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4.2 REVOLUCIO ORGANITZATIVA: T AYLORISME 

4.2.1 Introducci~ 

Hem acabat l~estudi de la revoluci~ industrial amb la vaga de l~acer de 

Homestead de 1892 als EE.UU. i les seves importants conseqO~ncies organit 

zatives i tecnol~giques. 

En aquesta mateixa ~poca F.W. Taylor havia ja comen9at els seus treballs 

sobre noves formes de management el 1878 a la Midvale Steel Ca. A part de 

les circumstancies personals de Taylor t l~ambient era molt madur per a la 

instauraci~ de noves formes de management. Aixf com la revoluci6 industrial 

surt de i aprofita molts elements del sistema de producci~ anterior, el tr~ 

ball domiciliari o putting-out, introduint-hi un nou element -la fabrica- 

que 'resulta ~sser essencial per a canviar el sistema productiu, el que ano

menem 	r8voluci~ ~rganitzativa surt de i aprofita molts elements del sistema 

de producci6 creat amb la revoluci6 industrial. Aquesta revoluci~ organit 

zativa ~s paral.lela a la revoluci6 científico-t~cnica iniciada entre 1880 

i 1890 i evidentment esta influ!da per ella. No es una casualitat que Tay-

lor usi el qualificatiu de cient!fic per al tipus de management que desenvo 

lupa. 

El segOent pas l~gic de la revoluci6 industrial era desenvolupar i instau-

rar els canvis organitzatius recentment iniciats. La rapidesa en que es du

gu~ a terme aquest proc~s, la seva profunditat i amplitud fa que el dessig

nem com a "revoluci6". 

Exposarem la teoria de Taylor comen9ant per l~obra mes coneguda, The Prin-

ciples of Scientific Management, per acabar amb la poc comentada de Shop 

Management encara que aquesta fou publicada amb anterioritat. 

4.2.2 Inicis de la Revoluci6 Organitzativa 

La revoluci~ industrial havia institucionalitzat la fabrica, els drets de 

management de la propietat -amb els que decidia la tecnologia, la durada de 

la jornada del treball, la ubicaci6 deIs treballadors, i podia exigir que 

aquests treballessin- i feu evolucionar la tecnologia par augmentar la pro

duccid, reduir la quantitat de treballadors, disminuir el cost de la seva 

• 
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substituci6, disminuir la competencia i controlar la qualitat deIs material s 

el ritme de treball i el mateix proc~s productiu. 

~algrat que la mecanitzaci6 de les fábriques permete d'aconseguir en gran -

part aquests objectius, l'organitzaci6 del treball no permetia treure'n to-

tes les possibilitats tecnicament obtenibles. Les raons eren qee els treba

lladors tenien encara certe iniciativa i responsabilitat a l'organitzaci6 

immediata del treball al voltant de les maquines. Hem vist que la mecanitz~ 

ci6 sortí de la iniciativa del capitalista, i fou imposada per beneficiar

lo, cosa que crea l'oposici6 proletaria, sobretot perque a m~s significa 

la perdua del control de part de les seves vides, i en molts casos el empil 

jorament de les seves condicions laborals. Aquesta oposici6 proletaria feu 

que els treballadors usessin la seva limitada capacitat d'organitzar el tre 

ball'per intentar treure'n un benefici irnmediat per a ells i exercir una -

forga contra el patr6, si m~s no limitant l'augment del seu poder. 

En aquestes circumstancies apareix un individu, F.Wo Taylor, que per unes 

casualitats, reunia unes condicions id6nies per afer canviar les coses 

- Caracter compulsiu i no conformista. Abandona els estudis de preparaci6 

par entrar a la facultat de dret de Harvard, i es posa a aprendre un ofi 

ci en un taller, la qual cosa era ins~lita pel seu temps i nivell social. 

- Origen social elevat. El seu pare era advocat, i tenia amics empresaris 


que permeteren l'entrada del seu fill. La solidaritat de classe era amb 


el patr6 i no amb els proletaris. 


- Coneixements amplis, incloent els de la base. A part deIs estudis necess~ 

ris per a ingressar a 1 'universitat de Harvard, aprengu~ l'ofici en una 

empresa i treballa en una altra com a administratiu i aprenent. 

Qualitats personals. Persona treballadora, i manyosa pels treballs manuals, 

Aquesta circumtancies li permeteren coneixer no solament les tecniques pro


pies de l'ofici sin6 tamb~ de quina manera els obrers ralentien la producci6 


i s'oposaven al management. Així, quan fou ascendit a encarregat pogu~ uti


litzar-los a favor de la seva classe social i de les amistats familiars, 


per aconseguir "una justa quantitat diaria de treball", cosa que reconeix 


el mateix Taylor (The PrincipIes, pp 50-52). 


El que segueix esta tret de l'informe que presenta a un comite especial del 


'Congres deIs EE.UU., reproduit per Braverman (pp. 92-97), i que amplia 
t 
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l'exposici6 de Taylor en The·Principles of Scientific Management, pp 48-53. 

Taylor intenta ensenyar com.usar els torns per a aconseguir més producci6, 

i no ho aconsegut inicialment perque el problema no era tecnic o de conei

xement, sin6 social, de voluntat. Per aix6acomiad~ els obrers -antics com

panys seus- que refusaven produir el que ell fixava. Recluta nous obrers, 

sense experiencia, que passa a instruir b~ sota la promesa que produirien 

el que Taylor exigia, per~ un darrera l'altre despr~s d'haver apres l'ofi 

ci, es solidaritzaren amb la resta deIs mecanics. Quan tingu~ un grup de 

nous mecanics, els amena9a de pagar-los la meitat si no produien el que ha

vien promes. Despr~s d'un temps de mantenir solidaritat amb els primers 

macanics, anaren capitulante 


A cada nou intant de Taylor d'augmentar la productivitat els mecanics res


ponign trencant alguna part de la maquina, per demostrar la impossibilitat 


del nou intento Taylor acaba amb aquesta costum obligant els obrers a pagar 


totes les reparecions de les seves maquines, fossin o no culpa seva. 


Tot aquest proc~s fou dut a terme en tres anys, durant els quals Taylor ex


perimenta amb nous matarials, angles de tall, velocitats, etc. Perque el m~ 

nagement pogu~s dur a terme aquests experiments calien els coneixements de 


l'ofici, que el capital assumis els riscs -cosa que Taylor aconsegut amb -


certes dificultats-, poder imposar la forma i el ritme de treball als obrers 


i controlar d'aprop els resultats, a més d'una metodologia sistematica i -


cienttfica que Taylor podia tenir pels seus estudis anteriors. 


Es important de ressaltar l'aspecte interdisciplinari i interclassista de 


les aportacions de Taylor. Per afer avangar la tecnologia de producci6 -


deIs tallers mecanics calien nous enfocs i coneixements d#altres discipli 


nes, per~ tamb~ d'altres classes socials. Aix6 sol per6 no hagues estat su


ficient, calien a més unes condicions socials que permetessin imposar les 

condicions de treball: elecci6 entre treballar en un deIs dos torns que co


brien sis dies i cinc nits de la setmana o l'atur, sense una activitat agr! 


cola complementaria encara que fas de subsistencia ni unes proteccions le


gals contra l'acomiadament o econ~miques en cas d'atur, hostilitat contre 


els sindicats, repressi~ de les vagues, etc. 


