterals, i no d'una pretesa constitu41
ció (institucional) de l'empresa».
Ara bé —i aquesta és la segona variable cultural
que abans he promés— aquesta tradició contractualista de les relacions económiques de la cultura anglosaxona ha anat típicament unida, en aquesta mateixa
tradició, a una altra variable cultural, que s'hi ha implantat d'una manera ben constant i sólida, de tipus
44. J. A. SCHUMPETER, A history of economic analysis, Oxford
University Press, New York, 1954, pág. 555.
45. Ibidem, pág. 545.
46. Citat per G. RUFFOLO, La grande impresa nella societá
moderna, Einaudi, Torino, 1967 pág. 12.
47. G. LYON-CAEN, Próleg al llibre de Christian MAUCEY, Les
moyens juridiques de la participation dans Ventreprise en France
et aux États-Units: Pour une politique des relations du travail,
Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, París, 1971,
pág. II. El subratllat correspon a un espai entre cometes de
Lyon-Caen.
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objectivament cooperatiu, en tot cas de tipus mes cooperatiu que disgregatiu (fins i tot si s'expressa competitivament), i que és filia d'una estimació social coliectiva i histórica, segons la qual alió que en l'empresa
uneix és mes que alió que separa. Una variable que expressa, dones, una historia concreta ¿lunyana o próxima, en aquest cas fins i tot llunyana), que recull, decantáis, els projectes apreciáis pels agents socials, que
«es defineixen (aleshores) a partir del judici que inspira el sistema económic en qué el sindicalisme ha nascut, i a partir de les actituds que se'n deriven», en fra48
se de Guy Caire. Actituds i judiéis que son en gran
part i fonamentalment fundó «deis carácters de la
societat considerada en conjunt, així com del lloc que
hi ocupa la classe obrera, de les seves relacions amb
les altres categories socials i del seu grau de partici49
pació en el poder polític».
Ara bé —i en aixó s'inscriu históricament la tradició reformista i reformadora del tradeunionisme, que
mai no va qüestionar radicalment sobre el sistema, la
patria o la nació— resulta que en les tradicions culturáis sólidament implantades ais paísos anglo-saxons, la
societat global i l'empresa son vistes com un tot collectiu, en el qual cada grup té el seu lloc i a l'equilibri
global del qual —com a coHectivitat i com a projecte— cada grup contribueix amb la seva existencia i el
seu projecte individualment definits, pero també sempre definits per relació amb l'existéncia i el projecte
deis altres grups socials, concurrents en el tot social
considerat i percebut globalment.
Les investigacions, que mes amunt hem esmentat,
de Duncan Gallie, revelen molt bé aixó. Primer, perqué
son un estudi comparatiu de dos tipus d'articulació
(el francés i el británic) deis grups socials (direcció i
50
personal) concurrents a l'empresa. I segon i sobretot,
perqué les seves conclusions confirmen, d'acord amb
48. Guy CAIRE, Les syndicats ouvriers, Thémis, P.U.F., París, 1971, pág. 277.
49. A. TOURAINB et B. MOTTEZ, Classe ouvriére et société glo~
bale, Al: Traite de sociologie du travail (sota la direcció de
G Friedman i P. Naville) Colín, París, 1964, t. II, pág. 235.
50. Duncan GALLIE, Automatisation et légitimité de Ventreprise capitaliste, op. cit, págs. 224-238.
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els resultats, el sentit d'aquesta variable cultural anglosaxona de qué parlo. El «grau d'adhesió» británic —en
la terminología de Gallie— a l'estructura formal de
poder de l'empresa és molt fort (del 80 al 90 %) i el
grau de contestado, molt feble (de l'l al 3'4 %), contráriament ais resultats francesos, que presenten exactament el quadre invers (un grau escás d'adhesió, només del 67 al 8'3 %, i un grau fort de contestado, del
51
67'1 al 74'4 %). «Es veu, dones, clarament —oonclou
Gallie— que existeixen diferencies summament importants en la manera de jutjar la legitimitat de l'estructura formal del poder de l'empresa a Franca i a la Gran
Bretanya. Els británics están relativament contents de
la manera que es preñen les decisions, mentre que els
francesos consideren que el poder está massa concentrat i d'una manera massa decidida en les mans del
52
patronat».
El «grau d'adhesió» británic no és un resultat global. Gallie hi arriba a través d'un estudi comparatiu
(francés i británic, ja ho he dit) de l'observació comparada de la manera real i ideal de prendre les decisions
en l'un país i en l'altre, sobre la base de cinc indicadors concrets, és a dir, de cinc tipus de decisions sobre «situacions clau», dues «amb gran impacte sobre el
futur económic de l'empresa a llarg termini», i tres
amb un decidit «pes sobre l'experiéncia quotidiana deis
B
homes a la feina». Els dos primers (A i B) es refereixen «al pressupost i a les inversions en noves unitats
de producció», i els tres últims (C, D, E) ais «salaris,
54
els efectius i els horaris». Hom analitza després idénticament ambdós grups de decisions consideráis com
s'ha dit, primer des d'un angle ideal (el que sliauria
de fer) i després des del punt de vista real (el que es
fa). El ventall deis resultats, simplificant ara l'estudi
de Gallie per a la finalitat de la meva análisi, osciHa
entre la decisió presa per la direcció — 1 — i la presa
per mutu acord entre la direcció i el personal —2.
Les conclusions son expressives i clares. Grosso modo,
51.
52.
53.
54.
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

págs. 235-237.
pág. 238.
pág. 226.
pág. 227.

l'estimació real i la ideal deis anglesos coincideix, mentre que la deis francesos normalment és discordant,
cosa que només s'explica per les variables culturáis
respectives.
De fet, simplificant tots els quadres de Gallie per
tal de reunir-los en un de sol (de carácter exclusivament qualitatiu pero en el sentit de les dades quantitatives), l'análisi de Gallie podría visualitzar-se en
aquest únic quadre (amb els nombres i les lletres que
hem introduit mes amunt).
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Tal com veieu, els anglesos fan coincidir sempre el
poder real amb la seva legitimitat i aixó —és important de subratllar-ho— fins i tot canviant la localització de l'un i de l'altre, mentre que per ais francesos,
el poder i la seva legitimitat mai no coíncideixen i
romanen sempre tant l'un com l'altra en el mateix lloc
monótonament.
Hom pot discutir l'objectivitat d'aquestes estimacions, almenys peí que fa a la localització del poder
real de l'empresa. Res no és mes cert que aixó i no
seria pas Gallie qui s'hi oposaria " Pero aixó no fa mes
que confirmar la meva tesi. La tradició anglo-saxona
d'empresa, mes cooperadora que disgregativa, és fonamentalment només una estimació social, alió que he
anomenat una variable cultural, és a dir, una realitat
que només es fa a través d'una mediació cultural d'ella
55. Ibident. Cf„ per exemple, les págs. 228-229, 232-232, etc.
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mateixa. Per al que ara analitzo, és Túnica cosa que
m'in teres sa.
Ara bé —i amb aixó acabo—, aqüestes dues variables culturáis anglo-saxones que he escollit es combinen amb una variable institucional anglo-saxona que en
termes reals —formáis o informáis— és la resposta
práctica a aquelles. Si la cultura anglo-saxona fonamentalment fa 1) de les relacions económiques unes
relacions contractuals —no administratives— de canvi,
i 2) de l'empresa —i de la societat global— un indret
que necessáriament uneix mes que no separa, res no
té d'estrany constatar que la manera real d'institucionalitzar aquesta cultura económica sigui la negociació.
Tota la tradició sindical anglo-saxona no fa mes que
confirmar aquesta afirmació meva.
I és que per al pragmatisme anglo-saxó té poc interés la manera continental moderna de replantejar-se
el tema de la institucionalització de l'empresa com a
diametralment oposada a la vella figura paleoliberal de
rempresa-empresari. Perqué, si és evident que aquest
intent teóric de la cultura continental cobra netament
el seu sentit des de la moderna estimació de la propietat com a poder, per al món anglo-saxó no és menys
evident que alió que s'imposa en termes practics, no
és tant la resolució d'aquest originan poder (l'empresari) en un altre poder (el de l'empresa) com l'equilibri del primitiu poder (rempresa-empresari, la direcció) amb un altre poder nou i igualment fort (el sindicat, que per a aixó justament neix). Aquest equilibri
s'estableix sobre una previa distribució deis camps d'influéncia de cadascun, de la qual unes clausules només
conegudes en el dret anglo-saxó del treball, com el
closed shop i Yunion shop son expressions significatives. Ara bé, l'instrument técnic i práctic d'aquest moment teórico-liberal del poder equilibrat no pot ser
altre que la negociació que, des del punt de vista institucional, esdevé aleshores la variable fon a mental explicativa del model anglo-saxó d'empresa. És la teoría
galbraithiana del counterveiling power a la qual m'he
referit mes amunt.
¿Podem ara visualitzar gráficament aquest esquema
explicatiu, sobreposant-lo al gráfic primer d'aquest ca154

pítol, que pretenia ser la matriu lógica de tpt model
d'empresa de subjecte complex? Sí i no. En aquest sentit: el gráfic primer establia un tipus de discurs mes
racional-abstráete que histórico-concret, el qual descrivia el pas de la pluralitat social originaría a la unitat
final funcional a través de la mediado d'una unitat
política plural, o millor, complexa. En termes abstracto-racionals el model anglo-saxó respon adequadament
a aquest camí. Tanmateix, donat el carácter pragmático-concret del model anglo-saxó, aquest camí no es fa
linealment, sino per corriols histories mes tortuosos,
encara que només sigui perqué, per al taranná pragmátic anglo-saxó, els poders socials originaris mai no
son pensats separadament de la seva originaria funció. Dit altrament, el poder social de l'empresa és sempre i concretament un poder de direcció, mentre que
el poder social deis sindicáis és també, origináriament
i concretament, un contrapoder del primitiu poder, un
poder de control d'una situació ja feta i en marxa, históricament parlant. Aquí s'inscriu el repartiment de
camps d'influéneia a qué incidentalment em referia mes
amunt. Com també s'inscriu aquí el fet que, en una experiencia tan racionalitzadora (en el sentit abstráete
del terme) com la de les nacionalitzacions, l'experiéncia práctica anglesa s'hagi decantat normalment per
l'entrada deis sindicáis en les empreses nacionalitzades, per un poder sindical no decisori (funció de direc56
ció), sino consultiu (funció de control). La qual cosa
no és sino una reafirmació de la tradició institucional
negociadora del món anglo-saxó.
i
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56. Trade Union Congress Report 1953, «Co-operative printing
society Limited (T.U.)», London (sense data d'edició), págs.
495-496.
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D'aixó es dedueix que la visió gráfica del model anglosaxó d'empresa no se sobreposa simplement al meu
gráfic de partida, sino que obliga a remodelar-lo en
termes histórico-concrets. La seva expressió —indubtablement, simplificada— podría ser la següent.
En el gráfic del model anglo-saxó d'empresa, els elements envoltants corresponen al llistat de poders socials originaris del meu gráfic inicial. La principal diferencia de sentit respecte a aquest consisteix en el
fet que, en configurar-se com a poders socials —la pluralitat originaria deis poders socials del discurs lógicoformal que aquell gráfic presentava— els referits elements inclouen els aspectes funcionáis de direcció i
control que históricament i concretament es presenten
en la tradició liberal anglo-saxona.
Arran de 1'eHipse envoltant, els rectangles de línia
continua identifiquen els poders clássics —amb les seves funcions— de la tradició contractualista-liberal de
l'empresa, poders que, en aquest sentit, es corresponen amb els agents socials habituáis i explícits que
concorren normalment en aquella. En canvi, el rectangle de línia discontinua identifica un poder envoltant
de l'empresa així com deis altres dos poders clássics,
poder envoltant que normalment actúa implícitament
i encobertament a través deis dos primers, en la mesura en qué els configura i els assigna una posició
(grau d'acceptabilitat social, en definitiva, de raonabilitat en sentit weberiá) i que, quan excepcionalment
actúa d'una manera descoberta i explícita, només ho fa
a través de la pressió —el poder, la influencia— de l'opinió pública (cas del recurs a la premsa en el dret
americá, per a la situació límit de r«impasse» en la
negociació i en els diferents modes de mediació i arbi-

tratge).
Finalment, 1'eHipse central representa el moment polític —en realitat político-funcional— del poder de decisió del sistema polític de gestió, que constitueix, de
fet, l'empresa. Amb una altra formalització lógica, es
reprodueix, dones, el gráfic racionalitzador de la página 149. Només canvien les línies del dibuix concret.
Alió que no canvia és la plástica i la dinámica de fons.
Plástica i dinámica de fons que corresponen a un mo156

del de subjecte plural i complex, configurat per variables fonamentals, també plurals i complexes, de signe
cultural o institucional.

III
El gráfic, en canvi, que es podría sobreposar linealment i directament a l'inicial de la página 149, és el
que representa el model centreuropeu i nord-europeu
d'empresa. I és que la racionalització, mes administrativa que contractual, que llia pensat i configurat
s'hi presta extraordináriament peí fet d'estar tot ell,
históricament i concretament, orientat a una reconstrucció lógica —a una reinstitucionalització administrativa— del poder en si de l'empresa com a tal empresa.
En efecte, la variable cultural que mes específicament determina la configuració concreta del subjecte
complex de l'empresa en aquest model és una tradició
cultural continental predominantment germánica, que
fa de les relacions económiques sobretot relacions administratives de comandament (de poder directe, d'autoritat). Tais relacions neixen directament de la presa
de posició de cadascun deis poders socials originaris
en el complex tramat orgánic de la política económica,
que per tal motiu és mes política, és a dir, mes cultura
de Torganització económica que no pas teoría económica abstracta de mercat. I aixó no té res d'estrany,
culturalment parlant, perqué cal recordar que l'Alemanya de tradició económica cameralista és la que amb
major facilitat va distingir, des de sempre, la política
económica de l'economia política clássica, cosa que explica que históricament Alemanya sigui l'expressió mes
neta i primera d'aquest model. La seva mateixa historia industrialitzadora, ben poc liberal (en tot cas, mes
administrativa que liberal) ha contribuít a aquest fenomen. Com també hi ha contribuít la tradició germánica personalista (en tot cas, mes personalista que patrimonial) del seu pensament jurídic romántico-nacionalista, que va aconseguir sobreviure fins i tot al ro157

manisme individualista del Codi Civil actual, tan modélic d'altra banda, des del punt de vista de l'elabora57
ció técnico-jurídica. Una tradició habituada a veure
en els fets i els subjectes significatius l'origen de les
relacions jurídiques en comptes de pensar aquells en
funció d'aquestes. Així «1'empresa-comunitat {Betriebsgemeinschaft) és la térra —ha escrit Nikisch— on neixen i es desenrotllen els drets coHectius d'actuació con5
junta (Mitwirkungsrechte)». *
Sigui com sigui, alió que actualment té importancia
és que la moderna estimació social (cultural) de Tarea
germánica i nórdica és fonamentalment una estimació
no contractualista sino institucional i administrativa,
que veu en rautonomia de la funció empresarial, no
un pol contractual de poder enfront d'un altre poder
contractualment equilibrador, sino l'organització del poder unitari i global, en el qual s'articulen els diferents
poders socials legítimament concurrents en l'empresa.
«Per a articular responsablement el poder —declarava el 1970 el Comité Federal de la DGB— i impedir,
en la mesura que sigui possible, que s'utilitzi malament, cal controlar les fonts del poder, les grans em9
preses. D'aquí la crida a la Mitbestimmting». *
Aquesta articulació responsable és també una articulado democrática. Pero en termes lógics és, abans
que aixó —i només en aixó és fonamentalment distinta
de la fórmula técnica del model anglo-saxó— una articulació essencialment administrativa. Quan, els anys
vint, Rathenau va comencar a parlar de l'empresa en
si (Unternehmen an sich), alió que técnicament deia i
préviament a alió que volia dir políticament (ja ho he
indicat mes amunt), era justament aixó: la possibilitat, encara mes, la necessitat de tractar el tema del
poder de la funció empresarial com un poder articulat
i administratiu de l'empresa mateixa, enllá o encá (se57. Cf. el prefaci de Gierke al seu Deutsches Privatrecht,
Aber ist es nicht zu spdt? München-Leipzig, 1963 (reedició)
pág. VI.
58. A. NIKISCH, Arbeitsrecht, Tübingen, 1955, I, pág. 127.
59. DGB BUNDESVORSTAN, Mitbestimmung der Arbeitnehtner> Ein Leitfaden, Dusseldorf, 1970, pág. 9. Els subratllats son
meus.
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gons que peíisem en termes histories o lógics) deis poders socials que origináriament l'articulen. La qual
cosa significa una comprensió de l'arrel del poder per
la térra administrativa en qué viu, per la necessária i
articulada presa de posicions que la coordinado imposa, com a interacció administrativa que és (una tradició cultural que ja aflora en el mateix Marx enfront
de Smith, tal com mes amunt he analitzat), mes que
peí mercat paleoliberal i per les relacions interactives,
pero purament contractuals en les quals —i de les
quals— aquest viu. Culturalment parlant, és aquí on
s'inscriu la democratitzacio posterior i moderna del model d'empresa centreuropeu i nord-europeu. «El treballador modern —continua el Comité Federal de la DGB
en la seva declaració mes amunt esmentada— educat
en la técnica, no entén per qué han de quedar retallades les seves llibertats democrátiques a la societat, en
el moment de travessar la porta de les fabriques o de
les empreses. El treballador d'avui compren que no son
possibles una llibertat i una autonomía sense límits.
Per aixó veu en la Mitbestimmung l'oportunitat d'ampliar el seu propi camp de llibertat personal, així com
l'oportunitat de fer tan poc opressora com sigui possible la seva limitació d'autonomia i de sotmetre's només a aquelles decisions en la formació de les quals ell
hagi pres 0part, directament o a través deis seus representants».*
Ara bé —i amb aixó introdueixo una segona variable cultural a aquest model— aquesta manera d'entendre socialment una organització democráticament legitimada, no és d'avui, i s'ha installat sólidament en la
cultura moderna de l'Europa continental central i nórdica." I s'hi ha installat, a mes, per la forca de la valoració social deis fets. «La historia deis darrers cinquanta anys ensenya —ha escrit Vetter— que el primer
intent alemany de democracia política va sofrir decisi60. Ibidem. Els subratllats son meus.
61. Cf., per exemple, Aake ANKER ORDING, Betriebsáeokratie:
Wege zur socialistischen Gesellschaft i Norwegen, Europaische
Verlagsanstalt (Theorie and Praxis der Gewerkschaften), Frankfurt am Mein, 1969.
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vament per la falta de democratització de l'economia.»
Una idea que ve de lluny i a través del mateix tipus de
valoracions en qué madura aquesta mateixa cultura
moderna, alhora democrática i administrativa. «Només
hi haurá veritable democracia —afirmaven els sindicats
alemanys ja el 1928—, quan l'economia deixi de ser
unilateralment determinada, per a convertir-se en l'expressió de la voluntat concertada de tots els interes63
sats.» Aquesta frase de Naphtali és própiament la
resposta coHectiva de l'ADGB ais problemes plantejats
en el seu congrés de Breslau, en plena crisi económica
alemanya i molt poc abans de la crisi mundial i del
naufragi polític nazi. Mes de quaranta anys després i
deixats enrera la crisi, el nazisme i la guerra, es repeteix el mateix registre sindical. «La Mitbestimmung significa —ara és Vetter el qui parla— la legitimado deM
mocrática d'un poder incontrolat.» D'un poder organitzador en brut, que és aquí, no constituit en el sentit
65
de Nell-Breuning, i que per aixó cal constituir.
Ara bé, aquesta construcció necessária —que hom
vol administrativa i alhora democrática— és funció d'aquesta estimació social (cultural) que fa de l'empresa
i de l'economia —i en aixó coincideix amb el model
anglo-saxó— l'indret on es viu el que és comú (el que
uneix) com essent mes fort que el que és diferent (el
que oposa i separa). I aixó té mes a veure amb la historia i amb la memoria histórica que amb la biologia.
Dit altrament, el model de la Mitbestimmung alemanya —o de técniques análogues de paísos com Holanda, Austria, Suécia, etc.— no és fill de la disciplina
i molt menys ¿Tuna disciplina genética o biológica (com
de vegades vol fer entendre un cert socialisme llatí,
traint les seves própies i proclamades arrels culturáis),
62. Heinz O. VETTER, Der Mitbestimmungsbericht:
Analyse,
Kritik, Folgerungen. Das Mitbestimmungsgesprach, April, 1970,
pág. 75.
63. Fritz NAPHTALI, Wírtschaftsdemokratie: Ihr Wessen, Weg
und Ziel, Europáische Verlagsanstalt, Frankfurt amb Mein (reedició) 1966, pág. 15.
64. Heinz O VETTER, Der Mitbestimmungsbericht:
Analyse,
Kritik, Folgerungen, op. cit., pág. 81.
65. Oskar von NELL-BREUNING, La constitución de la empresa: sobre la cogestión, Hispano-Europea, Barcelona, 1974.
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sino d'una serie d'experíéncies hístóríques significativament creadores.
La primera experiencia —una experiencia de crisi
económica, la de l'Alemanya derrotada deis anys vint,
que es va articular després amb la crisi mundial i amb
l'adveniment del nacionalsocialisme— va donar ais alemanys una noció social concreta, difícil de teñir i que
encara perdura: que resquema revolucionan clássic,
heretat del xix, segons el qual, en les crisis económiques, quan els de dalt s'enfonsen, els de baix s'enfilen,
podría no ser necessáriament veritable. Que la realitat
també podría ser l'enfonsament comú de tots, i que
per tant la solució ha de ser la salvació conjunta de
tots sobre noves bases. Unes noves bases que els sindicáis alemanys van buscar aleshores no en el replanteig de la propietat estatal, sino en una análisi radicalment nova del poder obrer en l'economia i en l'empresa. Aquesta reposició del problema —truncat després
brutalment peí nazisme— reapareixerá mes tard lógicament i normalment a la segona postguerra, grácies
també a una segona experiencia histórica, generadora
de noves valoracions.
Aquesta segona experiencia va ser una situació histórica objectiva, la de TAlemanya de la immediata segona postguerra, de difícil repetició fins i tot si hom es capbussa en el passat de la historia social moderna.
La de la necessitat d'una política aliada per a l'Alemanya venguda, que per raons contradictóries (la victoria aliada i la guerra freda incipient), havia de ser sotmesa a dos principis difícils d'articular, la desnazificació i la reindustrialització. Aquesta acabaría per imposar-se amb la guerra freda i ja sense retallades, pels
nous fets, tot i que al comengament no es pretenia o
només pretenia fer d'Alemanya un país industrial de
segon ordre. La solució d'aquest ñus gordiá, sense cap
tall violent, va ser possible grácies ais sindicáis alemanys. Hom va pensar que damunt d'ells la reindustrialització alemanya podría ser netament democrática,
sense temptacions nostálgiques del nazisme. Pero en
aquesta realitat concreta naixia albora una possibilitat mes universal i genérica, la de la democracia económica. Una democracia económica, en tot cas, mes gran
"I
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L
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que ia que jtortaven les respostes nacionalitzadores de
Franca i Anglaterra. I encara mes, una democracia económica que, contráriament a alió que pretengué la primitiva fórmula anglesa en el debat aliat intern, es va
revelar, de fet, com a extraordináriament eficag en termes de resultáis, com un
Wirtschaftswunder.
Aixó va suposar una nova experiencia i una nova or' ganització social de l'Alemanya de la segona postguerra. De fet, davant deis éxits de la reconstrucció económica alemanya dirigida per Erhard, el congrés sindical de Dusseldorf (1963) va optar sense reserves peí
nou Estat alemany «democrátic i social» assumint decididament les condicions fonamentals d'aquest: una
economía social de mercat (cosa que, d'altra banda,
exigia mes ineludiblement la reconstitució cogestionária de l'empresa i no sois de l'economia, perqué era en
aquella on es feia i es programava aquesta); i un ordre
sindical democrátic, la funció histórica del qual, si ja
no era la caiguda de l'ordre existent, tampoc no era el
maximalisme contractual deis salaris, sino la participació responsable i eficag deis sindicats en la creació
de la nova societat lliure. Aixó sTiavia de fer mitjan$ant la representació primaria deis interessos deis treballadors en els llocs de la decisió económica, pero
també —i sobretot— a base de posar en práctica una
consciéncia clarament assumida de ser alhora una part
constitutiva i integrant del nou ordre democrátic que
naixia amb la coHaboració de tots els grups de poder
i d'interessos." Decididament, alió que uneix en l'economia, es va dir aleshores i se segueix afirmant ara, és
mes fort que alió que separa.
Ara bé, les variables fonamentals d'ordre cultural
que expliquen la configurado concreta del subjecte
complex d'aquest model d'empresa son, d'una banda,
una comprensió fonamentalment administrativa —en
tot cas, mes administrativa que contractual— de les
relacions económiques (una cultura administrativa de
66. DGB - Bundesvorstand, Mitbestimmung: eine Forderung
unserer Zeit. Dusseldorf, 1971, págs. 9-11. C/. també, D. SCHNEIDER
und R. F. KUDA, Mitbestimmung: Weg zur industriellen Demokratie? DTV, München, 1969, págs. 179-219.
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l'organització) i de l'altra, la consciéncia que aqüestes
relacions económiques administratives son un Üoc de
convivencia mes que no pas de confrontado (és a dir,
una cultura administrativo-associativa, fins i tot comunitaria, bé que, aixó sí, dins de les coordenades
competitives de la societat industrial moderna). D'acord amb aqüestes variables, ja es veu que la variable
institucional que correspon a aquesta cultura no será
la negociació anglo-saxona sino la reinstitucionalització,
ex novo, d'un poder unitari de Tempresa. Aquest poder
s'afírma unitari, no per la desaparició de la pluralitat
social que el constitueix origináriament, sino des de
la lógica política de la seva «nova rao de ser», en l'ex67
pressió de Rathenau, i a través d'un procés complex
i estructurant d'integració racional (política i funcional, alhora). Aquest procés va des de la situació d'oposició estructural en la qual «ambdues parts socials, el
capital i el treball, apareixen enfrontades com a grups
radicalment dividits» fins a una situació d'unitat estructurada funcionalment en una «direcció exclusivament vinculada a l'interés de la coHectivitat, és a dir,
a l'interés comú de l'empresa», a través d'una situació
político-estructural d'integració mitjana (Halbintegration) que imposa operativament que ningú no «pugui
recolzar exclusivament sobre la part que representa,
sino que també hagi de ser ajudat per la part contraria».** Un procés, dones, complex de reinstitucionalització racional del poder de Tempresa, de naturalesa política i técnica alhora, tan racional, parlant des d'un
punt de vista formal i administratiu, que ha fet qüestió, per primera vegada en l'ordre deis fets, de la mateixa rao histórica de la propietat-poder de la IHustració, fins a introduir la democracia en la propietat sen9
se arribar a negar-la.* La qual cosa prova fins a quin
F