Els metodes utilitzats per Taylor per a augmentar la productivitat no fo-


ren estrictament tecnics. Certament experimenta noves tecniques materials 


.. / ... 
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i condicions, per~ no tan soIs utilitza conscientment i de manera important 

les condicions socials ganerals existents, sino que introduí la compet~ncia 

entre obrers com a elements per a trencar la solidaritat de classe, i bus-

ca elements no solament t~cnics i fisiologics en l'elecci6 deIs treballadors 

sin6 també 50ciolooic -immioraci6- i ideol~gics -apreci del diner-, com el 

mateix Taylor e~{plica poI fam6s obrer alemany en l'experiment de la carrega 

de mineral en la Bethlehem Steel Co. (Taylor, The PrincipIes, pp 42-4?) 

El finan9ament deIs experiments pel capital, la col.laboraci6 del management 

amb aquest i la sOVa posici6 de poder social, porta al fet que els beneficis 

deIs nous descobriments fossin per al capital. 

4.2.3 Principis del Management Científic 

The PrincipIes of Scientific Management 


En aquest punt només podem comenc;ar per 1 'escrit de F .',11. Taylor: The Princi


pIes of Scientific rllianaE,Je,ment (Taylor, 194?). Aquest autor reconeix el fet 


que la majoria el 'obrers deliberadament fan el contrari del que, segons el15., 


porta la Olaxima prosperitat, obtenible només amb l'esforr; determinat de Ca


da treballador de produir el maxim cada dia, i que es deu a tres causes 


l. 	Creen9a entre els obrers que l'augmont de la producci6 de cada un d'ells 

o de cada maquina portaria a l'augment de l'atur. 

2. 	Sistemes deficients i usuals de management, que fan necessari que els -

obrers treballin mes lentament per protegir els seus interessos. 

3. M~todes intuitius, ineficients, gairebé universal s en tots els oficis. 

Les raons de la seoona causa s6n la visi6 del patr6 com un antagonista o -

inc16s un enemic per als obrers, i la incapacitat del patr6 de con~ixer qul 

na pot ser la producci6 maxima d'una méquina o d'un obrero 

Respecte al tercer punt, en els sistemes de management anteriors a Taylor 

els treballadors tenien la responsabilitat final de realitzar el treball -

com ells creguessin millor, 8mb poc ajut i consell de management. Per aix6 

no podia executar-lo de forma "científica". Perqu~ aix6 sigui possible cal 

que es divideixin amb mes igualtat les responsabilitats deIs obrers i del 

management. Aouest ha de desenvolupar la ci~ncia, guiar i ajudar els obrers 

i compartir amb els obrers la responsabilitat deIs resultats • 

• • / • O: " 
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L'osscncia del treball de Taylor ~s indicar com 01 management ha d'agafar 

i executar malta part dol treball deixada als obrers. Segons ell, ngaireb~ 

cada acto de l'obrer hauria d'ostar precedit per una o m~s tasques de pre

peraci~ del ~anaooment i qqe li permetin fer el treball millor i m~s depre

SSQ" (p 26). El 30~/J d'au\:;ment en els sous que poden arribar a tenir els ---

obrors junt amb el contacte diari intim amb els managers, "Treu completament 

totes les causes d'en\:;any" (p 27). 

El management cient!fic consisteix fonamentalment d'uns principis generals 

o d'una filosofia que es pot aplicar de diferents maneres. Taylor insisteix . 

diversos vogadas que la form a o mecanismes d'aplicaci!5 deIs principis no 

s'han de confondre omb els mataixos principis. Aquests nous principis, o no 

vos tasques que ha d'exocutar el manaoement s!5n: 

l. 	Desenvolu~ar una ciencia per a cada elemant del treball d'una persona, 

amb lleis r!gides per a cada un deIs moviments de la persona, i la per-

fecci!5 i ostandaritzaci!5 de tots els meto des i condicions de treball, i 

que sustitueixi la intuici~ anterior. 

2. 	Seleccionar ciontificament i Bcuradament l'obrer, i desptés entrenar-lo 

ensenyar-lo i formar-lo, enlloc de que coda obrer elegeixi el seu tre-

ball i s'autoformi tan b~ com pugui. 

3. 	Cooperar cordialment 8mb els obrers per a assegurar que tot el treball 

es fa d'acord amb els principis cient!fics que ha preparat, ajudant i 

vigilant els obrers que roben una bonificaci!5 diaria per treballar depr.§. 

ssa i fer el que s'cls diu. 

4. 	Dividir el treball i la responsabilitat gairebe por un igual amb els --

obrers, agafant el treball pel que esta millor preparat enlloc de deixar

lo tot por a l'obrer, i treballant tot el dia gairab~ al costat deIs --

obrers, ajuclant-los, encorntjant-los i resolvent els problemes que es -

prasentin, enlloc ele mantcnir-sc al marge sense ajudar-los i responsabi

litzant-los deIs metocles,formes i velocitat del traball. 

L'exposici!5 d'aquests ~uatre elements le fo Tnylor en quatre diferents lloes 


(p 36-7, 85,130 i lLiO) , donant matissos diferents en cede un d'ells. 


A~u! hem presentat una certa s!ntesi de les quatre exposicions. 


Encara que no ho inclou en GIs quatre principis del management cient!fic, 


:raylor llosa en mans del mamo!]oment les tasques ele forc;:ar els nous meto des 

t 
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i d'acomiadar eIs que no s'hi adaptin: 

IIEs nomes 2mb l'estandaritzaci~ forqeda deIs metodes, l'adopci~ forqadB 

de les millors implomentacions i condicions de treball, i la coopera-

ci~ forr,ada que es pot osseourar aquest treball m6s rapid. El deure -

d'obligar l'adopci6 de les normes i aquesta cooperaci6 roman nom~s en 

el management • 

••• Tots aquells que despr~s de l'ensenyament adequat, no vulguiO o no 

puguin treballar d'acord 8mb els nous metodes i m~s depressa han d'esser 

e.comiadats pel manapement ll (p 83) 

Aquestes afirmacions eontradiuen altres m~s optimistes i humanitaries, com 

que 

"cada home5 ha d'~s5er ensenyat i rebre cada dia l'e.jut mes amical deIs 

que estan per sobro d'ell, enlloe d'~s5er, a l'extrem, impel.lit o eoer 

cionat pels seUs potrons ••• 

Aquesta cooperoci6 pr6xima, íntima, personal entre el management i els 

obrers ~s part de l'osse6ncia del management científic modern" (p 26) 

El resum que Taylor fa de la seva aportaci~, 6s que 6s mes una combinaci~ 


d'elements m6s qua cap oran invenci6 o el descobriment de fets espectaculars 


i que 56n (p 139-1¿lO) 


- recollir, analitzar, aprupar i classificar coneixements anteriors en lleis 


i normes, eonstituint e.ixí una ciencia 

canvi en les actituds mentals deIs obrers i del management, mutues~i re~ 

pecte als seus deures i responsabilitats 

- noves divisions deIs deures entre les dues parts, i una cooperaci~ íntima 

i amical a uns nivells impossibles amb els sistemes de management ante-

riors. 

Val la pena considerar la síntesi que feu Barnard 

"Aix1, les bases de l'especialitzaci6 de les organitzélcions (i tamb~ la 

deIs individus) són cinc: (a) el lloe on es du a terne el treballj 

(b) el temps en que es fa el trcball; (c) les persones amb qui es fa el 

treball; (d) les COses sobre les quals es treballa; i (o) el rn~tod8 o 

proc6s amb qu~ es reali tZé.\ el treboll. tJormalment una explicaci6 de 

l'objectiu o propósit de le col.laboraci6 requeriria referir-se als 

quatre primers punts i sovint a tots cinc. L'extremada dioisi~ ~el ---

o ./ o •• 
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trabell i las especialitzacions escrupuloses en que es basen les civi

litzacions occidenntals es fonamenten en aquests elementsl! (Sarnard, 

i ~Cl)-¿~P 

o sigui, el on, quon, quí, qu~, com tan ban coneguts. 