67. W. RATHENAU, La realtá delta societá per azioni: Reftessioni suggerite dalla esperienza degli affari, op, cit., pág. 935.
68. Oskar von NELL-BREUNING, La constitución de la empresa:
sobre la cogestión, op. cit., pág. 96 (de l'edició alemanya), Cf.
també per a l'analisi que reflecteix el signifícat institucional
de la Mitbestimmung, R. GRONEMEYER, Integration duren Partizipation, Fischer, Frankfurt am Mein, 1973.
69. C/. Günter APEL, Mitbestimmung: Grundlagen, Ziele, Wege,
Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1969.
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punt aquest model se sitúa ais antípodes d'una tradicíó contractualista procedent del XDC, pero que s*ha
sobreviscut ella mateixa en la lógica histórica de la
negociado anglosajona i paradoxalment també en el
model estatal d'empresa que va segregar com a alternativa la tradició socialista del xix.
En expressió gráfica, aquest model podría visualit79
zar-se de la següent manera. (Vegeu pág. 165.)

IV
Davant d'aquests dos models exposats, ¿com es configura culturalment i institucionalment el subjecte complex en qué es resol també el model Uatí d'empresa?
Culturalment parlant, hi ha una primera variable
que cal destacar. La consciéncia económica llatina fa
de l'economia —i, per descomptat, de l'empresa— un
indret d'enfrontament que separa mes que no pas un
indret de convivencia que uneix. En aixó —és important destacar-ho de primer antuvi—, la cultura económica llatina és el pol oposat de la cultura deis altres
dos models exposats. STii troben compromesos dos aspectes essencials del problema. En primer lloc, la cultura llatina consciéncia el fet económic com una mera
expressió del fet polític. Les relacions económiques son
aleshores, primer que res, relacions polítiques en les
quals els agents económics o sócio-económics s'enfronten essencialment com a subjectes portadors de projectes socials diferents i oposats. El sindicat Uatí mes
sensible amb tota probabilitat al tema de l'empresa en
si i al tema de l'empresa ja modificada sense la mediació catastrófica d'un grané soir revolucionari, la CFDT
francesa, ho ha afirmat molt netament. «Cap modifi70. El gráfic expressa el «sentit genéric» del model, pero
alhora és un model concret, el de la Mitbestimmung de la siderurgia i la minera amb un Aufsichtsrat d'onze membres. Per
a l'análisi concreta de la seva génesi histórica, del seu perfil
actual i de la seva «representatívitat» com a model, Cf. Antonio
MARZAL, Las nacionalizaciones a debate y a prueba, Mensajero,
Bilbao, 1980, págs. 97-123.
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cacto del sistema capitalista no és capag de respondre
a les aspiracions fonamentals de ttibertat i responsabilitat deis treballadors. Per aixó la CFDT li oposa el
11
projecte d'una altra societat.»
Pero aquesta oposició de projectes es fa també essencialment —i aquest és el segon aspecte anunciat del
problema— des d'una determinada mística del conflicte com a conflicte salvador.
Davant de la tradició liberal, sólidament implantada
a occident, que fa del conflicte d'interessos i de poders
72
simplement una dada —a tot estirar, una dada inevitable, un mal menor necessari en el pitjor de tots
els sistemes amb excepció deis altres, com va dir Churchill— la tradició marxista eleva el conflicte, de dada
fáctica a categoría salvadora, —si se'm permet recordar
d'Ors— de llei física a llei biológica impregnada de teleología, a codi genétic portador d'una nova societat
La dialéctica conflicte-salvació no és potser, peí fet de
ser terrenal, igual a la dialéctica bíblica de mort-resurrecció, sino una dialéctica hegeliana ben marxiana —sense oblidar, tanmateix, l'origen jueu de Marx—, segons
el qual només «en la formació d'una classe amb cadenes radicáis (...), en la formulació d'una esfera de
la societat que siguí (...) la pérdua total de lliome» (el
proletariat), és possible la redempció radical, «Za re7
conquesta total de la humanitat». * Una radical «abolido (Aufhebung) de la dominació de qualsevol classe
i amb aixó, de les classes mateixes», per a Marx només
és possible «en la realitat, per una classe que en la societat ja no és valorada com a classe ni reconeguda
com a classe, sino que és ja l'expressió, a Yinterior de
71. «Perspectives et Stratégie: Document d'orientation adoptée a l'issue de la discussion du rapport "Perspectives et stratégie" presenté par André Jeanson, président de la CFDT au
35é Congrés Confédéral» (6-10 mai 1970). A: La CFDT, Seuil,
París, 1971, pág. 130. Els subratllats son mcus.
72. Cf. Adam SMITH, La Riqueza de las Naciones, Aguilar,
Madrid, págs. 63-65.
73. Karl MARX, Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie,
Einleitung. Cito l'edició de les MEGA a través de Tobra citada de
la Fische, I, Philosophie, pág. 29. Els subratllats s$n del mateix
Marx.

Vactual societat, de la dissolució de totes les classes»?
perqué és, alhora, una classe «a qui els seus sofriments
universals atorguen «un carácter universal, un títol no
historie sino huma», perqué «no se li ha fet una injusticia particular, sino la injusticia purament i absolu75
tamente
Aquesta citació de Marx, no cal prendre-la massa
literalment, per al problema que ara m'ocupa de la
caracterització d'una de les variables culturáis que defineixen el model llatí d'empresa. Pero si no cal prendre-la literalment, sí que cal prendre-la seriosament. En
altres mots, jo no pretenc afirmar que el pensament
marxiá o marxista constitueixi, en ell mateix, el bagatge cultural d'un deis subjectes concurrents en l'empresa de model llatí. El que sí que dic és que aquesta cultura configurant del subjecte de l'empresa, en aquest
model és determinat históricament per la mentalitat
marxista, no explicitada sempre en termes analítics,
pero sí interioritzada culturalment (de vegades, només
emocionalment o fins i tot només retóricament) en les
conductes i en la consciéncia collectives, dominants en
el moviment obrer llatí, marxista o no en termes de
«confessió dogmática». D'aquí la meva referencia a la
mentalitat i no al pensament. En aixó és on és possible comprendre, em sembla, els resultáis citats del treball de Gallie, fins i tot si (com sembla deduir-se'n, sobretot en comparació amb el ranking de conflictivitat
que vaig establir mes amunt), la diferencia cultural de
comportament deis obrers británics i deis obrers francesos és marcada per un component retóric (expressiu)
de la realitat, mes que no pas per la realitat mateixa,
tal com es configura no en la seva expressió formal,
sino en els fets. En tot cas, és difícil no assumir aquí
la tesi de Combe —fins i tot, mes enllá del que ell pretén— segons la qual la major, —o millor—, la mes
primaria diferencia entre patrons i obrers en una em74. Karl MARX und Friedrich ENGELS, Die deutsche Ideologie.
Cito l'edició de les MEW a través de Tobra citada de la Fischer,
I, Philosophie, pág. 132. Els subratllats son meus.
75. Karl MARX, Zur Kritik der hegeíschen Rechtphüosophie,
Einleitung, op. cit., pag. 29. Bis subratllats son de Marx.
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presa de tipus llatí és representada peí llenguatge * és
a dir, per «la utilització de certs mots» traduíts des del
seu contingut «valoratiu» i «dimensional»," com, per
exemple el mot conflicte, entes analíticament només
com «un enfrontament necessari i rude que imposa una
situació» fáctica (traducció liberal) o valorat íntegrament a partir de l'actitud que implica la «recerca d'un
ordre mes racional (...), d'una morálitat superior»? (traducció marxista). Limitada a aquests termes mes precisos, la meva tesi de la mentalitat marxista que impregna una de les variables culturáis del model llatí
d'empresa em sembla difícilment contestable.
Junt a aquesta, l'altra variable cultural definidora
del model llatí em sembla coincidir mes amb la cultura anglo-saxona que no amb la continental de l'Europa
central i nórdica. Culturalment, el model configurador
del subjecte complex de l'empresa és també funció,
com entre els anglo-saxons, d'una manera d'entendre
les relacions económiques, mes com a relacions cont r a c t u a l de canvi (de canvi desigual, cosa que ens remet a l'aspecte polític) que no pas com a relacions administratives de poder organitzador.
Contráriament a alió que una análisi superficial podría suggerir, aquest fet de la penetració anglo-saxona
en la cultura económica Harina no és paradoxal ni molt
menys contradictori amb l'anterior variable cultural
fixada en la meva análisi. Encara mes, és possible pensar que fins i tot és funció d'aquesta darrera. En efecte, una comprensió política del fet económic troba, sense cap mena de dubte, un camp mes abonat en la configuració de l'economia com a realitat contractual negociable i no com a realitat administrativa. La figura
del contrapoder és mes política (si mes no, en el sentit de la definida manera de ser llatina) que no pas la
figura del copoder. I mentre aquesta segona implica,
alhora, una altra cara de corresponsabilitat en termes
precisos, la primera no la implica o només la introdueix
76. Maurice COMBE, L'atibi: vingt ans á'un Comité Central
d'entreprise, op. cit. Cf., sobretot, les pags. 307-309.
77. Ibidem, pág. 307.
78. Ibidem, pág. 309. El primer subratllat és de Combe. £1
segon, meu.
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molt vagament, si és que no la introdueix només en
termes retórico-expressius de contraresponsabilitat, és
a dir, de contraprojecte social proposat per al futur.
La mentalitat marxista ajudaria, d'altra banda, la meva
tesi. Perqué cal no oblidar que en definitiva l'analisi
económica marxiana va ser primáriament —si no exclusivament— una análisi de l'economia capitalista i
no un projecte analític de l'economia socialista. Aquesta, en la teoría marxiana, només haurá de sorgir i perfilar-se, si no es vol caure en la temptació utópica, com
a resultat «automátic» (en el sentit de la rao automática) de l'exacerbació final de les contradiccions de la
realitat contractual del mercat.
Ara bé, si les variables culturáis del model llatí son
aqüestes, la variable institucional fonamental que les
explica i configura será també no una reconstítució
qualsevol de l'empresa a la manera continental, sino la
mecánica de la negociació anglo-saxona utilitzada d'una
altra manera. O en altres paraules, l'empelt de la tradició negociadora anglo-saxona en un eos ara ja definitivament polític, el de l'empresa i de l'economia en
general, enteses segons la mentalitat llatina.
Un empelt en risc de ser rebutjat permanentment?
No, perqué la institució s'ha readaptat extraordináriament bé al seu nou medi. Tant, que ha canviat fins í
tot de teleología. La negociació aquí no té ara tant la
finalitat de buscar un equilibri económic de poders,
com, encara que només sigui a nivells retórico-expressius, Ferosió constant i progressiva d'un sistema que
políticament cal substituir per un altre projecte. El
contrapoder institucional ha esdevingut ara un nou
contrapoder cultural, sócio-cultural en tot cas, si no
político-cultural i mai no un contrapoder económic operatiu. No es pretén negociar per a equilibrar un poder
económic absolut, sino per a desplacar rigorosament
un poder polític pensat com a iHegítim, i que cal substituir (si mes no, com a projecte) per un altre de definitivament legítim i nou.
La historia llatina, en tot cas, confirma la meva tesi.
Paradoxalment, els dos paísos llatins mes signifícatius
(Franca i Italia) son els únics que en el concert europeu de Constitucions de pes de la segona postguerra,

w

afirmen el dret de participado (Constitució francesa)
o de coHaboració (Constitució italiana) * deis treballadors a la gestió de l'empresa. Tanmateix, encara no
sliavia pronunciat la solemne afirmació constitucional
que ja s'havia convertit en una afirmació merament
retórica «com una fruita fora de temporada» en ex1
pressió de Mancini/ referida al cas italiá, o bé —segons una altra de les seves expressions potser encara
2
mes significativa— com «un cadáver embalsamat».' La
meva tesi em sembla difícilment contestable si analitzem el fets. Una análisi que jo he fet en un altre lli83
bre meu, i al qual ara em remeto per a l'interessat
en la puntualització deis detalls. Ara en tinc prou recordant —cenyint-me, per anar mes de pressa, al cas
italiá—, que si s'ha pogut afirmar a Italia que, segons
la legislado escrita, «la impostació donada per la Constitució a l'empresa és mes aviat la d'una comunitat de
treball, en la qual la paraula coHaboració implica un
4
status activae civitatis per ais que en formen part»*
(cosa que significa clarament la decantado cap a una
variable institucional del model centreuropeu i nordeuropeu), la realitat, en canvi, mai no s'ha decantat en
aquest sentit, amb la qual cosa aquella afirmació ha
esdevingut retórica i histórica, per acabar finalment
morint. En aquest fenomen s'hi impliquen justament
les variables culturáis que he definit per al model llatí.
El silenci que ha caigut de seguida sobre la primera
retórica és, en frase de Giugni, un expressiu «índex de
la indiferencia o desconfianga que ha caigut sobre
(aquest) principi (...) per part de les mateixes f orces
polítiques que van ser protagonistes de l'elaboració
79. Constitució francesa de 1946. Preámbul.
80. Constitució italiana de 1947, art. 46. El terme, mes vague
—o mes étic—, de coHaboració, del text final, va substituir el
de «participació», que era el que hi havia al projecte.
81. Federico MANCINI, La democrazia industríale, in «Mondo Operaio», número 4, 1974, pág. 81.
82. Ibidem.
83. Antonio MARZAL, Empresa y Democracia Económica, op.
cit.t págs. 177-248.
84. Giuliano MAZZONI, Manuale di Diritto del Lavoro, Giuffré,
Milano (3/ edició), 1969, pág. 31, £1$ subratllats son de Tautor,
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constitucional». El que va succeir, de fet —i aquesta
és una cosa que confirma molt directament la meva
análisi deis comportaments culturáis llatins—, va ser
la por sindical a enfrontar-se amb la fórmula reinstitucionalitzadora del poder compartit de L'empresa. «Dit
d'altra manera —la frase, ara, és de Mazzoni— amb la
fórmula administrativa de reconstituir el poder de manera compartida segons que assenyalava la Constitució, les mateixes organitzacions sindicáis van teñir por
de buidar-se», perqué —els sindicats pensaven— així
perdrien llur característic perfil político-cultural.
«Aquest és un raonament —continua Mazzoni— que pot
ser capelos, que pot ser just o no, perd és un raona86
ment que va arrelar i tingué la seva forga.» De fet,
la pretesa reinstitucionalització de l'empresa de la Constitució italiana va sofrir, tot just promulgada, «una estranya aturada —segons l'expressió de Rocaberti— que
en alguns aspectes ha significat fins i tot una involu57
ció». La causa d'aixó cal buscar-la —torna a ser Rocaberti el qui parla— en una «radicalització de la dialéctica classista», en «una impostació ideológica del
classisme i de la lluita de classes (...) difícilment conciliables amb el natural desenrotllament de l'element
coHaboració»" la qual cosa no deixa de confirmar la
coherencia de les variables que he escollit per a definir
el model que he anomenat llatí. El fet que un país com
Italia pugui canviar, o fins i tot hagi de canviar necessáriament, en un futur mes o menys proper, com es
89
comenca a pensar a Italia, no significa la incoherencia del model construit, sino un cert desplacament real
85. Gino GiUGNr, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro,,
Giuffré, Milano, 1963, pág. 310. Els subratllats son meus.
86. Giuiano MAZZONI, Manuale di Diritto del Lavoro, op. cit.,
págs. 147-148.
87. Giovanni ROBERTI, Espansione e sviluppo del Diritto del
Lavoro in «Rivista di Diritto del Lavoro», XVI - 1, 1964, pág. 34.
88. Ibidem, pág. 33.
89. Cf. Tarticle citat de Robert i cj.t sobretot, la polémica
de Giugni amb Mancini, Gasparotti i Scheda a «Mondo Operaio»,
núm. 2 (1974) págs. 49-52 i núm. 3 (1974), págs. 73-81. Una síntesi d'aquesta polémica —i del seu significat polític— es pot
veure a Antonio MARZAL, Empresa y Democracia
Económica,
op. cit, págs. ^42-247,
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del model a causa del canvi real —o per la necessitat
de canvi real— de les variables, sobretot culturáis, en
qué el model s'inscriu i configura, grácies a una serie
de constatacions i de noves estimacions socials, que
inclinen a decantar-se objectivament cap a noves institucions. Pero, ara com ara, i tant per a Franca com per
a Italia, la realitat ha estat, no la reinstitucionalització
del poder, sino la progressiva sindicalització i politització de la presencia obrera, mes que en l'empresa, davant de l'empresa. L'evolució institucional deis Comités d'Empresa francesos i de les Comissioni Interne italianes significa precisament aixó. I encara mes, la introdúcelo en l'empresa deis sindicats, com a cavalls de
Troia, en sentit rigorós polític, el 1968 a Franga, a través de les seccions sindicáis, i el 1970 a Italia, a través
de les Representanze sindacale aziendale." En la realitat francesa i italiana, els sindicats i les empreses no
es compenetren ni equilibren: simplement s'enfronten.
Realment o retóricament, pero, sobretot, s'enfronten.

V
Al costat d'aquests tres models, ja identificáis, ¿és
possible parlar, per acabar amb l'área occidental no
patológica, d'uns altres models que es puguin qualifícar de models mixtos?
Per models mixtos no entenc pas —i aquesta és una
primera observació previa— una combinació deis models analitzats en els apartats anteriors. És ciar que
un planteig d'aquest tipus seria possible, i a mes a
mes, útil. És evident —aixó ho sap tothom— que només una simplificado teórica pot parlar «del que és
anglo-saxó» o «del que és llatí», com jo he fet. Els Estats Units son molt diferents d'Anglaterra. Com Franga
ho és d'Itália. I ambdós, de pa'fsos com Espanya o Gred a . Només que aquest altre planteig, ben necessari per
a la interpretado de realitats microconcretes o simple90. Cf. Antonio MARZAL, Empresa y Democracia Económica,
op. cit, págs. 186-194 i 233-240,

172

ment concretes, desborda de molt els límits i fíns la
intenció d'aquest llibre meu, pretesament adherit a la
concepció weberiana deis tipus ideáis, que modelitza la
realitat només a base de destacar de manera exclusiva
els components dominants reals d'unes unitats culturáis significatives genéricament. Precisament el professor Lara (de la Universitat de Lausana) i jo estem ara
enderiats en un altre intent, que s'ocupa d'identificar
empíricament els materials mes significatius d'unes unitats culturáis molt concretes (de paisos), i els tracta
després amb esquemes de lógica formal per tal d'aconseguir una formalització deis models, teóricament mes
rigorosa, i prácticament mes concreta i útil, a l'hora
d'interpretar la realitat tal com es presenta en l'ámbit deis fets. Pero aquest altre llibre —ja ho he dit—
no és aquest.
El que aquí entenc per models mixtos —i aquesta
és la meva segona observado previa— serien els models que podrien sorgir d'una possible implantado de
sistemes d'empresa de subjecte dominant únic en macrosistemes socials dominats pels sistemes d'empresa
de subjecte complex, implantació teóricament possible.
En tot cas, teóricament —o mes ben dit, d'entrada—
les nacionalitzacions occidentals o els projectes occidentals autogestionarís semblen voler significar, a primera vista, aquests models, si ens atenem a llur génesi histórica.
És, pero, possible, després de la modelització que
he defensat, parlar amb rigor de models mixtos en
aquest segon sentit? Teóricament caldria dir que no.
Els subjectes es constitueixen lógicament en models
de subjecte únic o en models de subjecte plural i complex. L'una i l'altra possibilitat son, en bona lógica,
excloents. Amb tot, la pregunta no em sembla impertinent. En tot cas, metodológicament, la recerca d'una
resposta a aquesta pregunta em sembla previa a l'análisi d'aquests possibles models mixtos que he suggerit, en aHudir a les nacionalitzacions occidentals i
ais projectes, també occidentals, d'autogestió de l'empresa. Després de tot, la possibilitat teórica d'empeltar
models de subjecte únic en macrosistemes socials dominats per sistemes d'empresa de subjecte complex, no
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sembla eliminar per ella mateixa —al marge de qualsevol verificado a posteriori— la possibilitat de parlar, amb sentit, del carácter, d'alguna manera mixt, del
model. I així, la pregunta que mes amunt he fet, i a
la qual cal respondre, té, a criteri meu, un doble vessant. Primer, temátic, és a saber, en quina mesura les
nacionalitzacions occidentals i els projectes occidentals
autogestionaris podrien constituir, amb sentit, un model mixt. Al marge de l'análisi a posteriori de la resposta, potser es pot afirmar ara, d'entrada, que aquest
possible carácter mixt del model resideix mes en la
historia social que l'ha vehiculat, que no en l'estructura institucional i política que en definitiva se li ha imposat. Pero a través de successives mediacions i decantacions sócio-culturals, sembla just dir que per a l'aproximació última del meu llibre —una aproximació
histórico-analítica a la realitat social, tal com s'afirma
en el substítol— no és incoherent de donar d'entrada
primacía a llur carácter originari social, cosa que justificaría, si mes no en hipótesi, Tafirmació d'aquests
models com a models mixtos, independentment de les
conclusions a qué calgui arribar a la sortida de l'aná91
lisi. De fet, jo he caracteritzat en un altre llibre meu,
les nacionalitzacions occidentals, d'empelt en l'estructura occidental (neoliberal, plural) del segle xx, d'una
primitiva idea socialista del xix. En aquest sentit, dones,
d'una realitat social pensada per a una cosa i empellada —mes que traduída— a una altra, seria possible
i fins i tot útil de parlar —repeteixo que d'entrada—
de models mixtos en aquest sentit concret que dono al
terme.
El segon vessant de la pregunta —mes metodológic
que temátic— té precisament quelcom a veure amb el
que acabo de dir ara. M'explico. Les nacionalitzacions
o l'autogestió —ja ho he fet notar en el primer capítol d'aquesta part, quan analitzava llur primera traducció histórica en els paisos anomenats socialistes—
apeHen teóricament i essencialment a un tipus de racionalitat excloent i unitaria (automática en el primer
91. Cf. Antonio
prueba, op. cit.
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cas i utópica én el segon), que es compágina malament
amb la racionalitat dominant —en el sentit també ja
explicat— de l'economia i de la societat d'occident.
Tot intent, dones, d'empeltar directament un sistema,
dominat per la racionalitat automática o per la racionalitat utópica en una estructura social on d'entrada
no és acceptable la rao sino les raons de cadascú i l'espai raonable on totes aqüestes s'equilibren, s 'articulen
i es compenetren, produiria, segons tma metodología
purament teórica, un model mixt. El problema, aleshores, ens menaria a preguntar-nos si aquest empelt és
possible. És, dones, possible, en la racionalitat occidental un model d'empresa que torni a conduir les raons
de cadascú a la rao pura i simple?

1
Históricament —potser aquesta és l'última justificació d'aquesta sistemática meva que vol ser de tipus
positiu— la resposta ha estat afirmativa. El 1952, el
Trades Union Congress británic es va proposar amb
tota serietat estructurar operativament aquest tipus
de resposta sobre «la fe en els principis de la propietat social» com a propietat «pública», i el carácter essencialment estructurant d'«una democratització deis
sectors nacionalitzats de la industria i deis servéis, atribuít a aquella. «Una estructurado objectivament calculada —deien— per tal de fer possible la realització úl92
tima d'una plena democracia industrial.» Aquest designi tenia ja una historia. Davant l'oportunitat social
brindada per la necessitat imperiosa d'una reconstrucció nacional en la immediata segona postguerra, els
sindicáis británics van creure que, junt amb la reconstrucció, era també possible a la fi portar la societat
industrial al domini pie de la rao, fins aquell moment
forcosament encoberta, Desapareguts els poders económics priváis (plurals), la societat industrial aconseguiria, finalment, subjectar les seves irracionals contradiccions d'abans a la rao unitaria. En una sistema92. Trades Union Congress Report 1935, op. cit.t pág. 476.
I/absoluta identificació entre «propietat social» i «propietat pública» és expressament afirmada en una nota, a la página citada.

titzacíó del mateix Trades Union Congress el 1950 en
la qual aquest valorava els primers 5 anys d'experiéncia, es considerava que a la fi sería possible «l'eficácia
i el creixement» (car s'evitarien les disfuncions deis interessos —raons, en la meva terminología— privats),
«la redistribució de la riquesa» (en transferir-se a la
societat sencera els beneficis de l'anterior propietat
privada excloent), «el creixent poder públic sobre el
sistema económic» (adequant així la voluntat política
amb la realitat económica), «el manteniment de llocs
de treballs per a tothom» (en deixar aquests de ser
funció de capritxoses i disfuncionals expectatives privades). S'entreveia, finalment, la possibilitat d'un nou
esperit comunitari amb «millors relacions socials» com
a conseqüéncia de la progressiva reducció, no deis con93
flictes, sino de «les fonts deis conflictes».
A l'altre costat del canal, a Franca, i en la mateixa
conjuntura histórica de reconstrucció de la postguerra,
la resposta va ser análoga. Fins i tot si, en l'anterior
tradició del moviment obrer francés, la inspirado havia estat mes autogestión aria (proudhoniana, en definitiva, o fins i tot fourierista) que no pas estatitzadorament nacionalitzadora." Pero amb uns antecedents
histories o amb uns altres (estatitzadors o autogestionaris, de recerca de la rao utópica o de la rao automática), la resposta francesa de la segona postguerra va
ser análoga a l'anglesa. Tant, que es va poder escriure el 1951 que «després de Rússia i els satéHits» (segons la terminologia de l'época), «peí que fa a l'extensió de l'economia d'Estat», Franga quedava situada
5
immediatament després del número 1, Anglaterra.' Com
93. Ibidem, pág. 479.
94. «No podem acceptar que PEstat siguí alhora propietari
i gestionan» deia el programa de 1919 de la primitiva CGT
francesa majorítáriament no-comunista. I el 1935, en temps de
crisi económica, política i moral (els temps de l'amenaca mundial feixista), la mateixa CGT (separada encara, des de 1921, de
la fracció comunista de la CGTU, que només volia veure en les
nacionalitzacions «la recuperació del capitalisme») repetía, altre
cop «nacionalitzacions i control obrer» per a «lluitar contra la
crisi». Cf. «Le Monde. Dossiers et Documents», novembre, 1977.
95. Vingt temps de capitalisme d'État, France Doc. mens.,
avril 1951, número 52.
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a Anglaterra, tot havia comengat amb la guerra, mes
enllá de les tradicions anteriors. L'imperatiu econónüc
i moral de reconstrucció (de «Uberation») del moment
nacional (en termes gaullistes) es va traduir en el postulat d'una nova Franga «on les principáis fonts de riquesa (estarien) administrades o, si mes no, controlades per la nació, on cada francés (tindria) en tot moment la possibilitat de treball segons les seves aptituds
i en condicions d'assegurar una existencia digna a la
seva familia, on els grups lliures de treballadors i de
técnics (estarien) organitzadament associats a la mar96
xa de les empreses». Una nova racionalitat utópiconacional, en gran part fonamentada en principis racionáis automátics, semblava imposar-se. «El retorn a la
nació deis grans mitjans de producció monopolístics
que son fruit del treball de tots» en el terreny económic, i «la restauració d'una veritable democracia eco97
nómica i social» en el terreny étic i poli tic, van ser
els grans eslógans d'un moment, en qué es pensava que
«només l'Estat posseí'a (...) l'autoritat necessária per
98
a una feina d'aquesta mena». Les nacionalitzacions
van ser, així, la resposta, també francesa al problema
d'una rao fonamentant, a la recerca d'ella mateixa i
d'un nou i definitiu ordre en qué expressar-se finalment.
Amb rao ha escrit, dones, Chenot que «buscar (les)
causes (d'aquest complex fenomen) és, sens dubte, explicar una época: una política com aquesta —continua
Chenot— no es pot aíllar del tumult de la Liberation,
ni separar deis moviments d'idees que es conjuguen
99
i topen per a justificar-la».
Pero aquest tipus de reflexions i de practiques que
van cobrir una etapa histórica sencera —la Segona Guerra Mundial i la immediata postguerra— ens tornen a
conduir realment al sentit de la meva pregunta i ens
en fan matisar d'alguna manera les possibles respos96. Discurs del General De Gaulle el 20 d'abril de 1943.
97. Programa del Consell Nacional de la Resistencia de 15
de marc de 1944.
98. Declaració del Govern provisional del General De Gaulle.
Citat per Bernard CHENOT, Les entreprises nationalisées, PUF,
París, 1967, pág. 19.
99. B. CHENOT, Les entreprises nationalisées, op. cit, pág. 14*
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tes. El movíment nacionalitzador británic i francés, mes
que la creació d'un model mixt en el sentit del meu
discurs, alió que suposen és l'intent concret d'empeltar
históricament en la rao raonable del xx la rao unitaria (automática o utópica) heretada del xix. Mes que
de models mixtos en el sentit de la sistemática de la
meva segona part, podem parlar d'una racionalitat mixta (unitaria com a rao fonamentant, plural com a rao
expressada i expressiva), d'acord amb les análisis fetes
en la sistemática de la primera part del meu llibre. Si
mes no, des d'una perspectiva formal d'análisi. També
des d'una perspectiva real? Vegem-ho.

2
Al marge de les respostes históriques deis agents
nacionalitzadors, ¿qué han estat realment les nacionalitzacions occidentals? Per descomptat, no un model mixt d'empresa en el sentit rigorós del terme. D'una
teórica concreció del subjecte en l'Estat-propietari implantada en els valors de la societat industrial occidental, no se'n pot esperar una identitat de poder tan
unitari i destacat com per veure-hi una mena de compromís entre qualsevol deis models occidentals i el
model soviétic, per exemple. La concepció «soviética»
de la unitat del subjecte no és compatible amb la pluralitat de poders de la societat occidental, per grans
que siguin les dosis de mística i d'utopia deis períodes de postguerra.
Pero encara molt menys han estat les nacionalitzacions occidentals un canvi de racionalitat fonamentant
del model. I aixó, a desgrat de les intencions expressades en el moment del seu naixement.
Ja he dit mes amunt que els dos grans sistemes de
models que apareixen en l'análisi del meu llibre (models de subjecte dominant únic, models de subjecte
plural o complex) responen, en definitiva, a dos tipus
de racionalitat, unitaria la primera, unívoca en la seva
última esséncia (tant se val que la qualifiquem d'automática, d'utópica o d'emocional), i plural i complexa
la segona, tan complexa i plural que només pot esde178
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venir racional en els fets, si aquests es produeixen a
través d'una rao práctica que jo he qualificat aquí de
ráonable. Dones bé, mes enllá de la música unitáriament racionalitzadora que bressá el naixement de les
nacionalitzacions occidentals (franceses i britániques
fonamentalment) de la segona postguerra, l'experiéncia que se'n deriva, avui ben contrastada pels fets així
com ben decantada en els mateixos fets, no ens autoritza a sortir deis models occidentals coneguts en el
seu perfil concret d'estructura, ni encara molt menys,
deis pressupostos occidentals de la rao ráonable. Vist
el fenomen nacionalitzador francés en una análisi global que en conjuga els aspectes formáis i informáis, el
judici que han merescut les nacionalitzacions franceses
revela un perfil tan poc ambiciosament racional, que
potser ni tan sois ha estat políticament ráonable, «L'esperit de les nacionalitzacions —ha escrit Lyon-Caen—
pretenia associar estretament el personal a la gestió de
les empreses publiques. De fet, el paper deis representamos del personal s'ha revelat molt limitat a l'interior
deis Consells d'Administració. I en canvi, un deis efectes d'aquestes mesures ha estat de reduir l'activitat deis
í0
Comités d'empresa en els establiments nacionalitzats.» °
El mite de la rao automática penetrant en una societat global a la fi reunificada, no és compatible amb
els postuláis socials de la racionalitat occidental. I si
s'ha pogut dir que formalment «la representació deis
treballadors en els Consells d'Administració de les empreses nacionalitzades és una resposta a la fórmula de
101
la democracia económica de la Constitució» francesa,
realment no és menys veritat que mal pot donar-se
aquesta racionalitat democrática pretesament unitaria
en Pámbit deis fets, quan alió que aquests suposen, tan
realment com jurídicament, és una discontinuitat orgánica entre el Consell d'Administració i el poder executiu de les empreses nacionalitzades «en un sentit favo•i

^ ^ ^

r

loo. Gérard LYON-CAEN, Manuel de Droit áu Travail et de la
Sécurité Sociale, Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence,
París, 1955, pág. 154.
101. Jean RIVERO et Jean SAVATIER, Droit áu Travail, Themis,
P.U.F., Paris (3é. édit.), 1964, pág. 99.
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rabie a l'órgan executiu»."* Heus ací una cosa que ja
calía esperar de la mateixa análisi formal de les estructures en si. La presencia formal deis usuaris (la societat com a destí) en els Consells d'Administració de les
empreses nacionalitzades franceses difícilment podría
ser interpretada com una presencia expressiva (almenys,
des de la realítat estructural global d'una societat
Uatina). La seva única possible expressió com a presencia només reapareixeria indirectament a través del poder informal de l'opinió pública fora del Consell d'Administració, com a seu formal i buida del poder de
l'empresa mitjan^ant una análisi análoga a la que hem
vist que suggería Lyon-Caen mes amunt a propósit del
poder del personal. En virtut d'aixó, la nova societat
reunificada francesa queda reduida a Tafirmació del
poder de manager de l'Estat (funcional) que actúa en
les empreses nacionalitzades, poder funcional (de direcció) que després s'ha d'articular en l'ámbit deis fets,
tanmateix fora de la seva seu formal (els Consells d'Administració), amb els contrapoders socials del personal (sindicats) o de la societat civil (el no-Estat) a través d'una opinió pública expressiva deis interessos generáis de la societat. Reapareix, com veiem, resquema
essencial deis models occidentals. L'alenada utópicament racionalitzadora (en sentit utópic o automátic)
de la postguerra, aviat retrocedeix davant la imposició
realista de la raonabilitat occidental. Tan aviat, que
Chenot ha pogut tornar a qualificar de només «un éxit
m
d'enginyers» l'ambiciós projecte de racionalització social de la Constitució francesa, i en comptes d'un prom
grama només hi ha vist una «explorado retroactiva»
102. Cf. I. C. VBNEZIA, Las empresas públicas en Francia. La
empresa pública, Studia Albornotiana, número X, Publicacíons
del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza, 1970, págs.
1.305-1.338. La cita entre cometes del text és de la pág. 1315.
103. Bernard CHENOT, Les entreprises nationalisées, op. cit,
pág. 118.
104. «Tot bé, tota empresa, l'explotació de la qual tingui o
adquireíxi els carácters d'un servei nacional o d'un monopoli
de fet, s'ha de convertir en propietat de la coUectivitat.» Preambul de la Constitució francesa de 1946 (avui vigent, no ho oblidem, a través de Tactual constitució de 1958, que va deixar intacte el Preambul de la Constitució de la immediata postguerra).
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d'una «breu historia», «com la moralitat d'un conté
105
curt». ¿«Una fruita fora de temporada» segons que
va dir expressivament Mancini —i hém citat mes
amunt—,'a propósit del dret de coHaboració deis treballadors en la gestió de les empreses, de la Constitució italiana? Encara millor, una flor d'un dia, amb una
formulació ara bíblica. I és que l'arcaica rao automática del xix, sembrada a la térra de la societat raonable occidental del xx, només pot ser flor d'un dia. I lina
cosa semblant cal dir —ja ho anaiitzaré mes endavant—
del trasplantament de la rao utópica en la rao raonablé: un trasplantament inviable que acaba essent rebutjat áixí que passa el breu temps de la commoció
social primera.

3
L'experiéncia anglesa ha donat els mateixos resultáis histories. Encara mes, podríem dir que ja d'entrada el pragmatisme deis sindicats británics mai no
va projectar operativament una oposició racionalitzadora de tal envergadura. Fins i tot en plena euforia
racionalitzadora per nacionalitzadora (resmentat Report del Trades Union Congress de 1953), en plena
exaltació d'una rao fonamentant definitiva per a unes
noves i «millors relacions industriáis» —tal com ho he
expressat mes amunt—, de manera majoritária els sindicáis van optar operativament per formes de presencia i participado obrera, dintre mateix d'aquesta rao,
mitjangant mecanismes merament consiútius, mai no
d'un poder executiu decisori —baldament només fos en
forma de «control obrer»—, el deis vells mites i les
velles idees d'una minoría nostálgica adherida anacronicament a velles «coñeepcions sindicalistes que preval106
gueren durant els primers anys d'aquest segle», pero
que avui, en vista de rexperiéncia moderna, solament
poden produir «malestar i frustració», si no «quelcom
de pitjor», la «no utilització adequada» deis poders
105. Bérnard

pág. 22.

CHENOT,

Les entreprises nationalisées, op. cit,

106. Trades Union Congress Report 1953, op. cit., pág. 495.
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reals d'un sindicat m o d e r n a En vista d'aquests textos,
penetráis mes del taranná polític empine anglés que
no de rao abstracta continental, es fa difícil poder veure en la filosofía nacionalitzadora deis sindicats británics, qualsevol intent d'implantar una nova rao unitaria (automática o utópica) en l'espai ocupat per la raonabilitat occidental. I aixó, fins i tot si els posem al
IW
costat deis altres textos esmentats mes amunt, en els
quals l'exaltació de la fe «en els principis de la propietat pública» és incessantment reafirmat així, com una
fe; una fe indestructible com a tal davant deis fets contrarís mes evidents, pero també com una fe que, davant l'erosió de l'experiéncia, tendeix a expressar-se insensiblement amb prou feines en quelcom mes que en
un ritu. L'afirmació, en el Congrés Sindical de 1971,
per part de l'Amalgamated Union of Engineering Workers (Constructional Sector) segons la qual «si pot existir nacionalització sense socialisme, és impossible establir el socialisme sense nacionalització i propietat pú110
blica», és un exemple significatiu d'aquest fenomen
que apunto, d'una fe reconduída a ritu i fins a escolástica. De la primera exaltado, nascuda el 1944, sota
Tengrescament d'una Post-War Reconstruction, conver1
tida en l'objecte d'aquell congrés," amb prou feines
si en queda res. La rao torna a esdevenir purament i
simplement una rao raonable. Tant, que quan es forja
l'Informe Bullock per a democratitzar (racionalitzar)
l'empresa privada, els sindicats británics van canviar,
també formalment, de registre, esperant «que les industries nacionalitzades serán incloses en la legislado»
107. Ibidem, pág. 496.
108. C/., sobretot, els núms. 112-133 del citat Trades Union
Congress Report 1953.
109. Cf. sobretot, els núms. 14-109 del citat Report.
110. Trades Union Congress 1971, pág. 511. Per a una análisi
lleu de Tevolució del pensament sindical británic a partir del
Report de 1953 (que es pot considerar com la fi d'una época),
vegeu Antonio MARZAL, Las nacionalizaciones a debate y a prueba, op. cit., págs. 70-78.
111. Trades Union Congress Report 1944. Els seus objectius
de fons encara els recull, almenys aparentment, d'una manera
operativa el tantes vegades esmentat Trades Union Congress
Report 1953, en el seu número 5 (págs. 476-477).
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112

que sorgeixi d'aquell Informe. Decididamente l'intent
de canvi de model a través d'un canvi de rao s'ha vist
que era un intent estéril. El model occidental de societat plural només és compatible amb la rao raonable. La historia de les nacionalitzacions de la Gran Bretanya i de Franca en son un bon exemple,

4
Es pot afirmar el mateix deis projectes occidentals
autogestionaris?
Un sindicat Hatí, com la CFDT francesa diría certament que no. I junt amb ell, un gran nombre de petits grups o coHectius, polítics o intellectuals, que, a
l'occident industrial, diuen estar compromesos en la
recerca d'un nou model d'empresa, basada en un nou
model de racionalitat.
Des d'una perspectiva purament ética de rao no passada per cap mediació (en el sentit que he fixat en la
primera part), la resposta negativa apuntada em sembla difícilment contestable. Només com a projecte, em
direu. Pero aixó no fa mes que confirmar la meva análisi, perqué una perspectiva purament ética i encara
no passada per cap mediació no pot ser essencialment
res mes que un projecte.
Encara mes, el punt de partida deis projectes occidentals autogestionaris és justament la constatació de
la mort deis «models oferts per la historia de les revolucions del passat», per llur incapacitat «de resoldre
m
realment els problemes del nostre temps». Amb la
qual cosa, desqualifícat així pels fets el carácter autotnátic de la rao heretada de la Illustració, alió que s'imposa —aixó, almenys, és el que creuen— és una nova
rao ética {utópica), capac de tornar a projectar les estructures socials. Sense que llurs ideadors hagin, ara,
de teñir por de ser «ridiculitzats», a desgrat de Marx,
4
de ser titllats d'«utópics, d'inventors de sistemes»."
112. C/. T.U.C. «Guide to the Bullock Report on Industrial
Democracy». Published by trades Union Congress, London, 1977.
113. Daniel CHAUVEY, Autogestión, Seuil, París, 1970, pág. 11.
114. Ibidem.
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£1 fet que el llibre de Chauvey que ara cito siguí
prologat per Edmond Maire no és una casualitat. Ben
al contrari, és la confirmació d'una línia de pensament
llatina que si ha arrelat amb forca a la CFDT, és perqué sorgeix —així ho pensa Maire— no d'análisis i treballs inteHectuals (encara molt menys de dogmes), sino
d'estimacions militants (etiques), que «s'implanten en
115
la vida i en les realitats concretes»: «l'autogestió com
a forma d'organització social la mes apropiada a l'exigéncia de llibertat i responsabilitat deis homes» i, per
aixó com a «intensa aspirado de milions de treballa11
dors», segons frases d'Edmond Maire. * Un món nou,
una nova forma de societat, una nova i definitiva rao,
aquest cop no automática (purament analítica) sino
creadora i utópica, és a dir, ética.
£1 planteig d'avui és ja un planteig clássic, en el
qual ha tornat a renéixer, en formes modernes i com
a alternativa a l'esquematisme «científic» (automátic)
de la tradició monopolitzada peí leninisme, la millor
tradició de rebeHia obrera (utópica) del moviment obrer
fins a la Primera Guerra Mundial. La CFDT es trobava
especialment preparada per a dur-ho a terme. Per la
seva primitiva inspirado cristiana (la primitiva CFTC),
en primer lloc, que la preparava per a subratllar mes
el moment étic que el polític de la historia i del moviment obrer, i, en segon lloc, i per paradoxal que sembli, peí fet d'haver-se distanciat, en el seu Congrés Confederal de 1964, de la primitiva fórmula cristiana a títol de fórmula confessional (el pas de la CFTC a CFDT),
cosa que alliberava, a la fí, la possibilitat operativa de
buscar concretament una mediado política a aquest
projecte étic. La mediado política és la fórmula de
l'autogestió, la substitució de la «tecnoestructura» galm
braithiana per la «zeroestructura», en la terminolo1
gía de Chauvey. " I el projecte étic, «retrobar alió que,
després de tot, és essencial: Talliberament de l'home»
115. Edmon MAIRE, Prefaci al llibre de Daniel Chauvey, Autogestión, op. cit., pág. 7.
116.
117.
118.
119.