Shop Management 

La lectura de la poc coneguda obra de F.W. Taylor, Shop Managementl 12) ~s 

tata una experiencia, per una serie de raons. La primera perque hom desco

breix que arr,b el IITaylorisme lt ha passat el mateix que amb tots els "ismeslt 

que seguaixen un nom propi, i és que tenen molt poc de com6 amb el cos de 

teoria elaborat pel personatge. El desconeixement que en general es t~ 

d'aquesta obra -efecte i causa de les seves poques edicions- ~s sorprenent 

perque és d'una claretat i precisi~ extraordinaries en molts punts basics. 

'Alguns d'aquests han desaparegut del cos d'ensenyament per haver passat a 

formar part de la lI cultura" del management, mentre que nItres deu haver es

tat per ser" temuts" per la direcci~. En diferer,ts ocasiona sembla que es-

tigui parlant deIs temes d'humanitzaci~ o pnrticipaci~ obrera d'avui. 

Per la importancia quo atribuim a aquesta obra, comentarem els seus aspectes 

principals par separat tant de la resta del mateix autor, com deIs temes -

amb que os relaciona. 

L~enorme experiencia de l'autor en moltes indústrias _tique han estat nombrE 

ses i variades perque, amb molts amics meus, he tingut més ocasions de les 

qUE; es tenen normalment" (;::'8) - és la base per o identificar un fet que li 

crida l'atenci~, i és "La manca de relac-i~ aparent entre una bona direcci~ 

del taller i el pooament deIs dividends" (2)( 1() 

Per aix~ afirma que 

'fl'exit dep6n, en maltes circumst~ncie5, d'altres elements m~s que de la 

direcci~ "tecnica, cstu subordino.t principolment o la disposici~ de l'e.§. 

tabliment, 010 S8US mitjons fin2ncers, al rendiment deIs seus serveis 

comercial s , a l'instrumental mec~nic, a la superioritat de la instal.l~ 

ci~ i equip, i a la protecci~ de que goudeix sota forwes de privilegis, 

acords, tractats, situaci~ a monopoli parcial" (8) 

( *) i~ot2: 	 enlloc d'usar la pagina corn a referencia, usarem le numeraci~ deIs par~ 

grafs feta pel propi autor. (Taylor, 1914 ) • 
.. / . "() 
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"1 fins en els casos en qu~ el rendiment de la direcci6 deIs tallers 

pot tenir un papar important, s'hn de convenir que, per a triomfar 

une empresa no necessita estar millor organitzada que les seves compe

tidores" (9) 

Conclou aquest tema reafi~ant que "sembla, doncs, que la distribuci6 de 

dividendos, ós una indicaci6 dolanta de la forma com es dirigeix una exp12 

taci~" (13) 

Relacionant la direcció i els sistemes d'organització afirma que 

lila bona o dolenta direcció no són exclusivament propies dPun sistema o 

tipwJ d'organi tzació" (]JI) 

Sovint s'ha presentat Taylor com un científic de l'organitzaci6 del treball 

pero per sobre de tot és un individu pragmñtic, lligat molt d'aprop emb la 

proct"ucció t i per aixt!i, recorró a la ciencia, que fins llavors no. havia es

tat usada pel manogement. El tema de l'organització del treball no ós per 

a Taylor un assumpte " c ientífic", sinó un assumpte plenar:1ent social, per

la Qual cosa 

"Es pot dir ar:1b tota raó que cap sistema o plñ d'organitzaci6 no mereix 

ser considerat si no dona satisfocció al patró i a l'empleat durant un 

temps prolongat; si no els demostra amb evidencia que els seus intere

ssos són mutus, i, per ultim, si no produeix una col.laboraci6 intima 

i cordial que els faci obrar de concert i no cada ú per si i per a si. 

Ara bé, no pot dir-s8 que fins avui s'hogi roconegut aquesta condici6 

com lo base nccessñria d'una bono organització (18) 

Mes ondavant, "l'autor estima que el sistema de fixar els sous, i les 

condicions de treball de totes les categories d'obrers, per conferen

cies i acords entre els caps deIs sindicats i els petrons, ós molt in

ferior des del punt de v~sta moral per als obrers, com des del punt de 

visto material d'ambdues parts, al sistema basat en l'estimulaci~ de 

l'ambici~ personal, pagant o caca ú segons 01 seu valor, sense limitar

lo a la tarifa mitja de la seva classe" ( 424) 

"La quantitat de treball diari que ha do fer un home, la paga que con-

v~ a aquest treball i el nombre m5xim d'hores quo un obrer ha de fer 

por dio, s6n les qüestions mós importants discutidos entre obrers i -

.. / ., . 
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patrons. L~autor ha tractat de demostrar que aquestes qüestions poden 

aclarir-se millor per un observador expert del temps que pel sindieat 

obrer o el consell d'administraci~ícreu fermament que, per tant, en el 

futur l'estudi eientífic del temps establira les bases que ambdues parts 

judicaran acceptables." (425) 

L'autor reconeix que els treballadors volen sous m~s elevats, mentres que 

els patrons volen una me d'obra econ~mica per~ 

"Aquestes dues condicions no s~n diametralment oposades, segons semble 

d'antuvi, ans al contrari, poden alcan9ar-se en tots els treballs sense 

excepci~ i, en el meu parer, la seva existencia o absencia és el millor 

indici d'una dolenta o bona direcció" (20) 

1 aix:í, "El princj.pal objecte d 'aquesta mem~ria és sostenir la tesi que 

la millor organització ha de basar-se en sous elevats i economia de la 

ma d'obra, indicar els principis generals que permeten mantenir aquestes 

condicions, inclús en les circumtencies més difíeils, i assenyalar les 

diferents etapes per les quals, en la meva cpini~, s'ha de passar per a 

transformar una organització defectuosa en un sistema millor." (21) 

El segón assumpte fonamental de la mem~ria és "l'estudi pree:ts del temps' 

(94), que espera sincerament que "no es relegara a 1 'oblit i mereixera 

l'atenció a que és acreedo~' (134). 

Aquest estudi deIs temps elementals, "és l'element més important del 

sistema proposat per l'autor. Sense aquest seria impossible donar a 

l'obrer instruccions cIares i definides i assignar una feina diaria abuD 

dant, encara que equitativa, amb una gratificació per a realitzar-la. 

Es la clau de volta, sense la qual no podria aguantar-se l'arc ll (323) 

El resum de les seves propostes és que 

"en tots els establiments ha de tendir-se: 

a) que cada treballador tingui al seu carrec, el maxim possible i la ela 

se de treball més elevada que li permetin la seva habilitat i les se

ves aptituts físiques. 

b) A demanar a cada obrer la producció del treball maxim que Ur:1 operari 

many~s de la seva categoria pot realitzar amb profit propi. 

e) que cada obrer que produeixi el total de treball que ~s capa9 de rea
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litzar un bon obrar de la seva categoria, percebi, segons la natura

lesa deIs S8US trc:?bEllls, d 'un 30 a un 100~~ m~s que la mi tjana deIs 

treballadors de la seVa classe." (38) 

"Aquestes condicions comporten sous elevats i una m~ d'obra econ~mica. 

No tan soIs satisfan 01 maxim possible els interessos del patr6, sin6 

que tendeixen a elevar l'obrer al nivell m~s alt que pot alcan9ar, apr2 

fitant les seves millors aptituds, obligant-lo afer-se ambici6s, i pr2 

curant-li per ultirr., un sou suficient per a viure millor que abans" (39) 

Aquesta ~s la filosofia basica de F.W. Taylor, i per tant cal analitzar-la 

ampliant el que ell mateix diu resrecte als diferents punts exposats aqu~. 

Respecte al primer diu que 

"no vaig pensar mai en el que un obrar habil ~s capag de produir per un 

.csforg repent1 o fent m6s del que li permeti la seva naturalesa, sin6 -

en el que un home normal pot dur a terme durant una llarga s~rie d'anys 

sense perjudicar la seva salut, augmentant el seu benestar i prosperitat 

( 30) 

Respecte a la m~xima producci6 que hom pot demanar a un obrer, Taylor diu en 

parlar del cronometratge que 

"Com 	 he rcpetit diverses vegades, la diferencia entre la major velocitat 

d'un excel.lent obrer i la velocitat real d'un obrer mig ~s molt gran. 

Una de les principals dificu1tats que se li presenten a l'empleat enca-

rregat d'assignor les tasques diarias, ~s la d'c1egir el limit de la la

bor que s'ha imposar. Ha d'assignar-se com si os tractes d'un obrer ex-

cel.lent? o b6, fin s o quin punt s'ha de diferenciar entre un eBcel.lent 

obrer 1. E'1 mlg..?11 ( 3u 
Q 1 ) 

"hi ha un fet cIar, i ~s que aquest nivell he d'excedir la producci6 d'ur 

obrer mig, perque, si se'ls dona una bonificaci6, els obrers ho faran -

sempre millor del que ho farien si no se'ls estimu16s" (382) 

"En gaireb6 tots 81s casos, l'autor ha resolt aquesta part del problema 

assignant una tasca que obliga l'obrer excel.lent a rendir tant com pu

gui i oferint una prima avantatjosa." (383) 

Aques punt 6s cIar per e Taylor que depen del mercat de la forga de treball 

"El nivell prec1s que s'ha d'elegir per a fixar la tasca entre un treba

llador mig i excel.lent ha de dependre molt deIs recursos locals de la 
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mo d~[JbrDG Si els tallers estan en un pa:ís on abunda la ma d~obra •••••• 

(>.5 indicutible que s~ha d'adoptar el r~gim m~s elevat. Si per altra ba.!:! 

da els tellers necessiten forga obrers habils i es troben en una pobla

cit1 petita, el m~s [lrudent sera no ser molt exigent." (384) 

Respecte a l'increment del 30 al 1007~ del sou, el valor exacta 

"en que s'hauran d~augmentar els sous per a obtenir -ne el rendiment ma

xim, no ~s un assumpte que es PUDui discutir teoricament, ni ser deter

minat en sessit1 solemne del Consell d~administracit1 ni votar-se en les 

reunions sindicals obreres. Es un fet inherent a la naturalesa humana, 

nom~s 50'1 pot determinar pel m~tode lent i dificil del tanteig" 

(32) 


El mateix Taylor, "despr~s de cometre errors'per sota i pel damunt de la 


mesura convenient, . per a obtenir el rendiment maxim" (33) 


arriba a les següents conclusions, respecte al nivell d'increment (33) 

Treball usual del taller macanic 30';{¡ 

Treballs amb forga muscular i fatiga 50 - 6010 
Treballs amb intel.ligencia, habilitat i 

atenci~ ~antingudB, sense exercici fisic 


fort (1\:1econic) 70 - 8070I 


Com l'anterior, per~ amb exercici corporal 


fort (conducci~ martell-pil~) 80 - 100~~ 


Segons opini~ de Taylor 

"Als obrers, els interesso tant no rebre sous oxcessius com no cobrar -

menys del que mereixen. Quan s'els paga müssa, molts tendeixen a dissi 

par-so i a trobar-se sonse recursos. Per a la majoria d~homes, no conv~ 

que la fortuna els arribi amb massa rapidesa ••• " (35) 

Bei~em per a mes endavant l'explicaci~ que donava als treballadors del fet 

que tot i produir el doble no cobressin el doble (291). 

Malgrat tot, la n possibili tat" de guanyar del 30 al 100'7I 
J m~s de sou -segons 

f:l tipus eJe treball- per haver produi t el doble de la [lroduccHi, no ~s sufi 

cient par a ossegurar 1~8xit del sistoma proposat por Taylor. Per aix6 cal 

"sls sous elovats en cas d~acon5eguir-ho i la p~rdua en cas de ser insufi-

cient" (lEO), i concretament 
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"la idea de treball per tasques fixes es fonamenta en duos raons: els 

sous elevats i l"'acomiadament deIs obrers ineptes després d"'una proba 

raoneble. Perqu~ el sistema resultí, cal que el nombre de treballadors 

en una categoria de treball sigui 8uficientment elevat, a fi que els 

obrers tinguin sovint l"'exemple d"'homes acomiadats i substituits per 

altres per no haver pogut arribar al sou elevat" (165) 

En el sistema organitzatiu proposat per Taylor: 

IIEls obrers han d"'apreciar que, pel nou sistema, els patrons d"'antagoni~ 

tes que eren, es converteixen en els seus aliats, i treballen al seu -

costat emb la majar activitat possible en la mateixa direcci6 que ells, 

de forma que tothom tendeix a un tal augment de la producci6 i disminu

ci6 del seu cost que els obrers guanyen, en general, al menys d"'un 30 

·al lOO'¡S més que roens, i rralgrat aix6 queda un important benefici per a 

la Companyia ll (291) 

"Malgrat tot, la seva veritable instrucci6 ha de fer-se per una serie de 

lligons objectiw~s; han ele convencer-se que (]s possible un augment de 

velocitet, veient per tot arreu, r~ntre olls, com un obrer augmenta la 

velocitat i doble i triplica la sova producci6. Han de veure aquesta -

marxa mantinguda fins que os convencin que no es tracta en aquests casos 

d"'un senxill truc; el punt essenciel ~s que els obrers de bona voluntat 

ven en a robre un augment convenient i satisfactori del sou. 

Les noves teorios nomes poden arrelar-se per mitjñ de lli90ns objecti-

ves" (293) 

El moteix Taylor prevou eIs ofectes de la nova organitzaci6 del treball, no 

tan soIs en els seus efectos a curt termini sobre els sous i els beneficis, 

sin6 él m~s 110rG termini sobre els obrers no qualificats, els qualificats i 

inclCis 8ls caps o "agénts". 

Per una banda 81 sisteme proposat per Taylor "tendeix a elevar l"'obrer al 

nivell més BIt a qUG pot arriberll (39) i així s'han format molts bons obr81 

que altrament haurien estat treballadors de segona o tercera categoría tota 

la sevo vida (~O). 