184

Jbidem.
J. K. GALBRAITH, The new industrial state, op. cit.
Daniel CHAUVEY, Autogestión, op. cit.
La CFDT, Seuil, París, 1971, pág. 176.

11

segons Texpressió d'André Jeanson. * El máig del 68
va ser, com a esdeveniment, el catalitzádor d'una recerca que, des d'aleshores, per a la CFDT es perfila amb
1
claredat i hom vol que siguí ben real. *
L'intent, a mes a mes d'étic, té també una dimensió
pedagógica —Fha tinguda prácticament en una CFDT
el procés de modernització de la qual és, en gran part,
un procés endogen eristiá que té molt a veure amb la
pedagogía jocista. Davant de la revolució automática
com a esdeveniment (el passiu o retóric «esperar el salt
decisiu»), la pedagogía cal que actuí «des d'avui, amb
una activitat de cada día» a fí de «preparar els camins
121
del socialisme» (segons frases d'A. Jeanson), en l'«exigéncia constant d'ün sindicalisme que ha de ser contestatari (...) —ara és Eugéne Descamps el qui parla—
pero que, si vol preparar un altre tipus de societat, té
robligació d'interrogar-se, d'interessar-se, de preparar122
se per ais problemes de la gestió». Només a canvi d'induir aquests nous i necessaris comportaments actius
(moment pedagógic), abans del moment —en darrera
instancia, passiu— de la transformació radical (moment poííttc), és possible una certa garantía que no renaixerá per enésima vegada «una nova tecnoestructura», que ofegui la possibilitat de IVautogestió deis tre123
balladors» (moment étic). El sindicalisme modern recupera així —junt a la seva clássica «funció de contestado, de forga d'impulsió, de control contra Farbitrarietat»— el seu nou, ineludible i necessari paper «d'escola de formació, de lloc d'elaboració de la crítica sor

120. Per a l'análisi del pensament i la práctica moderna de
la CFDT, Cf. Antonio MARZAL, Empresa y Democracia Económica, op. cit., págs. 143-156. A la página 147 (nota 283) s'enumeren
les principáis fonts d'aquesta análisi. Juntament amb elles, recordó també el próleg citat de Maire a Tobra de Daniel Chauvey.
121. La CFDT, op. cit., pág. 179.
122. Ibidem, pág. 166.
123. Ibidem.
124. «Perspectives et stratégie: Document d'orientation adoptée á l'issue de la discussion du rapport "Perspectives et stratégie" presenté par André Jeanson, Président de la CFDT, au
35é Congrés Confédéral» (6-10 Mai 1970), número 40 (podeu trobar el text al llibre, tantes vegades esmentat, de Seuil, La CFDT,
op. cit. La cita és de la pág. 132).
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m

cial, de motor de transformacions socials». Una cosa
«per a la qual tothom ha de ser preparat des de la
infantesa (...) mitjangant una formació permanent i
125
una informado lliure i objectiva», perqué «sillo que és
perillos —és Eugéne Descamps el qui parla— és proposar una societat ideal, sense dir alhora quines serán
4
les nostres responsabilitats»."
Amb aixó, malgrat tot, queda sense ni tan sois esbossar la dimensió última que podría donar un sentit
preds i definit a la resposta de la CFDT a la pregunta formulada mes amunt. Aquesta dimensió —en$á de
l'ética, pero enllá de la pedagogía— és la política. Ara
bé, en el moment actual em sembla difícilment contestable l'afirmació que en aquest punt és possible interrogarle sobre la possibilitat política concreta d'aportar un nou model, també concret, d'empresa, basat en
una rao diferent de la rao raonable dominant a l'occident industrial.
Les mateixes critiques de Chauvey quan analitza les
estructures de l'autogestió iugoslava confirmen, en
aquest pía polític, tot el que estic dient. Per a Chauvey
—que es basa en estudis de l'Institut d'Economia de
m
Zagreb de 1966— les estructures formáis de poder de
l'autogestió iugoslava creen una necessária «tensió entre dues institucions antagóniques, la de la Direcció i
121
la deis órgans gestionaris deis treballadors». Un conflicte, d'altra banda, que per a Chauvey no és ni técnic
(l'oposició entre «alió que és propi de la gestíó» i «l'operatívitat») ni molt menys étic en el sentit que jo assenyalo (l'una o l'altra rao fonamentant), sino rígorosament polític, és a dir, de la necessária mediació política respecte a la fonamental —i fonamentant— idea
ética. Per a Chauvey «la contradicció engendrada peí
sistema d'autogestió iugoslava ha nascut de la juxtaposició deliberada de dues institucions, de les quals
125. Ibidem, número 43.
126. La CFDT, op. cit, pág. 166.
127. Cf. l'article citat per Chauvey de Josip Zupanov i A. S.
Tannenbaum, La distribution du controle dans quelques organisations industriettes yougostaves in «Sociologie du Travail»,
número 1 (janvier-mars) 1967.
128. Daniel CHAUVEY, Autogestión, op, cit., pág. 29.
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una pretén ser cada cop mes democrática, mentre que
l'altra tendeix a exercir una autoritat específica exclusiva. Els treballadors iugoslaus —acaba Chauvey—
nlian pres progressivament i prácticament consciéncia,
i des de fa uns quants anys s'esforcen a suplir la institució directorial tant en el camp de la gestió com en
9
el de les operacions»." Una análisi que, com a judici
de la realitat —no és pas un judici de valor—, coincideix amb una de les interpretacions que jo he donat
en un aitre capítol d'aquest llibre, de l'experiéncia de
l'autogestió iugoslava.
I és que, en definitiva, ara com ara, políticament, i
en vista de les exigéncies de pluralitat que suposen
i comporten els valors acceptats sobre els quals s'ha
muntat la societat industrial d'occident (si no qualsevol societat industrial deixada lliurement a les forces
endógenes de la seva mateixa dinámica), l'autogestió
pressuposa sempre, i en qualsevol horitzó —étic o pedagógic— que delimiti la seva possibilitat concreta, un
sistema polític de poders amb un perfil concret. Ara
bé, en el sistema industrial d'occident (i deixat a ell
mateix; ja ho he dit, en tot sistema industrial), tot sistema polític de poders és, tant si es vol com no —en
aixó consisteix, en definitiva, Tesséncia de la rao raonable— un sistema plural de poders, en el qual no hi
ha lloc per a una racionalitat —del tipus que sigui—
unitaria i unívoca. Negar aixó a la práctica equival a
fer del pretés nou sistema polític de poders, un espai
buit de poder —un no tnan's lana— que tendirá a ser
emplenat —conquistat— per poders sense nom. Una
realitat que, éticament i pedagógicament, acaba essent
una realitat social enganyosa i contradictoria. Enganyosa, perqué l'espai de tots, és en definitiva ocupat, en
nom de tots i amb la pretesa legitimitat del tot social,
per xm grup particularitzat, que aconsegueix imposar
així a tots —enganyant-Ios— els seus interessos i les
seves raons de grup, tant se val quina sigui la definició que escaigui al grup. L'actual debat espanyol sobre
una escola unitaria i autogestionária podría ser expressivament revelador del que estic dient, si hi posem els
129. íbidem, págs. 31-32.
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noms concrets —i les practiques— deis grups que diuen
defensar aquest «atraient» projecte.
I ultra enganyosa —o, al marge, fins i tot, d'aquest
judici—, aquesta «nova» realitat social és, politicament,
contradictoria. «Parlar d'autogestió em sembla, en el
moment actual —és Michel Crozier el qui parla— un
mitjá massa fácil de teñir respostes per a tot, de conciliar el que és inconciliable i de carregar totes les dificultáis del sistema actual sobre les espatlles d'un sistema injust. Amb tot —continua Crozier— una bona
part de les contradiccions del sistema actual les tornarem a trobar en un sistema autogestionari. Perqué els
nostres comportaments reats d'homes, en el treball,
m
expressen valors difícilment compatibles»,, Caldria recordar, per tal d'explicar aquesta afirmado de Crozier
difícilment contestable, la figura de l'«invitat inesperat» de Fourastié, que adquireix justament sentit quan
s'assumeix el fet ineludible que tot projecte étic, si hom
vol que siguí real, ha de passar per una mediació política. I aquesta és una mediació que no ens permet controlar matemáticáment el nombre d'invitats al sopar
projectat éticament o pedagógicament. Una mena de
mediació, a la fi —i amb aixó acabo—, que fa ressorgir incessantment —i contra qualsevol projecte de rao
única i unitaria— el domini real sobre la societat industrial de la rao raonable. Defínitivament, els models
mixtos «occidentals», a base d'empeltar un altre tipus
de rao en la rao raonable dominant de la Societat industrial, apareixen una i altra vegada com a impossibles. Al marge, per descomptat, de llur capacitat d'interpeHar éticament i pedagógicament una realitat que
és la nostra i que no ens agrada, perqué és —si se'm
permet utilitzar la frase de Churchill sobre la democracia— «el pitjor deis sistemes amb l'excepció de tots
els altres». En tot cas, aquest és l'únic sentit de la
meva análisi en aquest moment de la sistemática del
meu llibre.
ú

130. Michel CROZIER, Dialogue sur la societé bloquee. Projet,
febrer 1971, pág. 221. Els subratllats son meus.
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EPÍLEG

EL CAS ESPANYOL I CATALUNYA
I
¿Té sentit, després de totes les meves análisis sobre la racionalitat moderna i sobre els models concrets
d'empresa, parlar del cas espanyol? Sí i no.
No, si la preocupado només és analítico-formal, és
a dir, abstracta. Des d'aquesta perspectiva, és difícil
poder pensar el cas espanyol com un tema en si, al
marge de les coordenades formáis tracades en el meu
llibre, en les quals aquell es perfilaría com un cas concret dintre d'un model, sense excessives sorpreses.
Sí, en canvi, peí que fa a mi —i probablement també peí que fa ais meus possibles lectors— si la preocupado és a mes a mes (i jo diría, sobretot) concreta.
És a dir, si alió que resulta temptador, immediatament,
en efectuar l'análisi temática deis models d'empresa és
la possibilitat de perfilar, de la manera mes susceptible
d'esdevenir positiva, el model probable d'empresa a Espanya, ara que sortim de la historia, ben traumática
per a aquest tema concret (com per a tants d'altres),
deis darrers «quaranta anys».
La referencia ais «quaranta anys» no és una cláusula d'estil. Dissortadament, és una referencia obligada
en forma insistent i activa dTieréncia. Un tema, per altra banda, que jo he tractat ja, des d'una perspectiva
de sociología jurídica, en un altre llibre meu, ja fa tres
1
llargs anys.
La referencia cronológica al meu llibre no és aquí
1. Antonio MARZAL, España hoy: la empresa como problema,
op. cit.t págs. 12-122.
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Amb tot, aquella análisi avui és insuficient, si alió
una mera puntualització bibliográfica buida. Afortunadament —potser— per a mi com a escriptor, pero, en
tot cas, desgraciadament per al nostre país, aquella
análisi de fa gairebé quatre anys, continua essent, em
sembla, una análisi actual, per al lector interessat en
el tema de llieréncia del franquisme sobre el nostre
model actual d'empresa.
que pretenem, és no tant perfilar els condicionaments
hereditaris del «model» d'empresa espanyol, com apuntar les possibilitats de futur que avui tenim. Cosa que
no es analitzable, si no sotmetem aquella herencia a la
mediació deis (quatre llargs) anys que hem convingut
a considerar el procés de transido, com a decantació
real d'un projecte formal de canvi de societat després
d'aquella esgotada etapa. Esgotada a títol de temps i
de projecte, no pas com a contingut, ni molt menys,
com a herencia.
Ens cal, dones, emprendre una análisi nova, d'una
manera tant mes ineludible que, des de la perspectiva
de l'análisi de les variables culturáis i institucionals
que ha presidit l'intent de remodelització de l'empresa
d'aquest llibre, cree també que s'imposa refer aquella
altra análisi, la de llieréncia del franquisme, per tal
d'inscriure-la en la intenció d'aquesta.
Quines son, dones, les variables culturáis i institucionals d'aquella herencia? I quines son les variables
culturáis i institucionals de llur mediació en el procés
real de la transí ció?

II
Primer, les variables culturáis i institucionals de
«llieréncia». Aquesta análisi —ho torno a dir— no és
ni inútil ni purament culturalista (en el sentit escolar
del terme) perqué alió que intencionalment busca no
és altra cosa que ponderar el pes relatiu de les estimacions i comportaments coHectius heretats del franquisme i mes o menys institucionalitzats —decantats—
en la práctica o en l'antipráctica franquistes, que han
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influít i continúen influint en el sistema en qué es constitueix la realitat de l'empresa espanyola. Una influencia tant mes decisiva —no ho oblidem, i és pensant-hi
que aHudia adés a l'antipráctica franquista— que el
franquisme i el sistema social de creences institucionalitzades —estimacions i comportaments socials— que
aquell ha generat, si no ha tingut la forga arrasadora
deis feixismes «clássics» (el nacionalsocialismo alemany
i el feixisme italiá), ha tingut, en canvi, un paper socialment mes decisiu, els quaranta anys que ha durat,
el temps de la vida «adulta» d'un home. Una cosa que,
a desgrat que mes amunt hagi aconsellat no oblidar, el
que és normal en aquest país és que s'oblidi. Sobretot
—gosaria dir, i per aixó feia referencia a l'antipráctica
franquista— que l'oblidi l'esquerra.
Sigui el que es vuígui, em sembla que és possible
tra$ar un esquema de reflexió sobre el tema proposat,
a base de destacar tres variables concretes de tipus
cultural i unes altres tres de tipus predominantment
institucional amb les quals perfilar el sentit d'aquella
herencia,
1
Des del punt de vista cultural, caldria destacar primer que res, l'autoritarisme. L'empresa que pretengué
vehicular entre nosaltres el Fuero del Trabajo del 38
era una empresa essencialment autoritaria. Una «comunitat de treball» —amb la pretensiosa terminología
pseudo-germanista del nacionalsocialisme— tedricament
constituida com a tal comunitat —és a dir, com a nomassa— entorn d'un emocional Führerprinzip, que aquí
es va concretar prácticament en l'afirmació del Fuero
del Trabajo que «el Cap de 1'Empresa n'assumirá per
ell mateix la direcció, i en será responsable davant VEstaU?
Ja sé que en la seva pura configurado ideal —és a
dir, com a comunitat sustentada en el carisma d'un
cap d'empresa que segueixen i en qui es constitueixen
r

,

2. «Fuero del Trabajo» 1938, Declarado VIII, parágraf 3er.
Els subratllats son meus.
13
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i reconeixen unes masses integrades i entusiastes— l'afírmació del Fuero del Trabajo amb prou feines va ser
una idea o un projecte, dotats d'escassa consistencia
práctica. Pero aixó no impedeix que la idea, degradada
pels fets, pero reduida prácticament ais seus trets essencials d'autoritarisme tose i fins i tot brutal, no hagi
passat a nosaltres com una herencia viva, ben arrelada
en els comportaments i en les estimacions socials concretes de l'empresariat espanyol del franquisme. Segurament sense fe en aquells principis teórics, la interessada complicitat amb aquells fets que el nou sistema
possibilitava, va decantar aquell empresariat a jugar
de fet el paper escénic que se li assignava en el guió
del sistema. El guió li oferia avantatges concrets. Sobretot, el de poder tractar la necessária disciplina de
tot sistema de treball coordinat —segons la terminología marxiana— com una categoría d'ordre públie, constitutiva alhora de l'empresa i de l'Estat, a imatge i
semblanza deis quals era pensada aquella, I aixó, d'altra banda, va esdevenir aviat molt ciar —també només
teóricament— quan, mancats els principis del sistema
d'un desenrotllament normal a causa de la seva mateixa debilitat teórica, en definitiva es va encarnar en
una sorprenent pseudo-legitimació —de fet, en una
pura legitimació fáctica, per contradictori que sembli—
de l'empresari real, és a dir, de l'empresari de sempre, com a empresari investit per la Llei de Reglamen3
tacions de Treball de 1942 del carácter d'empresari
de dret.
És possible que hom se senti incomode amb aquesta
análisi meva, a lliora de voler retre compte de tota una
época. Pero el que aixó indica no és tant la inexactitud
de la meva análisi com la necessitat de completar-la
amb els elements no-formals que el sistema concret va
segregar objectivament i necessáriament. I aixó, expressat en un llenguatge planer, vol dir que aquell autoritarisme, precisament perqué va ser real i es va practicar, va acabar per traduir-se necessáriament per part
3. Llei de Reglamentacions de Treball de 16 d'octubre de

1942, art. 15, parágraf 3er. Per a una análisi mes concreta del
que dic, cf. Antonio MARZAL, España hoy: la empresa como
problema, op. cit., págs. 13-46.
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deis seus subjectéá pássíus, éñ tina crelxent i eiemeiital consciéncia de l'autoritat com un «mal innecessari». L'heréncia cultural del franquisme, entorn del tema
de l'autoritat en l'empresa, va ser així elementalment
complexa i bifront: l'estimació dialéctica i simultánia
de l'autoritat com a autoritarisme (per part de l'empresariat), i c o m a superestructura política (en el sentit mes rigorós i concret del terme) per part deis sindicats clandestins, és a dir, com a mal absolut i innecessari, com a font lógica i a eliminar de tots els conflictes i de totes les dominacions. Unes formulacions
sintétiques com les següents «sense estructura autoritaria les empreses no poden funcionar», i «només quan
desaparegui l'estructura de l'autoritat desapareixerán
tots els problemes», no son, aleshores, mes que la cara
i la creu d'un deis components essencials del sistema
d'estimacions culturáis, decantades en els comportaments socials del franquisme entorn del tema de l'empresa. Son la nostra herencia. La retórica que avui domina entre nosaltres —per posar només un exemple—
en el tema de l'autogestió, és tot just una confirmado
del que estic dient.
Un altre componerit d'aquest sistema d'estimacions
culturáis seria la fe en una rao única i unitaria, que va
expulsar del nostre país, durant el franquisme, el necessari recurs a l'espai raonable, on els agents socials
es configuren i concreten en les ciéncies socials modernes. Potser fins i tot aquest component és la clau que
permet comprendre el primer. M'explico,
En el sistema feixistoide de racionalitat que va vehicular el franquisme, des de la seva primera afirmad o solemne en el Fuero del Trabajo del 38, alenava la
fe en una rao unitaria i emocional, la del Fükrerprinzip. Des d'aquesta fe és des d'on era possible dibuixar
el perfil de la rao com a rao única, i localitzar-hi damunt, la seva seu concreta (rautoritarisme). I aixó, d'una manera tan neta i operativa, que justificava Texpulsió per la forga deis interessos oposats com a dades
només aparents, en tot cas no racionalitzables, i per
tailt, no legítims. El monopoli de l'Estat en el tema de
la justicia social —monopoli afirmat explícitament tant
en el Fuero del Trabajo com a Tarticle primer de la
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Ley de Reglamentaciones de Trabajo, per referir-me
només a les fonts ja citades mes amunt— aixó és precisament el que volia dir de fet. Descoberta definiti*
vament la rao (per emocional que fos), resultava inútil
i socialment perjudicial quaisevol discussió puntual o
permanent. En l'espai totalitzador de l'Estat —per «totaütari», per tal com superava el «destí trágic de l'Estat de Dret», com hom escrivia en els primers anys del
franquisme—* «l'ideal no és la discussió eterna» sino
«la possessió d'una veritat comuna» com a «valor su5
perior a l'esquin^ament espiritual de la comunitat».
La rao és, per fi, la rao única de «les vertíais inqüestionables i ben fundades», tan única que justifica que
«imposi totalitáriament i dictatorialment els seus
ideáis»/
No cal pas que torni sobre un tema —el de la rao
emocional— que ja he tractat amb una certa amplitud
en una altra part d'aquest llibre. Si, amb tot, he tornat
a apuntar-lo ara breument pero concretament, és amb
una intenció diferent. És amb la intenció de subratllar
que aquesta rao emocional única de la práctica franquista va segregar, en l'antipráctica franquista (que
també és una herencia deis mateixos quaranta anys),
un altre tipus de rao, no emocional pero igualment única, la rao automática de la IHustració marxiana, de
vegades viscuda lleument com a rao utópica abstracta.
Així resulta que la fe en una rao única és un component estructural del sistema d'estimacions culturáis heretades del franquisme, que s'afírma diatecticament tant
en l'afirmació com en la negació.
En efecte, la manera com es va viure aquí, durant
el franquisme, l'ideal d'una rao única que, un cop descoberta, s'imposaria «totalitáriament i dictatorialment»
—segons l'expressió de Legaz Lacambra— no solament
s'expressa en la rao emocional franquista. També s'expressa —és a dir, forma part de llieréncia— en l'afirmació d'una altra rao igualment única, totalitzadora (i
4. Luis LEGAZ LACAMBRA, Introducción a la teoría del Estado
nacional-sindicalista, Bosch, Barcelona, 1940, pág. 118.
5.

Ibidem.

6. Ibidem, pág. 120. El subratUat és de l'autor.
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en aquest sentit, totalitaria) entronitzada «antitéticament» contra aquella altra rao «tesi». El sistema cultural heretat del franquisme és així sempre la consciéncia de la rao. De Tuna banda i de l'altra —de l'afiirmació franquista i de l'oposició antifranquista— sempre
és una idéntica estimació la que s'expressa: contra la
rao falsa, la rao veritable. Mai no hi ha l'articulació
raonable de les raons de cadascú. La rao existeix en alguna banda. Només hem de copsar-la. Un component
estructural del sistema cultural del franquisme que cal
teñir molt en compte si volem entendre el sentit d'aquella herencia. Una bona part deis comportaments
sindicáis clandestina —si mes no, la retórica— només
s'entenen a partir d'aixó, per citar tot just un exemple. Davant la falsa (i reaccionaria) rao del franquisme
burocrático-oligárquic, la societat pariría, a la fi, la rao
del proletariat portador de la historia necessária ineludiblement. És a dir, automáticament. En el millor
deis casos, utópicament. Pero sempre una única Rao
possible, la veritable. Tot el que en quedi fora, només
serien simples interessos disfressats (falsos) de rao
(falsa).
Tot plegat ens encamina d'una manera a bastament
lógica al tercer deis components que volia subratllar
en aquesta análisi de l'heréncia cultural del franquisme, vull dir al fet que s'expressés necessáriament mitjancant un determinat llenguatge, el retóric o el simbólic.
Que el franquisme va haver d'expressar-se retóricament és una dada que em sembla massa evident perqué n'hagi de fer una análisi detallada. La retórica —o
la simbologia— van substituir-hi el llenguatge de les
coses. Sens dubte va ser el fruit natural i objectiu de
l'exaltació histórica amb qué subjectivament es van haver de viure determinats esdeveniments sota l'emoció
de certes coses. I aixó explica, d'altra banda, l'existéncia —en ella mateixa, retórica— d'expressions seves en
homes poc temptats —per llur personalitat— peí feixisme, com un filósof del Dret tal com Legaz Lacambra (de qui acabo de reproduir expressions seves del
40, que en aquest sentit son rigorosament hápax legór
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mena) o com un mercantilista clássic i liberal, fins
1
i tot paleoliberal, com Joaquín Garrigues. En tot cas,
i bastant mes enllá d'aquests casos simbólicament singulars, els discursos i els escrits d'un Solís, un Girón,
un Aírese o un Fernández Cuesta —per posar només
exemples elementalment significatius peí carácter matusser de llur retórica— testimonien sobrerament el que
estic dient.'
Ara bé, si insisteixo en un tema prou conegut, no
és tant per subratllar el necessari costat retóric, fins
al p u r nominalisme, de la conceptualització franquista
del tema de l'empresa (una característica permanent
i recurrent del franquisme com a promesa —fins i tot
postuma— d'una reforma de l'empresa, per tal de no
IC
haver de fer-la), com per destacar convenientment una
cosa que s'oblida mes sovint, a saber, el carácter simbólico-retdric de l'antillenguatge franquista —de l'antipráctica—, que aquell necessáriament generava i que
forma part també essencialment de la mateixa herencia. Davant d'aquella retórica, una altra. Una simbologia davant de l'altra. I en tots dos casos, quelcom de
comú, l'abséncia del llenguatge de les coses.
E m direu que no podia ser altrament. Que davant
d'aquells fets només van ser possibles les paraules. No
seré pas jo qui m i l i oposi. Pero la veritat també és
que, al capdavall, hem hagut de pagar el preu del fet
que les paraules només engendren paraules, llan^ant
les coses fora del llenguatge i reduint-les a símbol abstráete, i en conseqüéncia, mes autoexpressiu (retóric)
7. Cf. Antonio MARZAL, Empresa y Democracia Económica,
op. cit., págs. 65-66, nota 70.
8. Cf. Joaquín GARRIGUES, Tres Conferencias en Italia sobre el Fuero del Trabajo», Ediciones Fe, Madrid, 1939.
9. Cf., per exemple, una «Antologia» d'aquests textos, editada per la propia Organizción Sindical per a la «formación*
deis seus quadres. Escuela Sindical, Nuestra Organización Sindical, Delegación Nacional de Sindicatos de F.E.T. y de las
J.O.N.S., Madrid. No cito l'any d'edició perqué, conforme a la
seva finalitat, se'n van fer moltes reedicions, cosa que confirma significativament la meva interpretado. Per a alguns d'aquests textos, cf. Antonio MARZAL, España hoy: la empresa como problema, op. cit., págs. 49 i 104-105.
10. Cf. Antonio MARZAL, España hoy; la empresa como problema, op. cit., págs. 71-98.
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que expressiu. Aquesta és, en tota la seva real complexitat supervivent, l'heréncia real de la «cultura» franquista. I aqüestes son, en definitiva, les variables culturáis que configuren el model d'empresa heretat d'aquests quaranta anys de franquisme. De franquisme
real, el que s'expressa en la práctica i en l'antipráctica
franquistes, igualment filies d'aquella cultura objectiva, i objectivament configuradora deis comportaments
coHectius deis agents socials en éls quals es constitueix
l'empresa com a sistema.

2
¿I quines son —entro en el segon punt deis que
abans he promés— les variables institucionals de les
quals és funció el sistema d'empresa heretat del franquisme? Ja he dit mes amunt que és possible esquematitzar la resposta a aquesta pregunta, sintetitzant
totes les possibles variables de tipus institucional en
tres d'especialment significatives.
La primera seria una certa institucionalització de
l'empresa decantada en els Jurats d'Empresa del franquisme." M'explico.
Els Jurats d'Empresa del franquisme informalment
van significar la pretensió de supervivencia en Fámbit
deis fets del principi nazi de l'adhesió del Fuero del
Trabajo, quan les circumstáncies conjunturals del moment —la derrota d'Alemanya i Italia— van fer palesa
la incapacitat real de legitimar amb aquella vestidura
el model autoritari de l'empresa franquista. Pero formalment els Jurats d'Empresa van significar —i aquest
és el sentit «positiu» del canvi de vestidura legitimadora— una certa institucionalització de l'empresa com a
cosa de tots —no solament del «Cap de l'empresa» o
de l'Estat—, com a «entitat d'harmonia» i «coHabora12
ció», segons expressions del mateix legislador. Justament per aquest motiu, per poder respondre a aques11. Ibidem, p&gs. 47-70.
12. Decret de 18 d'agost de 1947 «constituint els Jurats d'Empresa», Art. 1er. I Decret de Til de setembre de 1953 «peí qual
s'aprova el Reglament deis Jurats d'Empresa», Art. 1er.
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tes dues exigéncies contradictóries —la formal de la
coHaboració, i la informal de l'adhesió— s'imitá lite*
ralment el model creat de frese deis Comités d'Empresa francesos, formalment distints —aleshores i ara—
de l'altra institució francesa ja existent aleshores, la
deis Delegats de personal, per tal com aquells son un
organisme de l'empresa i no del personal; pero formalment tampoc no dotats, si no és en el pía de les
promeses, de poders reals de codecisió, tal com exigia
la finalitat confessada de la nova institució, la francesa
o la seva copia espanyola.
Aquesta última observació (simplement valorativa
pero difícilment discutible) sembla oposar-se a l'afirmació de fons de la meva análisi, segons la qual a través deis Jurats es produí una certa institucionalització
de l'empresa, institucionalització que forma part relativament essencial de l'heréncia del franquisme. Pero
no és així. Només hi hauria contradicció en la hipótesi
que l'análisi formal i l'informal es repartissin, préviament i cadascun peí seu costat, uns camps acotats i diferenciats de l'análisi, per exemple, el de la institució
formal, el primer, i el de la contrainstitució informal,
el segon. Pero no n'hi ha, si les dues análisis, la formal
i la informal, es penetren mútuament, com s'esdevé
aquí, sobre l'un i l'altre pol d'aquest procés real dialéctic.
És a dir, els Jurats d'Empresa van néixer amb la
preocupació formal de dotar l'empresa d'órgans d'alguna manera comunitaris, que institucionalitzessin l'empresa en ella mateixa —segons la terminología de Rathenau— davant la figura contractual de l'empresa-empresari de la tradició liberal, pretesament negada peí
franquisme. Pero, de fet, i com era d'esperar de la mateixa realitat presa en tota la seva complexitat, alió
que va sorgir d'aquell intent va ser la possibilitat, realitzada molt aviat, d'unes plataformes de vida sindical
relativament autónoma i lliure. Un procés, d'altra banda, bastant lógic i natural, en vista de la mateixa experiencia francesa deis Comités d'Empresa, realment
mes sindicáis que comunitaris, com a conseqüéncia d'una tradició cultural llatina, sólidament implantada en
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la realitat. En tot cas, el judici de Sellier, bon coneixedor de la vida social francesa, és ben tallant en aquest
punt, ja en els primers vint anys de l'experiéncia. Per
a Sellier, els Comités d'Empresa francesos, en contra
tant de llur estructura formal com de llur finalitat le14
gislativa, «han creat mes problemes que cooperado».
En el cas espanyol, aquest desplacament informal
de la institucíó, formalment pretés, aquesta reconversió fins i tot de la institució mateixa, de seguida es va
veure que, de fet, era una realitat no solament mes
clara sino objectivament mes necessáríá i ineludible,
ates el buit sindical real pretés peí franquisme des del
Fuero del Trabajo. L'aristotélic horror al buit de la naturalesa es va produir també aquí, així que es va veure que els Jurats d'Empresa eren l'únic lloc possible
d'una implantació sindical a la qual hom negava eficagment tota altra possibilitat d'implantació.
Ja tornaré a parlar mes endavant d'aquest tema sindical. Ara, Túnica cosa que m'interessa afegir, abans
de tancar l'análisi d'aquesta primera variable institucional de Theréncia de l'empresa franquista, és que
aquesta sindicalització radical que buidava el contingut formal pretés pels Jurats d'Empresa, no nega la
meva tesi, sino que, contráriament, la confirma en un
sentit molt concret. El procés de sindicalització deis
Jurats d'Empresa de l'antipráctica franquista no va
negar el procés d'institucionalització de l'empresa —retórica o real, aixó tant se val (recordeu el que abans
he dit)— pretés per la práctica franquista. Solament Ii
canviá el signe, reafirmant el fet de fons. La institucionalització de la práctica franquista de «l'empresa
de tots», va passar a ser simplement la institucionalització de l'antipráctica franquista de l'« empresa de ningú», del no man's latid, segons la terminología de Marr

r

13. Cf. l'estüdi mes amuñt citat —i analitzat— de Duncan
Gallié, Automation et íégitimité de Ventreprise catipaliste, op.
cit.
14. Frangois SELLIER. Próleg a Tedició francesa de Fobra d'Adolf STURMTHAL, Worker's Counciís, La Participatiori ouvriére
a VEst et a VOuest, Editions Économie et Humanisme - Les
Editions ouvríéres, París, 1967, pág. 12.
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cel David, una altra manera —distinta en la forma,
idéntica en el fons— de ser «empresa en si», d'institucionalitzar realment l'empresa de l'heréncia franquista. En aquest punt i en aquesta herencia, la realitat i
la retórica coincideixen, sense pretendre-ho, amb els
fets i amb l'análisi de Uur fons. Una análisi, sense la
qual no es comprendida el sentit real de Inherencia».
Una segona variable institucional que convindria
destacar en el model franquista d'empresa —encara
que sigui molt mes breument— és la institucionalització política de la vida de l'empresa. La retórica del
Fuero del Trabajo —o fins i tot la seva simbologia, i
disposem del llibre citat de Joaquín Garrigues per a
M
confirmar-ho— va pretendre rentar l'empresa del seu
pecat original —del seu carácter estrictament privat
d'origen liberal— amb l'aigua baptismal que la constituía en estructura básica del nou Estat. La Declarad o VIII del Fuero del Trabajo significava retóricament
aixó. L'empresa era la céHula básica de l'ordenament
económic d'un Estat, «només» davant del qual «el Cap
d'empresa era responsable»." Un ordenament obertament corporatiu, en l'expressió del qual era molt visible la influencia de la Carta del Lavoro italiana i del
qual la figura original de l'Enllag sindical (formalment
en les antípodes d'alló que significa la institució francesa del Delegat de Personal) va ser una de les seves
expressions mes significatives.
Informalment —des de la práctica franquista— tot
aixó és va traduir en una cosa que ja he dit mes amunt
en parlar de rautoritarisme com a variable cultural:
en la identificació de la necessária organització social
i económica del treball amb una qüestió estrictament
d'ordre públic polític. L'atrófia, en l'empresa del franquisme, de la funció de gestió del personal, reduida
funcionalment a pura gestió administrativa (mes de
gestor que de gerent) i políticament a acció policíaca,
n'és un fenomen expressiu. La sacralització patronal
del conflicte (l'actitud espaordidora que hi adoptava
15. Marcel DAVID, La participation des travailleurs á la gestión des entreprises privées. Dalloz, París, 1954.
16. Cf. supra, nota 8.
17. «Fuero del Trabajo» 1938, Declarado VIII, parágraf 3202

rempresariat, com una mena de déu, la benvolen^a del
qual hom ha de guanyar amb els sacrificis que calgui)
n'és una altra. Pero el fenomen és el mateix: un buidament progressiu de l'empresa com a institució económica, a favor de la seva institucionalització simbólicopolítica.
Un fenomen, d'altra banda, que des de l'antipráctica
franquista es consolida en forma de política de resistencia. El no tnan's lana de l'empresa, creat per la institució deis Jurats, es perfila progressivament —i per
paradoxal que pugui semblar a primera vista, simultániament amb el desenrotllament de la societat de benestar franquista—, com un terreny polític que cal conquistar i fins i tot reconquistar cada dia, és a dir, com
a expressió, en gran part simbólica, d'una resistencia
política originada contra un Estat que havia fet formalment de les empreses la seva estructura cellular
primaria i informalment les «noves reduccions índies»
de la seva política. Les complicitats van actuar en ambdós sentits. I si la funció política de gestió del personal és assumida, amb la complicitat deis empresaris,
per l'Estat i la policia, la resistencia política contra
l'Estat troba naturalment en l'empresa —en el no man's
lana de l'empresa i amb la complicitat deis sindicáis—
el seu lloc privilegiat d'expressió, per ser l'únic possible.
La conseqüéncia de tot aixó és un procés invers al
de la societat industrial de les análisis de Touraine. Per
a aquest autor, l'empresa, a mesura que es racionalitza, es polititza." En canvi, en el cas espanyol de l'heréncia del franquisme (definida tant per la práctica
franquista com per l'antifranquista), la politització (la
institucionalització, en termes de Touraine) de l'empresa es produeix com un procés que s'encamina a substituir-ne la racionalització económica. La seva institucionalització política és Fanvers (positiu) d'un revers
(negatiu) encaminat a des-economitzar i emocionalitzar l'empresa. L'heréncia institucional del franquisme
ens ha llegat una empresa que, si objectivament és el
no man's lana de la lluita política, subjectivament és
18. Cf. la Introducció.
203

l'indret del wtshfutl thinking de la simbologia política.
Tot, menys una institució económica amb finalitats i
mecanismes socials precisos.
Finalment, és possible destacar una última variable
institucional del model d'empresa heretat peí franquisme, la que fa referencia a la manera d'entendre —i de
viure— la identitat i el poder sindicáis a l'empresa
o fora d'ella.
Ja he indicat abans que els Jurats d'empresa van
institucionalitzar un sindicalisme d'empresa estructuralment de tipus anglo-saxó —per dir-ho d'alguna manera— (ja en parlaré mes endavant), i simbólicament
d'expressió assembleística.
Dic «simbólicament» i és una dada molt concreta.
L'expressió assembleística mai no va ser —mai no pogué ser, a jutjar per l'análisi que he fet de les altres
dues variables institucionals— ni una expressió en si,
ni una expressió d'ella mateixa, sino l'expressió d'un
poder sindical ocult, no expressable en ell mateix. Cosa
que, d'altra banda, té un bon xic a veure amb la variable cultural, mes amunt analitzada, de la retórica.
En efecte, l'organització sindical infantada en el
n
Fuero del Trabajo va ser una organització de «notables». La clau de volta d'aquella estructurado sindical
—que intentava no menys que «prohib(ir) la constitució de nous sindicats o associacions la finalitat deis
quals (fos) la defensa d'interessos professionals o de
classe»—* era la distinció, neta i operativa, entre una
línia (activa) de comandament, única que podría assegurar «la disciplina, la unitat i l'esperít necessaris
per tal que l'economia nacional ser(vís) la política na21
cional», i que seria integrada per «aquells qui volunn
táriament es mobilitzen per al servei»; i una línia
(passiva) d'enquadrament necessária per tal que «la
sindicado (arribes) a ser la forma política de l'econo19. «Fuero del Trabajo» 1938. Declarció XIII.
20. Decret del 21 d'abril de 1938 sobre l'organització deis
Sindicatos del Movimiento, Art. 1, parágraf 1er.
21. Llei de 6 de desembre de 1940 de Bases de la Organización Sindical, Preambul, parágraf 8é.
22. Ibidem, Preambul, parágraf 7e.
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mía sencera d'Espanya».* Aquesta segona línia és integrada per tots «els espanyols (que), en la mesura que
coHaboren a la producció, constitueíxen la comunitat
Nacional-Sindicalista, com a unitat militant en la dis24
ciplina del Moviment».
Aquesta distinció operativa de les dues línies de l'estructura, la de comandament i la d'enquadrament passiu (coherentment articulades entre elles, mitjangant
una subestructura de «subordinado de l'organització
5
sindical al Partit»)/ és l'esséncia —ho repeteixo— del
que he anomenat un sindicalisme de «notables».
Es pot dir que amb Terosió, peí temps, del mpdel
vehiculat peí Fuero del Trabajo, s'enfonsa, i no massa
tard, tota aquella sofisticada estructuració «feixistoide», místicament retórica i alhora tan concreta, a saber, la deis «mobilitzats per al servei» de la línia de
26
comandament, i la deis «ordenáis en milicia» de la
27
línia d'enquadrament. Alió que, en canvi, no s'enfonsa, sino que, contráriament, román i fins i tot es reforja, a través del Uarg temps del franquisme —i a través
de les seves diferents practiques, la práctica i l'antipráctica, per continuar utilitzant la terminologia que
he fet servir tot al llarg d'aquest epíleg— és l'esséncia
última del model, el seu carácter de sindicalisme de
«notables»* Des de la práctica franquista, la cosa és
difícilment discutible. I ho confirma clarament el seu
paper de corretja de transmissió de l'Administració, que
es manté a través de tots aquells canvis que semblaven voler donar un sentit mes actiu a la línia d'enquadrament. Concretament, amb la introdúcelo deis Juráis (anys 47-53), la innovado de la negociado coHectiva (any 1958), i fins i tot el canvi de la vella llei sindical del 40 (any 71).
Pero des de l'antipráctica franquista, el fenomen essencial del sindicalisme de «notables» i la seva durada
temporal no és una dada menys clara i significativa.
r

23. Ibidem, Preámbul, parágraf 4rt.
24. Ibidem, Art. 1er.
25. Ibidem, Preámbul, parágraf Sé.
26. Cf. supra, nota 22.
27. Llei de 6 de desembre de 1940 de Bases de la Organización Sindical, Preámbul, parágraf 4rt.
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Només el qui desconegui la dinámica social inscrita en
les institucions jurídico-polítiques pot estranyar-se'n.
En un régim totalitari com el franquista, l'oposició que
aquest naturalment segrega —l'antipráctica—, també
havia d'organitzar-se en una línia activa de «mobilitzats», si no «per al servei», sí per a la resistencia, i en
una línia passiva (en un camp abonat) d'«ordenats»,
potser no en «milicia», per6 sí en oposició passiva estructurada. Fruit d'aixó en la vida sindical, és la reaparició —práctica, és a dir, «antipráctica»— d'un model sindical on uns quants —no gaires— es reparteixen, per mérits polítics, el comandament de les masses
silencióse s, constituides ara en el camp de joc de la
nova lluita. Pero, en realitat, és el mateix model de
sindicalisme de «notables», del qual qualsevol expressió assembleística —també la instituida inconscientment pels Jurats— no és mes que el seu nou eco. Hi
M
ha unes raons externes de sociología sindical que abonaden la meva tesi, per si no bastessin les raons internes de la meva mateixa análisi del franquisme. Tanmateix, de moment —per al que ara vull suggerir en
aquesta análisi, que estic a punt de tancar— en tinc
prou amb una confirmado a posteriori de la meva tesi.
Amb la mort de Franco i els intents immediats de liquidar o reestructurar el franquisme, van coincidir
dues tesis sindicáis només aparentment oposades, la de
Fraga i la de les CC.OO. (el P.C., en definitiva). Fraga
volia mantenir el sindicalisme anterior, unitari i obligatori, esperant poder controlar-ne la cúspide amb un
equip polític capas de quedar-se amb lTieréncia. Les
CC.OO., peí seu costat —ben implantades, certament,
mitjan^ant una llarga política d'infiltració en les estructures franquistes deis sindicats— proposaven un
sindicalisme «de nuevo cuño» en expressió de Camacho, en el qual les categories d'afiliat/no-afiliat, perdrien tot significat concret perqué en definitiva només
comptaria exclusivament una cúspide «unitaria», oberta en realitat únicament ais militants (ais «notables»,
en definitiva) i que les CC.OO. esperaven indubtable28. Cf. Francois SELLIER et André
vail, P.U.F. París, 1966, pág. 466.
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ment poder conquistar o controlar eficacment. Ea ambdós casos —i confirmant objectivament tota la llarga
historia anterior —hom proposava un mateix model,
o encara millor, la continuado del mateix model, el
del sindicat de «notables». I és que aquesta és, en realitat, la mes profunda herencia sindical del franquisme.

III
Amb el que he dit pensó haver acabat —sintéticament, per descomptat— l'análisi de Fheréncia franquisr
ta. Análisi que, de fet, he dut a terme rearticulant, en
les noves intencions d'aquest llibre, la que jo mateix
vaig fer en una altra ocasió i que he esmentat mes
29
amunt. Per6 un cop acabada aquesta, cal ara, si vull
ser fidel a les intencions d'aquest epíleg i tal com he
anunciat unes quantes pagines mes amunt —en l'apartat I— fer l'análisi de la ineludible mediació d'aquesta
herencia durant els (quatre llargs) anys d'alló que ens
hem avesat a anomenar la transició. Pensó que aquesta análisi es pot dur a terme, també sintéticament en
tres punts essencials (núms. 2, 3 i 4), amb unes observacions prévies de tipus genéric (núm. 1) i unes reflexions fináis (núm. 5), que acotin l'estat actual de la
qüestió, en aquest precís moment.