El servei de distribuci6 del treball i la direcci6 administrativa 

"permeten a un pe6 Q a un auxiliar intel.ligent fer part del treball 

confiat ara a un medmic. Aix6, no ~s bo per aquest pe6 o auxiliar? 
t 
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Se li confía un treball de naturalesa ml?s elevada, cosa que tendeix a 

clesenvolupar-lo alhora que a proporcionar-li un sou m6s elevat¡ la sim

patía pel mr:canic fa perdre de vista el cas del pe~. Aquesta simpatia 

pero l?s mal utilitzada perque gracies al nou sistE!ma el mec~nic pujara 

a una categoria superior de treball a la qual no podia arribar abans; a 

m6s, la direcci~ dividida o administrativa absorvira un nombre m6s gran 

de persones d'aquesta categoria, de forma que uns homes que altrament 

haoueren estot mecanics tota la sova vida, tindran la possibilitat d'a

rribar a ser contramestres" (318) 

Seguint en aquestes línies Toylor afegeix que 

"La demanda cl'llOrnes inteL ligents i dotats d'iniciativa no ha estat mai 

tan gran com ara, i la divisi6 moderna del treball, enlloc de disminuir

los, permet 81s obrers de totas les categories elevar-se a un nivell su

perior que implica m6s treball intal.lectual i menys monotonia. Aixi, 

als Estats Units, l'obrer que abans nom6s era escombriaire, avui per 

exemple fa sabates en una fabrica, i deixa als immigrants italians o hu~ 

caresos aquella labor tosca i mal pagada" (310) 

La visi~ del futur de Taylor ~s una barre d'optimisme irreal, i d'una pre

\lisi6 molt real, qUE! d'altra banda no ha estat criticada de forma prou sa-

tisfactoria. Així afirmo. que 

"Es indiscutible que, com m~s gran sigui la producci~ diaria de l'indivi

du mie en une clot[~rn1inada ind~stria, m s'elova el termo mig deIs sous, 

i quo, o lo llaroa, la producci~ di~ria d'una gran quantitot de treball 

proporcionarc\ als obrers sous m~s elevots i un treboll m6s abundont i 

m~s regular, enlloc dG pri.var-los d'aquest. El pitjor que pot fer un si!!, 

dicat rGspectG BIs sous membres, ~s limitar lo quantitat de treball que 

autoritza fsr a codo ~ por dia. Si els potrons estan en una forta comp!:, 

tcncia, tareJ o d'hora oquC'lls} els obrers deIs quals no limitaren la prg 

ducci6, pendran el neooci als altres" (431) 

El que Taylor no preveu, o no vol explicar, ós l'efecte de les crisis i com 

l'auoment de lo productivitat pot afectar-les. Potser creu que lila reducci~ 

del sous .•• Bcceptado com a justa i raonoble pels interessats" (185) ~s una 

501uci6 adequBda i que no cc.l donor-hi m~s voltes. 

Tarnb~ preveu la possibi1itat que les posicions per o promocionar-setaparegui 
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lentament del que es formen els treballadors i caps. En aquests casos 

la soluci6 que d6no ~s que es busqui la posici6 fora de l'empresa: 

"tvíalgrat tot, en molts cosos els ca(1s i els obrers es formen amb m~s ra

pidese que els nous d\rrecs que:; se'ls oferiran. Llavors els patrons fa

ran be 2 proporcionar-los-hi un dest1 en altres tallers amb sous m~s 

elevats o amb m~s facilitats per a triomfar. No es tracta aqu1 d'una 

qüesti6 de sentimentalismo i generositat respecte al seu personal, sin6 

en inter~s propi deIs seus establiments. Per un home perdut aix1, s'en 

trobaran cinc que seran estimulats en la seva tasca fins el limit de les 

seves capocitats i q~e acabaran Qcupant la plaga d'obrer que ha marxat; 

ele millors treballadors buscaron de troballar olla on es segueixin --

aquests motodes. r'.:algrat Dix6, pocs patrons tonen un esperi t prou ampli 

per a Ddoptar Dquost motodo; temen les molosties i inconvenients tempo

rals que du l'educDci6 de nous obrers" (309) 

Taylor detecta certs problemes de IIdeshumanitzaci6" deguts a la forma d'or

gEmi tzar el treball qL,;8 (1roposa, SepDré1nt la concepci6 i preparaci6 de 1 'e

xccuci6, p8ro no trDcta el problema 

"Hi ha oent que clcsnprovara In idea oeneral del servei de distribuci6 -

del treball enca:cregat de preocupar-se deIs obrers i de un cos de con-

tramestres amb la rnisi6 d'ajudar i diriCJir a cada obrar en el seu tre

ball. Aquesta gant es fonamentara en el fet que aix6 no tendeix a dese~ 

volupar la iniciativa, le confian9a en si rnateix i l;originalitat deIs 

individus. Malgrat tot, eIs que opinen aix1, noadrneten la t~nd~ncia -

general del apogeu industrial modern, i sagona l'autor perden la vista 

aix1 la rsalitat deIs fets" (317) 

Taylor plantcja tamb6 el problema que la introducci6 del mou metode d;orga

nitzaci6 demana més agents deIs que es nccessita durant el seu funcionament 

normal. Aixéj cornporta que es redueixi el nombre dels"irnproductius" despr~s 

d'haver introduit la nova organitzaci6, ja sigui ampliant el treball de c~ 

da agent, o donant a cada un d'ells dues funcions, cosa que no recomana (320 

No cal per6 preocupar-se por aquests egents o cops, perqu~ 

"EnCélrD amb la direccHi administrativa, existira sempre la di ficultat de 

reclutar prou nombre de persones capélces per él cubrir els carrecs, i la 

demanda de caps o agente cera sempre tal que cap bon agent tind~ que 
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preocupar-se jo me.i per buscar treball" (320) 

Ll3s causes do l'espoctecular augment de la productivi tElt que permet pujar 

el sous deIs obrero c!irectes, [Jagar els sous deIs obrers indirectes -" im

productius"- i els beneficis per le companyie 56n m~ltiples, com 

- peral.leIs o prelimin2rs a la introducci6 de la nova organitzaci6, com 

millores en m~quines, eines i eccessoris (96) (291) 

• 	 tcnir cura de tots cls petits detalls que es deixaven al criteri deIs 

obrers o del cap del taller (153) (lGS) 

• e1iminaci6 deIs treballadors lento o incapa90s (203) 

- degudes al rn~tode d'orgonitzaci6 d8 Taylor, 

• 	 vigilar p8r~ut "carlo eat produeixi en el possible la classe de tre

ball 	m~s clevat que convingui a la S8va intel.lig~ncia i aptituds ffsi 

" (0'7)qUl3s ,J' 

• 	 superar 11 el profuncl desconeixement que 1315 patrons i cape de taller te

nen del temps necessari que 6s de menester per a executar les diferents 

classeo de trebe.ll" (C:4a) 

• 	 millorar el traball del cap dl3 taller que amb el tipus d'organitzaci6 

"militar" executa molt deficientment (215) 

• 	 facilitar el trobar personal adequat per a les tasques d'organitzaci6, 

i reduir el temps neccssari per a formar-los b~ (2~5) 

• 	 canviar les regles de joc amb els treballedors 

enlloe de deixer O;UG aqquests determinin el nivell de producei6 que 

volen fer, han de demostrar quo son eapa~os de produir el determinat 

per la direcciá si ocIen millorar el sou (126) 

aquests "una veDada acostumats a estar dirigits inclQs en les coses 

m~s petites, apendran a poc a poc a obeir les instruccions referents 

a la marxa del treball i es conveneeran que 1) el servei de distri 

buciá del trcball coneix exactament 01 temps neeessari per a caea 

operaci6. 2) tard o d'hora hauran de treballar al ritme exigit, si 

volen triomfar. Quan adquireixin el costum de seguir les instruccion 

refeTEmts al ritme, se"'ls porta individualmcnt a mantcnir un ritme 

r~pid durant tot el dia. Unicament quan s'ha fet aquest avan9 ~s qua 

els obrers npreciaran el nou sistema, i rebrah cada día soue m~s 

nlts (294) 
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obligaci6 d'obeir ordres i normes establertes (303) 

• 	millorar el tracte deIs obrers 

donant les explicacions necessaries perque entenguin la nova situa

ci6 de col.laboraci6 (291) 

deixant que exposin ampliament els seus punts de vista (292) i dis

gustos en el taller i fora d'ell (414) 

permetent la discussi6 de normes que creuen equivocades (303) 

precupant-se en general per ells i saludant-los cada dia (414) 

oferint "la valvula de seguretat" de que tots puguin tenir acces al 

patr6 (41S) 