1
Primer, les observacions genériques prévies. Perqué, en efecte, potser no és inútil comentar aquesta
análisi constatant que no basta rafirmació abstracta
de la transició com a mediació de l'heréncia del passat, sino com una mediació concreta, entre les múltiples mediacions possibles. Cosa que, encara que sigui
per damunt, ens obliga a fer una indagado genérica
previa de les condicions concretes en les quals s'ha
produít la mediació d'aquesta herencia.
I potser no és sobrer comencar aquesta indagado
29. C/. supra, nota 1.
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afirmant que, pels motius que siguí —motius, en tot
cas, que superen amplament les intencions d'aquesta
análisi—, l'atenció estructuradora de la transició es va
centrar molt mes sobre el terreny própiament i directament polític que no sobre alió que, des de Hegel i els
seus precursors anglesos, ens hem avesat a anomenar
la societat civil. Diguem-ho mes senzillament, mentre
que la transició es va preocupar, amb un encert millor
o pitjor, de transformar les estructures polítiques, en
canvi les condicions de la vida sócio-económica (i molt
concretament de la vida sindical) van ser relegades a
un molt segon pía si és que no van ser oblidades purament i simplemente fins a una millor ocasió.
Una conseqüéncia d'aixó fou la interiorització inconscient d'una certa des-estructuració de la vida social espanyola, que slia arrossegat després durant molt
de temps. Una des-estructuració que és la que realment emmarca la mediació real d'aquella herencia en
el present processual que avui vivim* Mediació que es
revela, per aquest motiu i en primer lloc, com una realitat extraordináriament poc culturitzada i no gens institucionalitzada, en el sentit de l'antropologia i de les
ciéncies socials modernes. I en segon lloc, com una
realitat social bloquejada i substituida per uns mecanismes retórics de no-realitat, que contribueixen a reforjar aquest bloqueig. El problema, aleshores, pot radicar no tant en la mateixa herencia (encara que quaranta anys de desertització sens dubte compten), com
en la manera desestructurada de recollir aquesta herencia. En la consciéncia difusa pero profundament
estesa en tots —per posar només un exemple— que el
desert son els altres, quan la veritat és —i aixó és el
que compta a l'hora deis fets— que tots som al desert.
El desert —ja ho he dit— és la des-estructura o la
no-estructura, en la qual consisteix —també ho he dit—
la situació de fons de la mediació de la transició. De
fet, quan es trenca la Gestalt d'un sistema, sorgeixen
totes les contradiccions analítiques deis elements que
30. Antonio MARZAL, LOS años 80: reflexiones sobre la empresa española como rélidad social de hoy, «Dirección y Progreso», núm. 51. 1980.
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l'estructuraven. Fruit d'aixó pot ser una desintegrado
total de la realitat que cpndueixi a una des-estructuració social tan radical, que el gran absent sigui la societat mateixa. Quelcom, d'altra banda, que possiblement
avui es pot percebre d'alguna manera en altres espais
socials distints deis de l'empresa, cosa que confirma*
ria, per una mena de concomitancia acumulativa, la
meva tesi d'entrada. I quelcom, també, que com a procés que és de degradado, només seria recuperable mitjancant un altre complex i llarg procés de reconciliad o psicoanalítica de nosaltres mateixos amb el nostre
passat. Un procés que cree necessari, pero que pensó
que aquest país es troba molt lluny de ser capac d'abordar en condicions mínimes d'éxit, a causa del trauma de l'heréncia.

2
En tot cas —i amb aixó entro en els temes concrets
anunciáis—, els elements que poden ser positius i que
fan de mediadors de Fherénda, no son excessivament
estructuradors. Segons la meva síntesi, el primer seria
l'estructura sindical de qué l'heréncia ha fet de mediadora.
31
En altres ocasions he escrit —i en l'apartat anterior ho he resumit d'alguna manera— que l'heréncia
deis quaranta anys de franquisme (la práctica i l'antipráctica deis Jurats d'empresa) va canviar inconscientment —pero radicalment— l'estructura sindical espanyola. D'una estructura sindical de tipus continental
(muntada sobre el territori, la classe o la professió),
com la que teniem abans de la guerra civil, Espanya
ha sortit, sense saber-ho, del franquisme —i próbablement encara n'és inconscient— amb una estructura sindical de tipus anglo-saxó (muntada sobre l'empresa, des de l'empresa i per a l'empresa).
Un empelt anglo-saxó en él món «polític» Uatí, d'acord amb el model italiá deis anys 70? Jo abans deia
que sí, en una análisi excessivament i unilateralment
31. Antonio MARZAL, España hoy; la empresa como problema, op, citi, pág. 66.
í
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centrada en inherencia», que després extrapolava per
ais temps de després de l'heréncia. Pero si l'análisi,
ara, només ha d'assumir de Inherencia», la dada «en
brut», per a tractar-la —formalitzar-la— amb la mediado de la transició, no em sembla exacte afirmar
que el nostre model heretat és un model análeg a 11taliá, defínit com un empelt anglo-saxó en la realitat
«política» llatina. Mes aviat caldria dir del nostre actual model que és l'anglo-saxó (apolític) pero condemnat a la impotencia. La qual cosa confirma la meva
tesi de fons de la des-estructura.
En efecte, l'admirable estudi de Víctor Pérez Díaz,
fet durant l'hivern de 1977-78, «sobre la classe obrera
industrial espanyola en relació amb diversos aspectes
de l'economia, la política, el sindicalisme, la cultura
32
i la vida social», aporta una serie de dades positives
que reconfiguren la meva primitiva tesi (prospectiva)
en el sentit que ara exposo (de present processual).
D'aquestes dades es dedueix amb bastant de claredat —em sembla— l'estructura anglo-saxona deis nostres sindicats, en el sentit de la primacía del coHectiu obrer de l'empresa (el personal) sobre qualsevol
mena de superestructura sindical (en tots els sentits
del terme, també en el marxiá) que pretengui organitzar-lo, protegir-lo o simplement guiar-lo. En aquest
sentit, el quadre núm. 12 de l'estudi de Víctor Pérez
Díaz," on s'expressen les «opinions obreres sobre formes de representació i de negociado» és expressivament signifícatiu. En efecte, «a l'hora de votar per un
representante, el 80 % «considera mes important que
el candidat inspiri confianca» que no pas, com estima
només un 17 %, «que el presentí un sindicat amb el
qual hom estigui d'acord».** I si de la representació
32. Víctor PóRBt DÍAZ, Orden social: clase obrera y conciencia de clase: política y economía, «Papeles de Economía Española», núm. 2f 1980, pág. 68.
33. Ibidem, pág. 84.
34. Coherent amb aquesta mateíxa línia «a l'hora d'elegir
un sistema d'eleccions sindicáis», el 57 % «s'estima mes un sistema de llistes obertes», contra només un 21% que s'inclinaria
per «un sistema de llistes tancades». En ella mateíxa i peí temps
en qué ha estat recollida, a principis de 1978, la dada podría
ser interpretada com un vot a favor de les CC.OO. i contra la
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genérica passem a la representado per a la negociado
el quadre real és el mateix. A l'hora de la negociado
d'un conveni, el 47 % «s'estima mes que protagonitzi la
negociado» el coflectiu de l'empresa, és a dir, el personal («d'assemblea» un 12 % i «el comité d'emprésa»
un 35%), davant d'un 22 % que preferiría «les centráis
sindicáis», i al costat d'un 17 %, que preferiría «una
comissió mixta de representants i de les centráis sindicáis». Com podeu veure, un estil anglo-saxó, tamisat
per un assembleisme vagament pronunciat, s'imposa
decisivament. Un estil, d'altra banda, confírmat a títol
d'estimació, en el 95 % que pensa que «l'assemblea té
una importancia fonamental».
Ara bé, si és veritat que de les dades de l'estudi citat es dedueix amb claredat el perfil anglo-saxó de Festructura sindical en les estimacions espanyoles de la
transido, no és menys cert que també se'n dedueix i
no amb menor claredat, l'altra nota abans assenyalada
de l'estructura sindical de la transido, la de ser una
estructura condemnada a la impotencia. En efecte —i
sempre recollint les dades del mateix quadre citat—
el 86 % «pensa que en les assemblees s'esdevé sovint
que només uns pocs obrers saben quins son els problemes i s'atreveixen a enraonar». I —dada encara mes
significativa— el 77 % está convengut que, en aqüestes
mateixes assemblees «s'esdevé sovint que, quan es vota
a mk aleada, la gent no vota d'acord amb el que pensa,
per por al qué dirán».
Aquesta darrera dada pot sorprendre alguns. Per
exemple, els qui, com en els millors temps del franr

UGT, respectivament defensores aleshores —i segurament encara ara—, de Tuna i l'altra tesi. Pero aquesta interpretació només seria lógica, isolada de la resta de les dades. En conjunt,
la preferencia obrera va igualmerit contra les CC.OO. que contra
la UGT, és a dir, contra tot aparell sindical que fací de mediador en la relació representant/representat, que hom vol directa, és a dir, propia d'una concepció sindical anglo-saxona
i a mes a mes, predominantment assambleística. La prova
d'aixó és que «a l'hora de decidir el límit temporal del mandat
deis representants», el 75 % «s'estima mes que una majoría de
treballadors el pugui destituir en qualsevol moment», contra
només un 23 % que preferiría «que no deixin el lloc fins a la
fí de Hur mandat».
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quisme, llegeixin els diaris en comptes de mirar al voltant d'ells per veure el que passa. Pero el que ara m'interessa no és insistir en la veritat d'aquesta dada, que
agafo d'un estudi serios, sino reinterpretar-la, articulant-la en la interpretació del conjunt de les dades. En
altres paraules, si, d'una banda, les estimacions i els
comportaments sindicáis obrers es decanten cap a una
estructura sindical anglo-saxona de tipus mes o menys
assembleístic (en el sentit exposat mes amunt), pero,
per altra banda, i junt amb aquesta decantado, existeix
la consciéncia real que constata la impossibilitat d'actuar al marge de les suprastructures sindicáis donades
(és a dir, les centráis, les minories que «saben quins
son els problemes», «parlen» i condicionen, per «por
al qué dirán», el vot deis coHectius d'empresa), és evident que ¡'estructura que es confígura en la realitat és
una estructura condemnada a la ineficacia i fins i tot
a la impotencia. I aquesta és una de les dades mes essencials d'aquesta des-estructuració social de qué parlo.

3
Una altra segona dada —estretament relacionada
amb la primera i que seria també a la base última d'aquest fenomen de des-estructura social— podria consistir en el fet d'un real distanciament (potser creixent), d'una fissura, en tot cas, invisible, entre els sindicáis com a superestructures polítiques (o sócio-polítiques), i les bases sobre les quals actúen i de les
quals aquelles son (en un cert sentit histórico-natural
o, en tot cas, haurien de ser ara, en una estructura política sana), una de les expressions privilegiades.
El fenomen, com ja dic, es troba molt estretament
vinculat a l'altre, i possiblement s'hi troba fins i tot
en termes de «mediació de llieréncia». Tant, que podria teñir sentit que caracteritzéssim la situació estructural actual, com una situació en la qual els coHectius
obrers d'empresa consideren realment que el sindicat
és en ells mateixos (ells son els sindicats i es veuen
com a sindicats), i no en les suprastructures sindicáis
de fora l'empresa. Aqüestes, en bona part, serien vistes
per aquells amb una reticencia análoga a la que feia
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servir el franquisme (els jurats d'empresa) quan mírava la suprastructura oficial de l'organització sindical
d'un Solís, d'un Girón o d'un Fernández Cuesta.
És ciar que aquesta comparació l'hem de matisar
per tal que siguí veritable. Tanmateix també és veritat
que sense aquesta comparació hiperbólica, probablement no podríem entendre el que ara succeeix en la
mediado histórica d'aquella herencia.
En tot cas, el que sembla poc discutible és el fet
básic d'aquest distanciament suara indicat. El discurs
retóric de la simbologia política deis sindicáis s'insereix
ben malament o no s'insereix gens ni mica amb el discurs real del carrer, on viu i es mou la societat civil,
i també la societat civil obrera. Eslógans com els de
les CC.OO. sobre la «monetització de la salut» o «el consumisme», que aspiren a evocar el tema del sentit del
treball (horaris, ritmes de treball, embrutiment de les
feines, etc.) es revelen com a afirmacions suprastructurals i predominantment ideológiques (si no purament
ideológiques), quan hom les compara amb els estándards reals de satisfacció en el treball que es dedueixen deis resultats de l'enquesta de Víctor Pérez Díaz."
Una enquesta, en la qual, per exemple, el 82 % «es declara molt o bastant satisfet amb el ritme de treball»,
el 78% «amb les condicions físiques» i el 68 %, «amb
la varietat de feines en el Uoc». És a dir —i segons un
resum del mateix Pérez Díaz— «una bona part de l'evidéncia suggereix que la majoria deis treballadors suporten i accepten rexperiéncia de llur empresa i de
llur lloc de treball sense sentiments d'indignació, de
viure res intolerable, ni per les condicions físiques i
professionals del lloc, ni peí grup de treball on están,
ni per llur relació amb l'empresa/direcció i el tráete
36
que en reben». En tot cas, el 66 % «desitja continuar
35. Ibidem, Quadre número 7, pág. 78.
36. Ibidem, pág. 78. De fet —és un exemple mes— el 71 %
«té la impressió que quan plantegen una petició o una queixa
a l'empresa, hom els aten o escolta com cal» (Quadre núm. 7),
mentre que «només una minoría situada entre el 15 i el 18 %
estima que rempresa actúa injustament o arbítráriament en
materia de premis o sancions» (pág. 78). I encara —un darrer
exemple— mentre el 54 % «pensa que la informado de qué dis213

en el mateix lloc de treball» i el 76 % «en una empresa»
en la qual una important majoria (el 54 96) veu «un
equip» («amb un interés principal comú a produir mes
i millor en benefici de tots»), davant només un 44 %
que s'hi resisteix «perqué hi ha una oposició fonamental entre els interessos deis empresaris i els assala7
riats».* Oposició, per altra banda, que no pot ser definidora mes que en una aproximació molt curta o primaría, quan hom descobreix que el 70 % de la classe
obrera «está molt o bastant d'acord amb la frase: és
fácil parlar malament deis empresaris, pero la veritat
és que, sense ells, l'economia no podría funcionar».*
Una frase que, fora d'aquest context, només semblaría
coherent en boca de l'Alianza Popular, per posar només un exemple.
L'exemple no és ni ocios ni, molt menys, deformant.
Tot al contrari. Em serveix per a suggerir —i amb aixó
acabo aquest punt— que la base d'aquesta falla apuntada entre sindicáis formáis i coHectius obrers informáis probablement només aquí troba la seva explicad o mes convincent. L'aquí és, en aquest cas, la necessitat de la vida política de la incipient democracia espanyola (la transido), de subratllar, com a distint, el
llenguatge ritual polític (retóric o simbólic) del llenguatge real (pero expressiu) de la societat civil al carrer. Molt probablement, la divisió convencional «de
dretes i esquerres», tal com aquí i ara es viu, en una
bona part només es legitima recorrent a aquesta ruptura deis llenguatges. En tot cas —i amb aixó retorno
a unes dades de l'estudi citat— la valorado obrera real
de Suárez i de Carrillo no és en absolut diferent (2'25
davant de 2'27 en una escala de 0 a 5),* mentre que
escénicament i ritualment (en el llenguatge «obrer» del
Parlament, per exemple) representen papers «toto cáelo» distints." Pero aquest fet, el d'un discurs real i
posa sobre l'exnpresa és satisfactoria», només el 39 % opina el
contrari (pág. 78).
37. Ibidem, pág. 78 (Qudre número 7 i text).
38. Ibidetn, quadre número 9, pág. 81.
39. Ibidem, quadre número 6, pág. 76.
40. Mentre escric aixó, la televisió ens ha regalat l'atractiu
«espectacle» de la discussió parlamentaria entorn del vot de

d'un discurs polític que no es troben, és el mateix fenomen que aquí he analitzat a nivell sindical i en el
qual jo veig un component mes del fenomen de la desestructura.

4

Un altre component d'aquest mateix fenomen podría
expressar-se en el quadre global de conflictivitat espanyola del postfranquisme.
La corba de la conflictivitat espanyola —de 1967 a
1980 (només el primer quadrimestre)— en xifres relatives (jornades de 8 hores per cada 1.000 treballadórs)
i comparada amb els pai'sos industriáis d'occident és
la següent: (Vegeu pág. 216.)
Una simple ullada a la corba, construida amb les
dades citades, suggereix immediatament dues observacions. Primera —a la qual de moment em cenyiré exclusivament—, el pas del franquisme a la transició suposa un canvi d'ordre de magnituds que, almenys a
primera vista, sembla indicar un canvi qualitatiu de la
conflictivitat de la transició. I, segona observació —que
només tractaré al número següent per raons sistematiques del meu propi discurs—, la corba deis anys de
transició, a mes a mes d'ocupar cotes relativament altes
en l'espai limitat per les coordenades del gráfic, revela
una dinámica complexa (alces i baixes significatives),

censura socialista. Si ara evoco aquesta anécdota, és perqué
aquest «esdeveniment», que tants espanyols han viscut, confirma millor que mil análisis el que dic en aquest text. Carrillo
pot dir i ha dit —sense que hom el pugui qualificar d'incoherent peí que fa a l'estructura del llenguatge— que, sense «ells»
en el govern, la classe obrera és fora del govern. Suárez ni ho
ha dit ni ho podría dir, sense provocar la hilaritat d'un llenguatge incoherent. Tot i aixó, la realitat no és aquesta, ni és
viscuda realment així fora del llenguatge escénic assignat préviament a cadascú. En aquesta diferencia de llenguatges «comprensibles», és on s'inscriu el fet de la falla sindicats/coHectius obrers a qué aHudeixo en el text. (C/. també, eü relació amb
aixd, el quadre núm. 2, pág. 72, de l'estudi citat en el qual el
vot obrer a la UCD passa del 19'5 % el 1977 al 26'5 % el 1979,
mentre que aquest mateix vot per al P.C. baixa, també del
19'5 % el 1977 al 157 % el 1979).
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el sentit de la qual cal aclarir si hom vol énteñdre
realment i d'una manera global, el significat últim d'alló
que jo he anomenat «la mediació de l'heréncia» del
franquisme,
Pero tornem a la primera observado. Que la conflictivitat dominant en la transició és significativament
alta és quelcom evident en ell mateix. Que aquest fenomen té alguna cosa a veure amb la desaparició del
franquisme (com a concret sistema polític inviable sense Franco) sembla igualment evident. El problema només comenca a l'hora de mirar d'interpretar Tuna i
l'altra afirmació des de la significació concreta de cadascuna com a estructura conflictiva del procés de
transició en el qual s'esdevé la mediació d'aquella «herencia». Aquí sí, aquí la interpretado deis fets es presta a un grau notable de dispersió, només reduíble observant la major o menor constancia amb qué aquests
es presenten al llarg del temps.
De fet, l'observació isolada deis dos primers anys
del postfranquisme (1976 i 1977) es prestaría a reduir
la interpretado del fenomen al seu moment polític,
Aixó equivaldría a dir des de la perspectiva concreta
d'aquest llibre, que el model espanyol d'empresa es
decanta molt netament i clarament cap a un model
llatí de tipus «italiá»: dos projectes de societat en jpc,
el moment «conflictiu» deis quals no és mes que llur
expressió privilegiada.
Aixó no obstant, en contra d'aquesta primera interpretado, a part del curt espai de temps passat, tot just
dos anys, hi hauria la seva escassa consistencia interna,
donades les múltiples subinterpretacions que seria possible donar, atenent els fets, a aquesta (a primera vista) evident interpretado política.
Per exemple, hom podría dir (atenent, sobretot, al
primer any, en el qual el repartiment de la conflictivitat es condensa, d'altra banda, de manera anormal i
parcellada, en el primer trimestre) que, mes que el
moment polític del model conflictiu «a la italiana», alió
que realment va significar aquella conflictivitat va ser
tan sois una prova previa, una mena de tempteig polític induít necessáriament per la mateixa terminado
del franquisme. És a dir, amb la mort de Franco i ate217