• 	 lligar de forma immediata i clara la recompensa a l'esfo~ (7S) (lIS), 

"estimulant" "1'ambici6 personal de cada individu" per l'augment del 

sou o la promoci6 (410) 

Es particularment interessant al metode que Taylor comenta ampliament (esp~ 

cialment de 289 a 31S) sobre la introducci6 del nou metode d'organitzaci6 

respecte a la direcci6, els caps de taller, i els obrers. Molts deIs aspec

tes comentats s6n perfectament aplicables avui en parlar d'humanitzaci6 del 

treball o de participaci6 obrera, inclús la seva por de presentar els nous 

metodes a la direcci6 ja que 

"L'acceptaci6 	que el tipus d'organitzaci6 militar tenia entre els direc

tors i propietaris de la Midvale Steel Co. era tan gran que no em vaig 

atrevir a presentar als meus superiors jerarquics la direcci6 adminis

trativa corn s principi correcte, sin6 despr~s de molts anys de funciona 

ment continust en aquell taller." (251) 

4.2.4 Consegüencies de l'aplicaci6 deIs principis del Management cientific 

Es molt significatiu que quatre principis de management hagin canviat tant 

les condicions de vida de tantes persones. En realitat, la importancia --

d'aquests principis recau no tant en els seus aspectes de management com en 

les conseqüencies sobre la distribuci6 economica. Per analitzar aquest as

pecte seguirem la mateixa obra de Taylor, perque ~s particularment clara en 

alguns aspectes, comen9snt per veure quines foren les conseqüencies de 

l'aplicaci6 deIs seus principis. 
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Cada generaci6 de treballadors al llarg de l'historia ha millorat i fet 

més rapids els meto des de treball de cada ofici, usant l~enginy i l'expe

riEmcia~ 

"Aquesta massa de coneixements experimentals o tradicionals pot dir-se 

que és el principal actiu o patrimoni de cada oficial tt (Taylor 1974, 

p 32) 

Aquesta massa de coneixements esta en possessi6 deIs obrers, perO en gran 

part no pel management. El primer deIs objectius del "management científic" 

és precisament transferir aquest patrimoni de la classe obrera a la capi

talista, mitjanºant els managers i tecnics. Després d'haver aconseguit -

aquesta transferencia, als obrers necessitaran continuament d'aquests per 

a poder realitzar les noves tasques. Amb el traball a les fabriques els 

prol~taris necessiten els mitjans de producci6 del capitalista per a poder 

tenir uns ingressos, amb el management científic necessiten a més d'un ma

nager que els entreni, formi i digui com, quan i on fer el que. Abans 

l'obrer aportava la forga de treball i uns certs coneixements tecno16gics 

i d'organitzaci6, ara ha d 'aportar només la forga de treball, ja que el 

manager "amicalment" ja aportara la resta. 

No neguem aquí la possibilitat i la realitat que l'aplicaci6 de principis 

científics i la dedicaci6 d'una certa inversi6 a buscar millores deIs me

todes de producci6 donin resultats, a vegades espectaculars. Només volem 

ressaltar quins han estat els resultats basics, i les raons que hagin es

tat precisament aquests. 

Els resultats de la introducci6 deIs principis del management científic 

que Taylor explica s6n (Taylor, 1947): 

duplicaci6 de la producci6 en mol tes de les maquines del taller de Mid

vale Steel Co. (p 52) 

- augment de 3,6 vegades del total diari descarregat (de 12,5 T a 47,5) 

de mineral de ferro, amb un augment de la paga diaria del w/o (de 1,15 $ 

a 1,85) (p 47) cosa que en promig representa per la Bethlehem Steel(p 71) 
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Metode antic Metode de Taylar 


descarregadors LlOO + mo 1<'10 


tonnes par dio i home 16 59 


ingressos diaris per home( 8:) 1,15 l,BB 


cost de descarregar una tone ($) 0,072 0,033 


- mantenir la producci6, millorar l"eficacia en dues terceres parts en el 

treball de verificar boles de rodaments de bicicleta, malgrat haver re

duit les hores de treball de 10,5 a B,5 (amb quatre descansos) i el nom 

bre cl"oper~riesde 120 a 35. El seu sou augmente. un BocjJ (p 95-6) 

Un exemple nesatiu dogut a usar nom6s un aspecto. parcial deIs seus princi

fou la descorreaa del mateix mineral de ferro que l"usat per la 8ethl~ 

hem en una empresa de Pittsburg, i que malgrat pagar 4,9 centaus/tonne - 

enfront de 3,2 centaus/tonne que pagava la Bethlohem- no aconseguiren ni 

la mateixa producci6, ni mantenir els obrers que havien reclutat de la pIe,!! 

tilla jo. formade de 8ethlehem (pp 73-6). 

Volem ressalter alCJuns importants do les experiencias exposades per 

Taylor. El primer és C]uo la tomon;;a deIs obrors que l"'ougment de producti 

vitat auamcntoria l'atur, cOlnogucla i negada por Toylor, sembla confirmar-se 

en els seus experimcnts. La segone ~s l'oposici6 de les operaries de veri 

ficaci6 deIs rodaments de bicicleta a la reducci6 de l'horari quan foren 

consultadesj malgrat aix6, el management redu!an tres etapes la jornada de 

treball, mantenint la paga (p B8). El sistema de Taylor es basa en Un fort 

individualismo., en la selecci6, formaci6 (p 70) tracte: 

"Es va fer sentir a cada noia que era l~objecte d"'una especial atenci6 

i inter~s per part del management" (p 96) 

i sobretot en la romuneraci6: 

ItL'ambici6 personal sempre ha astat i romandra un incentiu m~s poderos 

per a treballar que el desig d'un benostar general" (p 95) 

Un altre punt important és la transferencia de carts costos deIs obrers 

als t~cnícs, mamlgers, inspoctors i administratius i la reducci6 de costos 

totals de me. d'obra i personal. (p 71-96) 

L'ultim punt, i el m~s important, 65 el que es refercix a la distribuci6 

deIs "guanys" aconseguits amb els m~todes del managemcnt cient!fic • 
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Volcm reproduir els mateixos comentaris de Taylor sobre aquest important 

aspecte: 

"Sens dubte alguns dels que s~interessen especialment pels obrers es 

planyerán perquc sota el management científic a l'obrer, quan se li en 

senya com fer el doble del treball que feia abans, no se'l paga el do

ble que abons, pero al tres interessats pels dividends que pels obrers 

es planyeran perque amb aquest sistema els obrers reben salaris molt 

superiars als d'abans. 

Sembla crassament injust, en fer la mera declaraci6 que el descarraga

dar del mineral de ferro, per exemple, que ha estat talment entrenat 

que doscarrC'.!]a 3,G vegades més de forro que l'incompetent d~abans, ha

Oi do rebre un Quoment de nomes el [0';(, en sau, 

No ~s just, pero, de fer el judici final sense haver considerat tots 

els elements ~ue intervenen en el caso Al" primer cap d'ull veiem nom~s 

" 	 dues parts en l'assumpte, l'abrer i els patrons. Passem de llarg el -

terCGr eran grup, tata la oent, -els consumidors, que compren el produ,S 

te deIs dos primers i que finalment paouen els SOllS del obrers i els be 

neficis deIs patrons. 