sa la conjecturable inviabilitat del franquisme sense
Franco, era bastant natural que les forces polítiques
existents es preparessin per a mesurar llurs poders a
fi de veure qui dominaría el carrer, com a primer espai polític possible a conquistar. Un tempteig polític
que enfrontava Fraga (el govern del senyor Fraga, presidit peí senyor Arias Navarro, com deia aleshores habitualment i expressivament la premsa alemanya quan
informava sobre Espanya) amb l'oposició d'«esquerres», la for^a de la qual al carrer es mesurava necessáriament per la seva expressió sindical, en definitiva,
conflictiva. («El carrer és meu», fou una expressió de
Fraga aleshores. I «el carrer és nostre», era una necessária afirmado sindical, que no calía que fos dita explícitament i formalment, venint d'on veníem). Aquesta
necessitat de mesurar-se mútuament al carrer (amb el
conflicte), de cara a un futur que hom veia obert a
projectes polítics diferents (continuisme neofranquista/ruptura vagament «obrera» o «d'esquerres»), és una
cosa que podría explicar prou i massa aquella primera «explosió» de conflictivitat «oberta». Una explicad o molt convincent en aparenta, perqué feia la impressió de pertányer a un registre conegut i continuat,
el del carácter també de projecte contra projecte, amb
qué només es pot analitzar, amb rigor, la conflictivitat
«reprimida» deis temps del franquisme.
Aixó no obstant, aquesta explicació política (en el
sentit continuista del conflicte «franquista» arribat al
4I
seu punt máxim d'inflexió) no era Túnica possible. Des
de la psicología hom pot explicar d'una altra manera
el mateix fet. En efecte, un cert predomini «salarial»
42
de la conflictivitat del franquisme podría suggerir,
amb sentit, una altra interpretado mes abocada a aspectes psicosocials. La mort del franquisme (com a sis41. C/. Antonio MARZAL, Informe Social 1971. Separata de la
revista «Documentación para Dirigentes», número 275, 1972, pág.
58. Des de rinforme del 71 jo he anat coHaborant, amb un equip
d'ESADE, en els Informes Socials anuals de l'Ássociació Cristiana de Dirigents de Barcelona. En aquests informes, les análisis de la conflictivitat son meves, i m'hi remeto per ais aspeetes que suposo aquí de cara a l'análisi feta en el text.
42. C/. Antonio MARZAL, Informe Social 1974. «Documentación para Dirigentes», número 310, octubre de 1975, págs. 44-45.
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tema social que feia de l'Estat el moment monopolís43
tic de la distribució i la justicia) podría ser la mort
freudiana del pare, en un sentit mes elemental que el
de Freud. L'expressió de conflictivitat que va seguir
aquesta mort podría expressar així el carácter elemental d'una societat que va poder pensar que, mort el
pare, havia arribat el moment de repartir-se una herencia que creia que es guardava en algún indret. De
fet, les reivindicacions que es van encarnar en aquella
primera «explosió» conflictiva de l'immediat postfranquisme van ser augments lineáis, iguals per a tots i
plantejats per a tots alhora. Una análisi sindical de
llur realitat económica, mai no es va fer. Eren els filis
d'un sistema económic paternalista en el qual mai no
es van haver de preguntar, durant la vida del pare,
per res que tingues a veure amb la qüestió de com es
formen els preus i els salaris, contráriament a la práctica sindical occidental, inclosa la Hatina.
Amb tot, aqüestes dues explicacions —entre altres—
si semblen defensables per al primer any i fins i tot
per ais dos primers anys del postfranquisme (recordeu
la corba tragada mes amunt) no s'adiuen gaire amb el
canvi posterior d'aquesta corba. Ni la teoria del tempteig polític s'adiu amb la continuitat posterior de les
altes cotes de conflictivitat, un cop passat el moment
de la prova de sondeig, ni la teoria del carácter elemental d'aquella societat casa bé amb la modulado posterior de la corba, atenent ais moments relativament densos d'activa reflexió social que aquella sembla indicar.
S'imposa, dones, la recerca d'una altra explicado que
conjugui aquests dos moments significatius de la conflictivitat de la transido com a mediado d'aquella «herencia»: el seu elevat cost i la seva innegable modulado.
Per al manteniment d'un alt grau de validesa, l'explicació que em sembla mes plausible va peí camí de
les hipótesis emeses amb una matisació tan justa, per
43. «Fuero del Trabajo» 1938, Preámbul i Declarado III, paragraf 4rt. Llei de Reglamentacions de Treball de 16 d'octubre
de 1942, art. 1er.
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Víctor Pérez Díaz a l'estudi citat. Tractant d'extreure'n el que em sembla mes pertinent per a la finalitat
de la meva análisi —versió amb la qual, d'altra banda,
jo estic mes d'acord sense excessives reserves— jo diría que l'(alta) conflictivitat espanyola en el (llarg) procés de la transido és, en primer lloc, una conflictivitat
«política» en la mesura que primáriament —i inconscientment— es dirigeix contra el (nou) marc polític
creat (com abans es dirigía, amb uns altres mecanismes, per bé que també sempre mes implícitament que
no pas explícitament contra el (vell) marc franquista).
I en segon lloc, és una conflictivitat mes «expressiva»
(o autoexpressiva) que operativa, perqué, donades les
circumstáncies del marc genéric en el qual aquesta conflictivitat es presenta, ocorre que amb el conflicte simplement ens expressem, a falta de poder-hi aconseguir
res de concret. A la base de tot aixó, hi ha dos fenómens que considero essencials. Per una banda, un distanciament progressiu (pero comprensible) entre les
bases afectades pels problemes i alió que, des del franquisme, anomenem aquí «la classe política», és a dir,
les organitzacions sindicáis i polítiques nascudes per a
resoldre'ls i destinades a resoldre'ls. I, d'altra banda,
un fenomen de recerca d'una sortida indirecta (emocional) a aquesta situació d'atzucac estructural (objectiu),
44. Víctor PÉREZ DÍAZ, Orden social: cíase obrera y conciencia de clase: política y economía, op. ciu págs. 79-81. L'article,
tantes vegades citat, de Víctor Pérez Díaz, s'inscriu en una investigació mes global, extraordináriament lúcida en la seva v o
luntat d'objectivitat i només parcialment —i fragmentáriament—
publicada. Cf. el seu llibre, Clase obrera, partidos y sindicatos,
Fundación del INI, Madrid 1979. Justament d'aquest llibre ha
fet Julio Rodríguez Aramberri una recensió a «El País» (8 de
juny de 1980), en la qual, després «d'agrair que hi hagi algú
que encara continui prenent-se seriosament els métodes de la
sociología empírica» contra «una incontrolable filosofía de la
(a)história on s'aventuren les animes belle samb el seu llenguatge unificat i polivalen t», titila intencionadament d'«antiburocratisme conservador» les interpretacions de Víctor Pérez
Díaz. Que em perdoni Julio Rodríguez Aramberri, pero la veritat és que, davant la interpretado de les dades aportades i analitzades en el llibre que comenta, ell ha caigut en la seva propia crítica, recorrent massa fácilment «al Henguatge unificat
i polivalent», a un wishfull thinking de preuniversitari militant.
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en ell mateix i en el seu entorii concret. És a dír, davant «l'experiéncia —és Víctor Pérez Díaz el qui parla—
d'una doble dificultat (i relativa incapacitat o impotencia): deis representants (govern i oposició) per a encegar les fonts deis problemes i el descontent popular
que susciten; i de la classe obrera i per extensió de la
societat civil per a influir sobre els seus representants
a fi que s'enfrontin amb els problemes o esdeveniments
de carácter global (per diverses raons, una de les quals
consisteix en el fet que tampoc la classe obrera o la
societat civil, no sap com poden resoldre's molts d'a45
quests problemes)»; és ben natural «que el nivell de
preocupació o de temor que els obrers (i la societat)
senten davant deis problemes creixi en rao directa de
Uur gravetat, de la impotencia de les organitzacions per
a resoldre'ls i de Uur propia impotencia, derivada de
llur paper d'espectadors. En tais circumstáncies —continua Víctor Pérez Díaz— sembla lógic que els obrers
posin un límit a l'increment de llur nivell de preocupació i procurin aconseguir una eixida a la cárrega emocional corresponent, a través d'una acció directa que
aplegui aqüestes dues característiques: el fet de serho, una acció directa, i el fet de ser-ho en un terreny
familiar on l'experiéncia diu que sí que es poden obtenir resultats o bé, que almenys, poden expressar públicament dues coses: que ells son una forga i que voten
46
una solució d'aquests problemes».
La clau explicativa del fenomen potser es pot trobar
—i així ho fa Víctor Pérez Díaz— en «una transposició
de la teoría freudiana sobre el mecanisme de desplagament que s'esdevé en el procés de formado deis som47
nis». En aquest sentit (coherent, d'altra banda, amb la
meva tesi, mes amunt apuntada, de la necessitat de reconciliar-nos psicoanalíticament amb el nostre passat)
és com jo parlo d'un alt grau de conflictivitat com d'un
alt grau de pura expressivitat social, sense correlació
de cap mena amb els resultats en determinades circumsm

45.
46.
rneús.
47.

"I

L

Ibidem, pág. 80. Els subratlkt son de l'autor.
Ibidem, págs. 80-81. Els dos primers subratllats son
Els altres, de Tautor*
Ibidem, pág. 81.
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táncies objectives * i fíns i tot sense correlació amb les
meres expectatives. I és que no es tracta tant de fer,
com d'expressar-se davant la impossibilitat de fer res
concret. La qual cosa equival a dir, amb Víctor Pérez
Díaz, que «els conflictes socials, segons aixó, haurien
de ser tractats no solament com a respostes o estratégies ("conscients"), sino també (jo diría, sobretot) en
una mesura a determinar, com a sobremotivats, de manera mes o menys explícita o conscient, per preocupacions, pors i descontents d'ordre mes general i per
oportunitats de49cost reduit i de gran rendiment expressiu emocional». Quelcom, d'altra banda, que no es presenta com un fenomen tancat en ell mateix, sino dins
d'un fenomen mes general consistent en «l'augment de
la freqüéncia i la intensitat del recurs a l'acció directa
(i a una acció directa de carácter gairebé mes expréssiu que finalista) per part de sectors de la societat civil de tota mena o/i de segments periférics i locáis de
9
l'administració pública». * Cosa que conñrma la meva
tesi de fons referent a la des-estructura radical de la
societat, de la qual des-estructura Inherencia» ha fet
de mediadora.
Pero, com explicar l'altre fenomen apuntat mes
amunt, el de l'evident modulado de la corba de la conflictivitat en el postfranquisme ? Ja vaig indicar també mes amunt que aquest fenomen significava, si mes
no a primera vista, un cert moviment de reflexió activa, cosa que pot entrar en contradicció amb el carácter político-emocional amb qué he provat d'interpretar
la conflictivitat de la transido en el postfranquisme.
Tanmateix aquesta contradicció només és aparent,
perqué l'un fenomen i l'altre cal situar-los en subjectes
distints (els coHectius obrers i les organitzacions sindicáis), enduts per llurs propis dinamismes, que només
ocasionalment s'encreuen i interpenetren. (Estratégicament, sobretot, per part de les organitzacions. Inconscientment, sobretot, per part deis coHectius).
48. Francois SELLIER i André TUNO, Économie du Travail,
op. cit.t pág. 575.
49. Víctor PÉREZ DÍAZ, Orden Social- clase obrera y concien*
da de clase: política y economía, op. cit., pág. 81.
50. Ibidem. Els subratllats son meus.
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Será sempre així? Ko ho sé. Potser sí, potser no.
Alio que es refereix a una extrapolado positiva des del
punt de vista de l'estructuració social, ho presentaré
en aquest mateix apartat en ei número 5. Ara solament
m'interessa, cenyint-me al present —i per acabar aquest
número— subratllar que aquesta aparent oposició confirma la meva análisi de l'estructura sindical exposada
ais números 2 i 3. També des de l'análisi de la conflictivitat apareix una estructura sindical diferent de la
italiana, pensada en termes d'estructura anglo-saxona
«política», no per polititzada, sino per inestable, per
condemnada a la impotencia i per aixó obligada a re*
cloure's en el seu simple autoexpressivisme. Les bases
—«els espectadors» segons la terminología de Víctor
Pérez Díaz— son l'expressió emocional de la situació,
pero només les organitzacions (sindicáis o poli tiques)
teñen la paraula, alió que des d'Aristótil fa possible la
constitució «normal» de l'animal polític. Mentre les unes
i les altres no s'articulin «normalment», l'estructura
sindical de la transició com a mediació de Inherencia»
será una estructura ineficag, abocada a la impotencia
social, des-estructurada i des-estructurant.

5
S'articularan algún cop en un horitzó previsible? Ja
he dit que no ho sé. Pero certs símptomes podrien afavorir una resposta mes positiva.
Primer que res, el fet (real) de la modulació de la
corba dibuixada mes amunt. Una modulació que, en
els seus punts—violenta i «datats»— d'inflexió, apunta a
fets concrets de racionalització conscient del diáleg social, de creació d'alló que en aquest llibre he anomenat «l'espai raonable», on es troben operativament, per
a interpenetrar-se i equilibrar-se, «les raons» deis diferents agents socials. Perqué difícilment es pot negar
que darrera la caiguda (relativa i absoluta) de la conflictivitat de 1978 hi ha els Pactes de la Moncloa, i darrera la de 1980, l'Acord Marc CEOE-UGT.
¿Tant com per abandonar les analogies fácils i temptadores amb el model italiá —fins i tot amb els matisos diferenciáis exposats aquí— i buscar analogies amb
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el model alemany, el de rAlemánya de la crísi deis anys
vint, la que en el camp social coHectiu estima que alió
que objectivament uneix té mes pes que alió que separa i enfronta?
Jo no diría tant. Les tradicions culturáis (les estimacions, els comportaments, etc.) de cooperació «raonable» exigeixen, segons el meu criteri, mes temps de
decantado (de consolidado) que el que ha transcorregut fíns ara en aquest procés de transido nostre i en
aqüestes circumstáncies complexes.
Pero tampoc no hem de descartar una tendencia que
—per vaciHant que sigui— avui podem discernir, per
motius i amb expressions diferents, en paísos no gens
allunyats de la nostra cultura social, com Franca i la
51
mateixa Italia. De fet, l'Acord-Marc CEOE-UGT, si en
una primera lectura només és un acord de «notables»
(amb tanta eficacia, d'altra banda, no ho oblidem, com
per haver desbancat, en part i per ara, el protagonisme
social de les CC.OO., que jugá deliberadament l'«altra»
estrategia), en una segona lectura —avui, en part, confirmada pels fets— és mes que aixó, és l'intent operatiu de canviar les condicions de base de les estructures
sindicáis heretades del franquisme i passades per la
mediació que he perfilat en la meva análisi, durant la
transido del postfranquisme. El mutu reconeixement
com a interlocutors sindicáis, per simbólica que en
sigui l'expressió" té aquest significat. La intenció d'abordar conjuntament temes tais com els de la productivitat i l'absentisme (fins i tot si les decisions a adoptar amb prou feines son quelcom mes que un símbol)
51
també significa aixó. I sobretot, aixó és el que objectivament signifiquen els elements operatius —objectivament estructurants— que, per una banda, introdueixen directament i amb perfil propi els sindicats en
54
l'empresa, (contra Uur heretada implícita presencia assembleística) i de l'altra, reconfiguren en termes polí51. Giorgio GIUGNI, La democrazia industríale. «Mondo Opéralo», número 2 (1974), págs. 49-52.
52. Acord-Marc Interconfederal sobre Negociació CoHectiva,
I i XI.
53. Ibidem, VIII.
54. Ibidem, XI A).
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tícs conerets la negociació collectiva (contra la seva estuctura atomitzada heretada i contra la solució pura35
ment técnica i abstracta de l'avantprojecte del govern).
I el fet que les solucions concretes de l'Acord-Marc
hagin estat assumides peí text definitiu de la Llei de
56
l'Estatut deis Traballors, pot ser una confirmado de
l'operativitat d'aquest canvi de tendencia, que apunto
com a possible. En tot cas —i amb aixó acabo aqüest
CT
apartat— la negociació estructurant del «nou» Estatuí deis Treballadors és Túnica cosa que, trencant la
tendencia de la transició, podría obligar-nos objectivament a anar per camins que condueixin a una «socie58
tat estructurada».

IV
r

¿Hi ha alguna possibilitat de dir quelcom de diferent, quan, en comptes de parlar d'Espanya, parlem de
Catalunya? ¿És possible parlar de variables culturáis
i institucionals diferents, de tradicions culturáis i institucions especifiques sólidament implantades a Catalunya o implantades d'una manera diferent de les espanyoles, d'una «herencia» rebuda d'una altra manera
i d'una diferent «mediació d'aquesta herencia» en els
anys de la transició del postfranquisme?
No cree que aqüestes preguntes siguin impertinents
o supérflues. En definitiva, qualsevol intent de parlar avui d'un model catata d'empresa (real, probable, o
possible) ha d'intentar buscar una resposta (real, probable o possible) a aquesta serie de preguntes. De fet,
en aqüestes preguntes se sintetitza tota la voluntat d'in55. Ibidem, IX.
56. Llei 8/1980 de 10 de marc. de l'Estatut deis Treballadors,
Arts. 82, 83 i 84.
57. Cf. Antonio MARZAL, El Estatuto de los Trabajadores:
Una negociación estructurante. «El Correo Catalán» (17 d'abril
de 1980).
58. Cf, Antonio MARZAL, El Estatuto de tos Trabajadores:
Por un sociedad estructurada. «El Correo Catalán» (2 d'abril
de 1980).
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dagar d'aquest últim apartat del meu epfteg. Per6, quina és la resposta o el camí de la resposta? Encara mes:
hem de creure que aquesta altra resposta pot arribar
a existir?
Formalment hauria d'existir, si mes no en la mesura en qué tota pregunta -formal indueix un camí formal
de resposta. La tesi formal de fons d'aquest llibre és
justament aixó: que els models concrets d'empresa son
funció de les variables de tipus cultural i institucional
que els envolten, en les quals s'expressa objectivament
i necessáriament la identitat real d'un poblé i amb les
quals, no menys objectivament i necessáriament, es remodela i reconfigura, amb una orograña diferenciada
i concreta, el comú sistema tecnológic de les societats
industriáis, on aqüestes, com en un humus, s'implanten i viuen.
Pero a tot esquema formal de planteig respon sempre un contingut real de resposta? Metodológicament,
per a cada cas concret, aquest és el problema. Així
dones; existeix aquest contingut real de resposta catalana a resquema formal de planteig deis models d'empresa?
Suposo que sí. Pero aquí —cal que ho reconeguem
d'entrada— la resposta necessáriament s'ha de fer mes
incerta i fins i tot mes dubitativa i vaciHant, si és que
no volem confondre problemes objectius de fets i realitats amb qüestions subjectives d'iHusió i de fe. Almenys mentre la fe i la iHusió no siguin elements reals
reconfiguradors deis fets. I és ciar que aixó podría ocórrer aquí.
Pero, com abordar aleshores en concret —aquí i
ara— els camins d'aquesta resposta? Personalment he
escollit un camí extraordináriament subjectiu pero que
em sembla que podría ser fecund, si l'agafem només
com a punt de partida d'una polémica oberta. Fa ja
gairebé dos anys (el febrer de 1979) vaig escriure, per
w
a un llibre coHectiu de la Fundado Bofül una serie
de reflexions, intencionalment objectives, relatives a un
59. Catalunya cap a Vany 2000. Temps de futur. Publicacions
de la Fundado Jaume Bofill / Blume. Barcelona, 1979.
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model cátala d'empresa" Dones bé, el que ara jo propassat aquest temps, curt quant al calendan,
pero llarg, sens dubte, en esdeveniments— és de fer
una contralectura d'«alló», imitant José Luis L. Aranguren en el seu text Contralecturas del Catolicismo,
amb la qual va tornar a llegir, per a ell i per ais altres,
aquell vell (i nou) llibre seu, aleshores titulat Catolicismo día tras día. El métode em va apassionar, tal
1
cona ja vaig exposar-ho el seu dia,* i ara l'imito a la
meva manera, en dos punts diferenciáis: la lectura (que
62
numero per tal de tallar-la) i la contralectura. Comento,
dones, amb el primer apartat d'aquella lectura.

1
Catalunya es troba ara mateix davant d'una
opció respecte al tema de l'empresa. Baldament
només sigui en el sentit, modest i retallat, d'ima
opció objectiva, prescindint de si posseeix o de
si li falten les condicions subjectives que fan possible que s'hi pugui enfrontar d'tma manera eficag i conscient.
M'explicaré. És ja un tópic de dir que la fi del
franquisme obre a Catalunya en tots els dominis
•i també en l'económic i en el de l'empresa— la
possibilitat genérica de recuperar la seva propia
consciéncia i identitat nacionals. El problema consisteix a saber si el buit «cátala» d'aquests «quaranta anys» li obre o li tanca, en termes reals,
aquest procés de recuperado de la seva identitat
hivernada. Un problema per al qual el retorn
emocional, avui predominant, al període anterior
a la guerra civil, no és una resposta sino una pura
evasió, o a tot estirar, una fuite en avant, que per60. Antonio MARZAL, «Una nova oportunitat per a Tempresa
d'aquest país» a Catalunya cap a Vany 2000, op. cit., págs. 205222.
61. Cf. Antonio MARZAL, En torno al último libro de Aranguren: Contralectura del catolicismo. «El Correo Catalán» (16
de novembre de 1978).
62. El text repetit aquí recull simplement les pagines fináis del capítol citat mes amunt. Concretament, les págs. 219222.
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met d'evitar els problemes amb una bona consciéncia.
En efecte, el sentit raonable de la tradició cultural catalana —i fins i tot el seu complex món
organitzador (en definitiva institucional)— que ha
superat en part amb éxit la prova de foc d'aquests
quaranta anys, es troba, segons que em sembla,
mes que contrarestat peí canvi de panorama industrial (en definitiva tecnológic) al qual anem a
parar després deis quaranta quilómetres d'aquest
túnel que ha significat institucionalment i culturalment el franquisme. Canvi tecnológic, esdevingut en la consciéncia subliminar d'un franquisme
que ha segregat una determinada cultura (de contraintegració radical amb components amb prou
feines articuláis de tipus liberal i marxista) i
unes determinades institucions (contrautilitzades
per a l'enfrontament social de tipus reivindicatiu
clássic, on romanen subjacents l'esperanga i la
retórica d'una rao automática básicament ideológica). Unes variables culturáis i institucional que,
peí fet de ser ideológiques, no han deixat d'influir
decisivament sobre els comportaments collectius,
encara que només siguí per la llarga durada d'aquest període de la historia d'Espanya, i que semblen decantar, si mes no en una primera aproximado, un model grollerament llatí.
El resultat de tot aixó ha estat, em sembla,
d'una banda una certa uniformització de la vida
social espanyola i un cert grau d'arcaítzació deis
elements d'aquella que mes han resistit els agents
culturáis i institucional del franquisme; i de
l'altra —fenomen molt important per al cas de
Catalunya—, un cert buit de tota cultura circumdant que pogués jugar el paper de catalitzador
en la diversificació deis models industriáis concrets, des de perspectives institucionals i culturáis situades en un espai económic relativament
un i tari. Encara que només fos perqué les solides
tradicions culturáis i institucionals a qué em referia mes amunt citant Duncan Gallie, aquí han
estat, a causa del franquisme, sobretot antitradi-
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cions. La qual cosa ens ha llegat un tramat sócioindustrial relativament invertebrat on la instaHació de la rao automática del xix troba unes condicions d'implantació artificial extraordináriament
favorables.

Aquí tallo aquella «lectura». Dones bé, menys de dos
anys després, la meva «contralectura» d'ara —ho haig
de reconéixer d'entrada— mes aviat confirma —si és
que no l'aguditza— el pessimisme latent en la intenció
esperangadora d'aquella primera aproximació genérica
al tema.
M'explicaré. L'afirmació emocional de la catalanitat només pot arribar a convertir-se en una recuperad o propia, si les emocions incideixen en la realitat catalana i no son simplement una disfressa que la vela,
per a substituir-la —o simplement, substituint-la— per
una altra, amb les mateixes paraules. Dit d'altra manera, el procés d'ideologització inconscient a qué han
estat sotmesos els comportaments catalans tot al Uarg
del procés de canvi tecnológic i modern deis quaranta
anys de franquisme, ha segregat en una bona part
—potser majoritária— de l'antipráctica franquista, un
procés progressiu de buidament inconscient de la cultura catalana (en el sentit antropológic del terme, que
és el que utilitzo en aquest llibre) en formes de buida
ideología atemporal i abstracta. El procés d'uniformització de qué parlava en la meva «lectura», troba aquí
la seva clau explicativa com a fet ambigú, i també, com
a fet negatiu. En aquest sentit cree honradament que
es pot dir que l'antipráctica franquista dominant ha
pogut ser tan dolenta per a Catalunya com la práctica
franquista. Per comprendre aquest procés, el podríem
mirar a la llum de l'analogia —atenció, només analogia— amb el procés de francesització d'Espanya a
partir de la seva victoria contra la invasió napoleónica.
El tema és vidrios i fins molest, perqué amb relativa facilitat hom el pot traduir intencionalment al llenguatge ritual deis partits, tot alterant el meu, peí que
fa a la intenció i al seu sentit objectiu. No seré jo
—que en una altra ocasió em vaig proclamar «cátala
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de segona»—,• el qui s'arrogui cap mena de legitimitat
«política» per donar carta de catalanitat a ningú. Pero
des de la perspectiva, bona o dolenta, encertada o equivocada —aquest és un altre afer— per6 purament inteHectual en qué ara em situó exclusivamente cap planteig «polític» no em pot llevar el dret d'analitzar certes sigles catalanitzadores com a meres catalanitzacions
en sigles.
Alguns amics, «catalan s de sempre» s'han oposat
algún cop a la meva tesi, amb l'argument que és milior
per a Catalunya que certs partits proclamin llur voluntat de catalanitat baldament només es tracti d'una mera voluntat, que no pas que no es proclamin catalans
de cap manera. Haig de confessar que aquest argument té el seu pes, pero només «polític», justament el
del nivell en qué ara jo no em moc i al qual no vull,
ara i aquí, ser traduit. En canvi, des del punt de vista
«cultural», que és el que lliga amb les intencions d'aquest llibre, l'argument i l'afirmació que l'expressa, em
semblen extremament discutibles. La catalanització del
franquisme, defensada amb ardor per Ridruejo els primers temps —certament, sense éxit— en forma d'una
assumpció de la cultura catalana per part d'aquell regina, probablement tampoc no hauria estat milior que
res. Históricament —baldament es tracti d'un futurible— té sentit afirmar que possiblement hauria estat
pitjor que res, és a dir, pitjor que el no-res que históricament es produí de fet. Les inscripcions «conven donáis» en el llibre registre del baptisme —si em permeteu la comparado—- no son millors que el baptisme.
Comparacions a part —suposant que, grácies a elles,
s'entengui, encara que no es comparteixi, el que dic—,
la meva tesi no passa, per una banda, per la identificado de la cultura catalana amb la cultura de dretes,
per a utilitzar una terminología convencional, que personalment detesto perqué és poc útil perqué l'análisi
funcioni. Justament el buidament ideológic de qué parlo, té, en aquesta terminología —grácies a l'antipráctica franquista— una de les seves majors complicitats
63. Cf. Antonio MARZAL, La Catalunya de los notables, «El
Correo Catalán» (28 de novembre de 1978).
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pseudo-argumentatives. Si oblidem els aspectes mes moderas —i possiblement els mes catalans— de les exigéncies i les condicions de la cultura de l'organitzacio,
és possible fer anar a parar aquest tema sense llevarli el sentit —i també el seu llenguatge— al dilema «polític» de dretes i esquerres. Tanmateix al preu —ben
car, per al que estic dient— de deixar Catalunya defora.
La meva tesi tampoc no passa, en segon lloc, peí
debat sobre si Catalunya llia feta la «burgesia» o el
«poblé». (Un debat de moda fá alguns anys i amb reconversions significatives per al que estic dient.) Encara que només fos perqué Tuna o l'altra tesi és indiferent per a la finalitat i el sentit de la meva análisL
Tan indiferente qué no és una insensatesa afirmar que
certes formes de «socialisme cátala» podrien no ser
sino l'última possibilitat de supervivencia d'una certa
burgesia, que-vol continuar essent-ho «d'una altra manera», és a dir, sense assumir riscos.
El que jo vull dir és únicament que la lenta erosió
del fet cátala per la práctica franquista que suscita
«una resistencia», pot avui trobar-se confirmada per
una antipráctica franquista, pero ara sense «resistencia», cosa que pot ser mes greu. I que el problema de
la possible catalanitzacíó o descatalanització del model
d'empresa és només un problema consistent a saber
—a poder predir— si sobrevivirá, en termes moderns
—és a dir, aquí, després de la revolució franquista de
«la modernitat», segons la terminología de Peter Berger— la cultura «catalana» de l'organitzacio raonable i
creativa, o si aquesta será purámént i simplement substituida i buidada peí fácil recurs ideoldgic a l'abstracció d'una Rao automática que pugui prometre'ns i que
ens prometí qualsevol paradís —sense haver de pensar,
només per votar un color. A criteri meu, aquest problemátic dilema continua ávui plantejat com abans. Potser encara mes agudament que abans, a mesura que lógicament s'esvaeix també, encara mes, el perfil dür deis
temps —i els modés— de la resistencia. Perqué el problema és de model cultural i institucional, no directament «polític». ¿Continuaran plantejant-se així les coses en un futur immediat? Potser sí, potser no, Pero en
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tot cas, en aquest terreny movedís i vaciHant s'enfonsa
l'arrel genérica del meu actual pessimisme.

2
En tot cas —i ara torno a la «lectura»—, l'análisi de les forces socials protagonistes del problema confirma aquesta primera impressió. Tres anys
després de la ñ del franquisme, el panorama sindical cátala no és substancialment ni accidentalment diferent del panorama sindical espanyol,
sino que n'és la copia exacta. A diferencia del que
hagi pogut passar amb el cas base, a Catalunya
el procés sindical no s'ha decantat amb cap nota
d'identitat propia sino que s'ha fos purament i
simplement en el tipus de sindicalisme que per
reacció crea a Espanya la cultura «integradonistafeixista» del franquisme i que després potenciaren les modificacions institucionals, objectivament mes obertes, que es van imposar amb Tetapa industríalitzadora del franquisme a partir
de la reforma económica del 58.
En aquest sentit potser es pot dir que el fenomen migratorí intern ha produit en el panorama social cátala un impacte mes gran que el que
aquest ha produit en aquell. Lluny, dones, d'una
catalanització de l'Andalusia immigrant —per posar només un exemple— alió que sindicalment s'ha
esdevingut, d'acord amb el mateix exemple, ha
estat una andalusització de Catalunya. Que tocant
ais aspectes de la integrado i de la influencia, el
comportament del fenomen migratori intern a
Catalunya hagi estat distint del comportament d'aquest mateix fenomen migratori espanyol a Alemanya o a qualsevol altre país europeu, és un fenomen lógic i explicable. Pero aixó no lleva l'efecte social prímarí de la falta d'unes variables
institucionals i sobretot culturáis própies del fenomen sindical cátala que el diferenciín del fenomen sindical espanyol. Des d'aquest punt de vista —i mentre no canviln substancialment certes
coses—, l'objectiu protagonisme social deis sindi-

cats en el tema de l'empresa no permet esperar
un tractament de l'empresa a Catalunya diferent
del tractament espanyol generalitzat peí franquisme i l'immediat postfranquisme. Un fenomen, d'altra banda, coincident amb el problema, avui ben
ambigú, de la catalanització de l'esquerra convencional clássica. Cosa que autoritza a augurar una
progressiva implantado, grollera i elemental, del
model llatí d'empresa, sense les matisacions tradicionals o critiques que aquest model presenta
a Franga o a Tactual Italia respectivament, i a
to amb l'elementalitat generalitzada d'una societat espanyola que surt del franquisme desproveída d'uns reals mecanismes de defensa de la seva
diversa i diferenciada identitat, i insensible a la
crida i al perfil real de les coses, a favor de la
boira ideológica deis grans principis abstractes.
De la No-raó feixista, aquí i ara, hem retornat a
la Rao automática. Si de cas, disfressada d'una
Pseudo-raó utópica per tal de poder desqualificar
la Rao raonable.
L'altra forga social protagonista de l'empresa
a Catalunya, la deis empresaris, tampoc no augura, a criteri meu, cap perspectiva radicalment distinta, per motius probablement diferents, a Fhora
de plantejar un possible tractament propi de l'empresa catalana. La desvertebració social produída
i llegada peí franquisme ha mogut objectivament
uns empresaris, culturalment i institucionalment
catalans, cap a unes formes arcai'tzants de presencia, que han estat mes una supervivencia que no
pas una forma activa de vida. La raonabilitat imaginativament subjacent, per la forga de les coses,
a les formes de ser i d'actuar deis empresaris
europeus mes vitáis, s*ha anat inhibint aquí per
una reacció de comoditat davant d'un entorn real,
el franquista, que eximia de pensar i d'actuar, tot
convertint en artificial la vida, i reduint les tradicions culturáis i institucionals deis empresaris
catalans a formes arcaiques d'incidéncia mes simbólica (del passat) qué no pas real (per al futur).
Un arcaisme que, entre altres coses, ha presentat

com a catalans les formes petites i velles d'empresa, i com a universals, les grans i les innovadores. Actitud que no s'explica solament peí pes
polític de 1'Adininistració central, sino mes aviat
per la falta de pes de la consciéncia política catalana dintre i fora de Catalunya.
I ara torno a la «contralectura».
Des de la perspectiva sindical del tema, amb prou
feines si avui canviaría les apreciacions de la meva
«lectura» sobre les escasses possibilitats sindicáis d'un
model cátala d'empresa. Amb aquells aparells sindicáis
«heretats» del franquisme, tot intent polític cátala d'un
projecte de reconstrucció nacional, que és previ a tota
possible modelització catalana de l'empresa, molt probablement —i en contra del que podría succeir al País
Base si no tingues els seus «altres» problemes— quedaría buidat en una mera discussió ineficaz i a mes a
mes interminable, sense mes mediado que la pseudomediació ideológica i sense mes recurs que fer-se una
bona consciéncia davant d'un problema no resolt en
Fámbit deis fets, a base de situar el problema en aquesta bona consciéncia.
Les meves matisacions d'ara —en vista de l'análisi
refeta, en rapartat anterior sobre la transició com a
«mediació de l'heréncia»— únicament subratllarien la
major gravetat del problema a causa de la seva urgencia. El buit constatat entre els aparells sindicáis com
a suprastructures polítiques i les estructures básiques
(estimacions, creences, comportaments institucionalitzats) deis treballadors que es pensen —o desitgen—
autoorganitzar-se no ha estat emplenat —ni ha pogut
ser-ho peí fet de no aparéixer nous agents socials mediadors— per una cultura de coHaboració (nacional) de
l'organització, capag de tornar a hissar l'esperanga (o
de respondre al desafiament) deis que ja eren a Catalunya o hi van venir per viure «d'una altra manera».
Encara mes, potser alió que está succeint —ja que és
inviable que la «cultura» arreli en la «ideología»— és
que el motor continua girant en el buit —en aquest
buit constatat—, agreujant així els problemes de la
falta d'unes estructures própies que siguin capaces d'in234

cidir de manera positiva sobre la possibilitat operativa
d'un projecte comú, i sobre la necessária remodelació
de les estructures sindicáis, sense les quals el projecte
comú és impossible. La qual cosa no deixa d'adir-se
amb les meves reflexions del punt anterior. La cátalanització de nom pot esdevenir el mecanisme mes eficag
per a substituir i bloquejar la catalanització de fet.
I una observado addicional. Solé Barbera no va estar d'acord amb el meu text primitiu, perqué en la
meva expressió «l'andalusització de Catalunya» ell hi
Uegia o hi veía una mena de caracterítzació basta i
Violenta deis sindicáis que actúen a Catalunya. No és
pas aixó el que jo deia (al marge que l'expressió que
vaig utilitzar sigui o no afortunada) ni el que ara torno
a dir (al marge de la responsabilitat de cadascú en la
part del seu mateix pensament que projecta en la lectura. A cadascú el que siguí seu). Peí que fa a mi, l'expressió «andalusització de Catalunya», l'utilitzo ñomés
amb una intenció descriptiva (és a dir, sense connotad o valorativa de cap mena) i només apunta al fet del
major o menor grau (en aquest cas menor) de remodelació de la immigració per part de Catalunya. Sindicalment, com en d'altres camps, el problema té la seva
importancia. Perqué es tracta de saber si el món sindical cátala reflectirá —i utilitzo, peí fet de ser expréssiva, una caricatura del recent debat parlamentan so*
bre la Moció de Censura— el discurs d'un Rojas Marco
o el d'un Roca Junyent.
Tot aixó, des de la perspectiva sindical obrera. Des
de l'altta perspectiva, lia deis empresaris, la meva «contralectura» d'ara encara és mes dura que la meva «lectura» d'abans, que em va sortir massa unidimensional,
em sembla. En efecte, el problema d'un model cátala
d'empresá ño em sembla radicar —des d'aquesta perspectiva empresarial— soláment ni principalment en un
cert arcaisme, com a forma de supervivencia catalana
en una cultura económica circumdant, uniformadora.
Avui potser la gravetat del problema la veig mes en el
fet que, disfressada de vegades de formes arcaiques i
d'altres sense necessitat de cap mena de disfressa, l'ao
titud empresarial «catalana» ha estat erosionada molt
eficagment pels comportaments poc empresarials de
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l'expansió económica franquista, tal com slia revelat
en els temps de la medíació de 1'heréncia. Ni el vell i
arrelat gremialisme cátala ha reaparegut en formes modernes d'associació d'empresaris (i n'és un testimoni
el Foment del Treball, mes defensiu que no pas creatiu, a jutjar pels registres que va tocar en les eleccions
al Parlament; en tot cas, mes preocupat que ocupat
en totes les seves expressions associatives; i sempre
junyit al pesat carro de la CEOE, sense pes ni projecte
propis, després dliaver sobreviscut a tan tes proves). Ni
la tradició catalana de petites i mitjanes empreses és
capas d'expressar-se ja de forma distinta —activa— de
com l'expressa interessadament —per al seu joc «política— el lament escénic del partit comunista. Ni els
temps de la crisi económica de la transició —els temps
reals de la reidentifícació de Catalunya— han estat fíns
ara capados de desvetllar alternatives noves i imaginatives davant de les velles coses, els vells sindicáis i els
vells nous partits. A jutjar per l'experiéncia deis (ja
llargs) anys de la transició, la cultura organitzadora deis
empresaris catalans sembla que ja no es mesura amb
l'estil del manager, és a dir, pels resultats, sino per
alió mes oposat a l'estil del manager, per Hurs «piadosos desigs», per llurs desigs passius i ineficacos d'un
nou quadre «donat», segur i fet, com en els «millors
temps». Hi ha excepcions, és ciar. Pero son unes excepcions tan escasses i poc signifícatives, institucionalment
parlant, que no és possible discernir a l*horitzó próxim un projecte operatiu distint, capag de superar decisivament la prova del temps a qué Catalunya ha estat sotmesa durant els quaranta anys de franquisme.
En aixó s*han unit objectivament per tai d'acabar amb
la tradició de «sempre», la práctica i l'antipráctica franquistes.
3
El panorama futur a Ilarg termini de l'empresa catalana: és potser tan negatiu i obscur com
em sembla que és a curt i mitjá termini? No necess&riament. Dos canvis previsibles podrien teñir
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un éfécte decisiu en aquesta perspectiva mes oberta que albiro.
En primer lloc, i en un termini relativament
proper, el fenomen polític de l'autonomia catalana, a condició que aquesta autonomia no quedi
recluida a l'esfera política —tal com el món llatí
concep la política—, i que arribi a decantar-se cap
a formes rigoroses d'administració —d'autoadministració— estricta. L'exemple francés podría ser
significatiu respecte a aixó. Ara bé, aquesta primacía dé l'administració en el sentit ampli del
terme (en definitiva, de la raonabilitat moderna)
sobre la política en el seu sentit estret (és a dir,
de la vella racionalitat automática) no és una
dada que s'imposará espontániament, Ni tan sois
és un procés que resulti afavorit per Tactual cartografía de les'forces socials en aquest moment
de reconstrucció catalana després de l'etapa de
resistencia. Ben al contrari, tal primacía significa l'ésforg voluntan i conscient dé cara a u n tipus de societat viable i concreta, capa$ de superar alhora l'arcaisme emocional superviveht i les
fácils temptacions de jugar-se el present real,
apostant per un futur incert. Un esforg que el model hispánic de la societat postfranquista fa difícil, pero que previsiblement tindrá una nova
oportunitat, bé que difícilment repetible, en la
dinámica social que objectivament désvetllará el
fet d'inaugurar —d'estrenar— una autonomia política en les reals condicions d'una societat industrial moderna, condicions que eren inexistents
en el període anterior a la guerra civil espanyola.
En un termini mes llarg, amb Tentrada d'Espanya a la Comunitat Económica Europea, i sempre, és ciar, que la dinámica d'aquesta no experimenti una involució —cosa que no és pas evident— és previsible una dinamització positiva i
clara de les tradicions catalanes modernes de tipus cultural i institucional que reconfigurin un
tractament diferent de Tempresa catalana. La relativització de les fronteres jurídico-polítiques no
és de preveure que es produeixi sense un énfor*
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timent simultani de les fronteres político-culturáis i fins i tot institucionals que regionalitzaran
Europa, canviant en aquest sentit la seva actual
i vella geografía. Davant d'un dinamisme d'aquesta mena, en gran part constatat ja des del Tractat de Roma, baldament només siguí en el sentit
d'una bipolarització, en termes relatius, de l'Euro
pa desenvolupada i de l'Europa pobre —bipolarització que, dit siguí entre paréntesis, poc té a veure amb el quadre ideológic de l'Europa deis mercaders i de l'Europa deis treballadors, tan i tan
repetit—, Catalunya, l'empresa catalana, tindrá
una nova possibilitat de trobar el seu lloc. Un lloc
que possiblement es configurará i s'assentará mes
amb el model raonablement imaginatiu de l'Alemanya o de la Suécía actuáis que no pas amb el
que una retórica vergonyant ha anomenat aquí
el socialisme mediterrani. Una possibilitat que, és
ciar, ara com ara no és una predicción que és s o
lament i purament aixó: una possibilitat.
Decididament introdtut ja en el que jo he anomenat en aquest llibre, les variables de tipus institucional
que determinen els models reals d'empresa —en aquest
cas, de l'empresa catalana—, la meva «contralectura»
d'ara, abans que res invertiría els termes de la meva
anterior «lectura».
A llarg termini, continuo pensant que l'entrada d'Espanya al Mercat Comú és encara una possibilitat nova
per a un model cátala d'empresa. Amb dues condicions,
potser, de tipus operatiu. Una, que Catalunya es prepari a entrar a Europa, no merament a ser acceptada
per ella, com Portugal o com Grecia o com potser també, la mateixa Espanya.
La qual cosa significa autoorganitzar-se al marge
d'aquesta entrada, en comptes de reduir-se a acceptar,
conscientment pero passivament, de ser organitzada per
una circumstáncia que, en definitiva, li és exterior. I
l'altra, que Catalunya siguí capa? d'evitar la temptació,
que avui sembla que s'accentua perillosament en moltes de les seves capes, de mirar el projecte europeu a
través de la pura simbologia ideológico-política. Les
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fronteres político-culturáis, de qué jo parlava en la
meva «lectura», apunten realment i positivament a aixó,
en contra d'un cert planteig, a mes a mes d'ideológic,
automátic. Perqué el fet europeu—no ho oblidem— és
ja un fet diferenciat, en el qual hom no es limita simplement a entrar, sino que cadascú, peí fet d'entrar-hi,
se sitúa —es diferencia— objectivament i de fet.
De totes maneres —i aquí radica la clau de la meva
inversió deis termes— la realitat del Mercat Comú —fins
i tot si manté o recupera el seu primitiu projecte— és
una cosa tan llunyana, ádhuc temporalment —si no peí
que fa ais inicis, almenys en els seus efectes— que no
la podejn erigir en la carta reconstructora de Catalunya* El Mercat Comú només podría ser per a Catalunya, en aquest sentit, aquí i ara, una reserva d'esperanga que pot no perdre's —suposant que es doni i
quan es doni— només si hom és capag avui de donar
una resposta positiva a les esperances immediates de
Catalunya.
I aqüestes esperances immediates radiquen, em sembla, en la construcció de la seva propia autonomía, tal
com deia en la meva «lectura», pero ara amb una «contralectura» que n'accentua la gravetat i la urgencia.
A un termini mitjá operatiu, que les expectatives actuáis tendeixen, explicablement, a escursar per la for$a deis fets, el catalitzador institucional de la recuperado necessária de la identitat catalana —catalitzador,
en el sentit mes estríete de la metáfora—, ara com ara,
només ho pot ser, a criteri meu, la reconstrucció de
la Generalitat en termes d'administració racional i moderna.
Amb aixó no negó —ja ho he insinuat en la meva
«lectura»— la importancia del pes directament pólític de l'autonomia. El que vull dir ara en la meva «con*
tralectura», és que solament si aquesta realitat política
s'expressa, directament i primáriament, en una realitat
administrativa absolutament penetrada per la racionalitat moderna, será possible fer d'aquella Pexpressió i
no la disfressa d'una identitat previa i permanent, que
no s'esgota en formes de ser (politiques), sino que reclama incessantment el seu mateix ésser básic (el de
les estructures socials segregades endógenament). Sense
239

aixó, el monopoli «polític» de les característiques catalanes em sembla que acabaría per ofegar el mateix ésser cátala.
Encara mes, jo pensó que en vista de la realitat «heretada» i «subjecta a mediació» (en el sentit que dono
a aquesta expressió en el meu epfleg), l'únic factor que,
de manera immediata, pot catalitzar en sentit positiu
el canvi deis altres agents socials sortits deis anys de
la prova en estat d'acultura i ainstitucionalització (en
el sentit de la meva análisi), és la implantado institucional, amb l'autonomia, d'un estil —d'una cultura—
d'administració moderna, nova, racional i contagios de
la seva propia dinámica. Quelcom, per altra banda, que
en les actuáis circumstáncies, no és garantit per la seva
simple possibilitat, ni moit menys. Encara mes, quelcom que per a emergir efica$ment, ha d'esquivar uns
obstacles ben reals, superant uns esquemes estimatius
ben implantats avui a Catalunya per la forga deis fets,
els quals tendeixen a saltar directament de la dimensió técnica a la dimensió política, sense passar per la
mediació d'una cultura organitzadora institucionalitzable i moderna. La planifícació podría ser un exemple
d'aquests obstacles. Un altre, el mateix concepte d'autonomia. Sense aquesta mediació cultural i institucional de les estructures socials endógenes, la planifícació
només será un motile ideológic, ineficaz i negatiu económicament, i l'autonomia es podría decantar, de fet,
a realitzar-se en termes arcaics d'autarquia. Aixó pot
semblar una paradoxa, pero, com diem vulgarmente si
no, ais fets. O bé —des del moment que parlem de futur— a certs programes de certs partits.
En tot cas, en aquesta variable institucional de mecanismes racionáis i efícagos d'implantació de l'autonomia —entesa aquesta en termes de reidentificació de
la propia cultura organitzadora endógena, com a resposta al repte de l'eficácia moderna— és on jo veig, ara
per ara, la clau única de possibilitat d'un futur, relativament immediat i decididament diferenciat i creatiu,
per a un model cátala d'empresa. A condició que en els
próxims quatre o cinc anys aquesta oportunitat no es
perdí. Perqué cal no oblidar que, si en els temps de la
resistencia, el Barga fou, a Catalunya, mes que un
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club! en els temps de la normalitat Catalunya pot ser
realment —segons que aprofiti o no la «seva» oportunitat—*, una nació o menys que una nació. Aquest és, en
definitiva, el repte. I la condició de possibilitat de Tapando d'un model cátala d'empresa.
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A qualsevol societat moderna, el grau de perfeccionament que
aconsegueix l'empresa, que és l'instrument que desenvolupa el
procés productiu, és d'una importancia básica.
Es per aixó que el coneixement profund de la seva estructura,
els métodes de funcionament que s'hi utilitzen i els objectius
que es planteja, son temes que ¡nteressen a tots aquells que des
d'una perspectiva o altra volen millorar-ne la realitat actual i
obrir noves possibilitats.
Aquest interés per l'empresa es manifesta en la nostra societat
d'una forma creixent. Les raons que expliquen aquesta especial
atenció es troben, a part de les esmentades, en la convicció de
qué el model d'empresa que existí' en les ultimes décades, sota
la dictadura, ha quedat superat en determinats aspectes peí recent restabliment de les llibertats democrátiques i ho és també,
dia a dia, per la innovado tecnológica.
Així dones, en aquest context doblement canviant, per a nosaltres, catalans, és d'una gran utilitat l'obra d'Antoni Marzal,
economista, especialitzat en models d'empresa, que ens ofereix
una suggestiva descripcíó deis existents en l'escena internacional i de les raons profundes que els estructuren.
Aqüestes pagines signifiquen, creiem, un valuós ¡nstrumentde
racionalitzacíó d'un tema com l'empresa, que en époques passades resta immobilitzat per les circumstáncies adverses i fou
considerat, sovint, de forma superficial. Ara, que hem superat

aquelles limitacions, cal una análisi realista i creativa i per aixó
res millor que una informado previa, ordenada i auténtica com
la que ens ofereix l'autor.
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