Els drets de la oent s6n per aquesta ra6 m~s importants que els del pa

tró o els deIs emplcots. 1 a aquest tercer gran grup sc'ls ha de donar 

la participaci6 adequada de qualsevol guany " (p 135-6) 

Per fer aquesta Dltima afirmació es basa en la industrialitzaci6 deIs cente 

anys anteriors durant la qual, segons ell, la prosperitat aconseguida subs

tituint ma d'obra por maquinaria ha benoficiat sobre tot el p~blic consumi

dor. Aix6 mateix espera que passi amb el seguiment deIs seus principis: 

"1 aquest resultat seguira la introducci6 del management científic tan 

certament com ha seguit la introdució de maquinaria" (p 137) 

Continuant la consideraci6 sobre la remuneraci6 justa del descarregador de 

mat8rial, 

"Hem de suposar, així, que la. majar part del guany que segueix d'aquest 

gran aug~ent de producció anira a parar al final a la gent en forma de 

ferro m~s barat" (p l37) 

Els factors que cal considerar por a repartir ols guanys entre l'obrer i el 

patr6, són • 
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l. 	Dificultat de trabar personal amb les caracter!stiques necess~ries 

2. 	Cansament causat pel trcball 

3. 	Qui ha eportat els concixements i iniciativa per augmentar la producti 

vitat. 

4. 	Aemuneraci6 deIs nItros obrers de les mateixes caracter!stiques perqu~, 

lIés just i equitatiu" que obrers similars es paguin de forma similar -

quan rendeixin al maxim. 

S.Determinar "quina compensaci6 ~s pel millor i veritable inter~s de l~o

bre~' (p 138) t cosa que no es determina per un judici arbitrari ans per 

una serie; de llars:s exporiments "imp8Tcials" 

En el cas de;l descarregador t la demostraci6 que 1 'augment del 60~~ "no es 

per opic;dar-se ans por e.lcgrar-se", és que durant 3D anys els obrers inva

riablement han estot satisfets amb aquest augment, i tamb~ els patrons emb 

l'augment deIs dividends (p 138) 

Els experiments "imparcials" en el ces de la descarrega del mineral de ferro 

permeteren 11 demostrar" que BIs au¡;;ments fins el ffJ(¡~ tendien afer els obrers 

,. no tan soIs rn~s estalviadors sinó tamb~ millors en tots els aspectes: viuen 

for9c millar, comencen a ostalviar diners, esdevenen més sobris, i treballan 

amb més constanciall Pero si 1 'augment passa del 607~, "molts obrers treba-• 

llan irregularment i tendeixen a esdevenir mes o menys emmandrits, extrave

gants i dissipats". 

La conclusi6 ~s que "Els nostres experiments han mostrat ••• que no ~s conve 

nient per a la majoria d 'homes esdevenir riscs massa depresaa" (p ?a.) 

Seguint el concepto del paper determinant del public consumidor, 

"L'autor- ós un dels que creu que m~s i m~s el tercer grup (tota la gent), 

en estar m~s informat amb els fets veritables, insistira que es faci ju§ 

ticia als tres grups (p 138) 

815 mitjans que l'autor fermament creu que s'adoptaran per a dur, pri 

mer l'eficiencia tant del patr6 com de l~obrer, i després una divisi6 

equitativa dels beneficis deIs seus esfor90s conjunts, sera el manage-

ment científic, que t~ per ~nic objectiu alcan9ar la justícia per a les 

tres parts a través de l'investigaci6 científica imparcial de tots els 

elements del problema. Al comen9sment ambdues parts es rebeler~n contra 

•• / •• o 
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aquest avan9 ••• per~ el final la gent a través de l'opini6 p~bliea instru 

da for9aran el nou ordre tont sobre els patrons com els obrers" (p 139) 

Podem resumir les conseqücneies de la introducci6 del management eient!fic 

en 

Essencials 

- Descapitalitzaci6 de la classe obrera deIs seLls coneixements teenologies 

i organitzatius de la producci6, a favor del capital a través deIs tecnies 

i managers 

- Reducci6 de les qualificacions deIs obrers necessaries per a produir el -

rnateix producte c;uc ,:mteriorment 

- Aparici6 d"'un nou fé:lctor -el mana[Jcmr:nt cicmt1'fic- pcr aU[Jmentar la produ,S 

cid, i c;ue no requcreix una invcrsi6 de capital importante Aquest nou fac

to~, encara que esta al servoi del capital -malgrat algunas bones paraules 

de Taylor ne[Jant-ho- ha estat introdu1t i és administrat pel management, 

que no és identic al capitalista 

Aparici6 de nous grups tecnics i administratius, com a extensi6 o delega-

cid dol management, i prr tant del capital 

- /\dquisici6 pel mDn80c¡'lent deIs mi tjans pBr a coneixer mol t millor els vo-

lum de producci6 diari per persona 

- El management passa a controlar els canvis tecnologics que afecten el lloe 

de treball i a imposar nous metodes de treball 

- Els obrers perden el control sobre l'elecci6 del lloc de treball, i l"'exe

cuci6 del seu treball 

- S"'endureix el managcment que no tan soIs obliga a treballar -el que ja feiE 

des de la concentraci6 en les fabriques- sin6 tamb~ a fer-ho de la forma 

i a la velocitat que ha determinat 

- L'importont ouoment de la productivitat s'ha vist ncompanyat d'un augment 

proporcional deIs sous deIs obrers 

Secundaries 

_ Separaci6 de les funcions de plonificaci6 de les d'execuci6 

_ Augment de la monotonia i de la repetitivitot de les tosques 

_ Introduccid de lo competencia entre els obrers en contra de llur solidari

tat de classe 

t.a/.QO 
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- Separaci6 deIs obrers en el lloc de treball 

- Supervisi6 més immediata pel management durant l'execuci~ del treball 

- Sotmetiment a un prodls de n selecci6 científica" per aoonseguir un lloc 

de treball 

Alguns deIs avantatges generals que, els principis del management cientÍfic 
;

portaren, son 

Ampliar coneixements sobre les formes de producci6, i aplicar certs meto

des científics en el camp de la producci6 

- Reduir la jornada laboral 

Disminuir el cansament físic dél treball 

- Millorar algunes de les condicions de treball 

- Augmentar els sous 

- Augmentar la rendibilitat 

Galdria resumir la funci6 ideo16gica sota, o junt, deIs principis científics 

d'organitzaci6 del treball, 

"En definitiva, doncs, arribem a la conclusi~ que la funci6 ideol~gica 

esp8cíficQ que JUGO l'afirmaci6 del velor científic de les tecniques de 

l'OCT qU8 hcm analitzst, consisteix a intentar ligitimitzar les decisionf 

de l'autoritat patronal, cobrint-les amb el prestigi d'all~ que ~s cien

tífic; consisteix -dit altrament- en reforqar un sistema d'autoritat pa

tronal, legimitzant les decisions que aquesta pren en materia d'organit

zaci6 del tr8ball" (VGgare, 19?1, p l?O) 

a.2.5 Evoluci6 de la Revoluci6 Organitzativa 

Els principis del management científic d8senvolupats i posats en practica 

per Taylor en la producci6 industrial s'extengueren -junt amb els de Barth, 

Gilbreth i altres- r~pidament a la producci6 de la ind~stria sobretot als 

EE.UU. i tamb~ a l'administraci6 de les empreses, per exemple amb H. Fayol 

(Administration Industrielle et G~n~rale, París 191?) , i a la distribuci6 

de la producci6 rebent un gran impuls en la primera guarra mundial. A Euro-

pe la difusi6 es realitz~ durant eIs anys vint, i fou impulsada pels EE.UU. 

per mitja de l'O.I.T. (192?). El 1923 hom havia ja organitzat el primer cOD 

gr~s internacional de l'organitzací6 científica del treball a Roma, seguint 

.. / ... 
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d'altres. A Espanya no tingu6 importancia fins la firma del tractat amb els 


EE.UU. el 1953 i sobretot amb el I PIe d'Estavilitzaci6 del 1959 (Vegare, _ 


1971, pp 1'12-L15) 


A Catalunya la qOestió de l'organitzaci6 cientffica del treball fou intro-


dulda per l'economista J. M~ Tallada que el 1915 publicá La productivitat de 


la ma d'obra al "Butllet! del Museu Social", i per l~urbanista Cebria Monto


liu que el 1916 publica El sistema Taylor y su critica. El 1921 es realitza 


a Barcelona la "IIª Conferencia Internacional de Psicotecnia aplicada a --


l'orientaci6 professional i a l'organitzaci6 cient!fica del Treball" (Con-


gr~s He Cultura Cntalona, Ambit XI, p 112) 


L 'editorio.l Feliu y Susana de Garcelona publice el 1912 El Arte de Cortar 


los metales, i el 1914 La Direcci6n de los Talleres, de F.W. Taylor. 


Scguirem alguns aspectos da l'aplicaci6 deIs nous principis de management 


en Guas importants ind6stries deIs EE.UU.: la de l'autom~vil, i la de l'acer, 


que cobreixon el oamp de fabricació en serie i de proceso 

La Ford Motor Company fou fundada el 1903. A l'inici cada cotxe era muntat 

en un mateix lloc p8r un equip dc bons mecanics. El 1908, en llenc;:ar-se el 

famós mod81 T, el moto da de producció-muntatjo havia canviat, poc, encara

que s'havia ja introdult una divisió i especialització en el subministre de 

materials i en el treball de cada mecanic. 

L'~xit del model T crea una gran demanda que, junt amb les noves condicions 

do mElnogement, portoren él uns canvis radicals de 1 'organització i de la --

tecnologia, consistents ossencialment en lo introdució de la cadena de nun

tatge, primer per subconjunts (1908) per ·acabar incloent el nuntatje final 

(1914). L'espectacular augment de productivitat estava lligat a un control 

del ritme de treball per part del management, a una degradaci~ del treball 

deIs mecanics i l'aparició de la cadena signific~ la desaparici~ del sou 

per incentiu i la introducció d'un sou constant. La reacci6 fou forta, i 

pel 1910 molts obrers abandonaren la Ford, especielment perque les altres 

f~briques encara no havien introdult la cadena. 

Braverman considera e.ixC:; un exemple de la norma·per la qual 

"la classe treballadora es subjecta progressivament al modus de producci~ 

capitalista, i a les formes successives que pren, nomes guan el modus 

de producció capitalista conguereix i destrueix totes les altre, formes 



352 

d~orQanitzQci~ del trebell, i amb elles, tatos los alternativos per a 

la rob12ci~ activa. 1I (Oraverman, p lll~) 

En la nostra opin:'6 ClC]uClsta ofi2111aci6 6s messCl absoluta. A partir del model 

de la Fig. 4.1-1 veicm qua la restricci6 d'alternativos 65 un factor molt 

important i molt utilitzat, por6 no cal reduir a zara les alternatives per 

co~seguir que 01 proc~5 de proletaritzaci6 avanci a la velocitat adequada 

pel capital. 

El fort problema de reclutar obrers s'agrujo per la sindicaci6 del obrers 

el 1913. la rasposta de Ford fou anunciar solemnement una paga de cinc do

lars par viut horcs da traball, sou molt superior al de la compet~ncia, i 

que fou una do les millors decisions que Ford prcnou~ mai per a reduir cos

tos (Braverman , p 150). En el moment d'obrir la planta el primer dia del 

nou reclutament, h1 haura 12.DOO obrers esperant fora (lodoe, Contract and 

Consensus ••• p 2) 

El proc~s que seQuí la ind~stria de l'acer als EE.UU. a finals del segle XIX 

fou 01 de traspassar cls conaixements tradicional s daIs treballadors quali

ficats al management, i que fou parcialment introduit a la maquin~ria, per 

la qual calQué una nova classe d'obrers por e operar, alimentar, vigilar, 

parar i errancar les m~quines: l'obrer "especialista" (semi-skilled). 

Aquests sorgiren d'obrers qualificats degradats i de no qualificats promoci2 

nate. 

Algunos de les consaqüencies foren (Stone, pp 68-92): 

Reducci~ dr~stica deIs ingressos deIs obrers qualificats, malgrat augmen

ter la productivitat del seu treball; els sous generals pujaven, i passa

ren a treballar 12 horos enlloc de les 8 d'abans. 

- Reducci6 deIs diferencioJ.s deIs sous entre obrers, intentant relacionar

los amb diferencias d'habilitat del lloc de treball; els sous deIs no qua

lificats Qugmentaron considerabloment. 

lo igualQci~ deIs obrers cre~ el perill de sindicaci~ i d~auomentar la --

lluita de clessos. Els intents ele controlar 01 comportefl'!ont ciols obrers -

buscavon motivar els obrers i prevenir llur unificaci~ en l'oposici6, in-

tentant convencor-Ios que els soua interessos com a individus eren els ma

tOiX05 que els de la cmprasa. les tecniques que us~ 01 monagement foren: 

• . . / ... 
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pagament par incentius, politica de promoci~ (les que estimulan l'ambici~ . 

personal), i política social paternalista. 

Després de la vaga ~e Homestead i la liquidaci~ del sindicat els patrons in~ 

tauraren unilateralmont un nou sistema de pogament, que comen9~ essent un -

sou diari per aIs obrers especialistas, per~ que aviat es convertí en paga 

per producci6. El nivell de sous i el control que deixava 8ls obrers, conver 

tiren aquest sistema on uno forma d'augmentar els ritmes de treball per que 

el monogement modificava les tassos per pe9a. Aix6 porta a unes modificacions 

del sistema, c,ue consistien essoncialmont a augmontar la paga menys que pro

porcionalment a la producci6. Molgrat l'oposici6 obrera aquests m~todes s'im 

posaren. 

Els nous obrers qualificats que foren creats i formats pels managers, te-

nhm unes habilitats i coneixements específics, per~ no els generals de -

l'ofici o del proces de producció 

La formaci~ deIs obrers qualificats -abans en mans del sindicat- passa a 

mans del managoment, quo l'adaptava a llurs necessitats immediates, i se-

leccionava els obrers a prieri, cosa que crea uns obrers qualificats depe

nonts de l'empresa perque entre nItres reons el valor del seus coneixements 

esteva lligot a les coroctorístiques del seu lloc de treball. 

L'autoritot deIs obrors qualificats sobre el treball i els seus ajudants 

fou passada als encarr8[JstSt queabClns controlaven grupo rJ'obrers np qua

lificats i que ara ~s convertion en uno port del managemont. Por aix~ ca

lio. que os r10.1(;l~[)S unD dif8ronciaci~ [;otro 015 obrers quali ficats i els 

encarregats -normalrncnt ex-olJrers qua::"ificats- por la qual cosa es monta

ren programas do re-8ducaci6, en ols quels s'insistia que no podien fer 

caD treball manual, i es doneven principis per a tractar els seus homes 

Els managers t dispositaris deIs coneixements tecno16gics abans en mans 

deIs obrers, comon~aren a ~sser reclutets d'oscoles i universitats, en-

lloc de promocionar ols obrers de la mateixa empresa. Aquests llicenciats 

seguien cursos especials en escoles tecniques, i uns programas d'entrena

nlcnt en la propia planta. Los diferencies jor~rquiques entre els managers 

anava 11igada a diferents graus d'escolaritat. Es separaren les funcions 

do IIlíniall i de "stClff". 

../ ... 
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- L'organitzoei~ i pr~etiqucs de la ind~stria de l'aeer esdevingueren gene

rals per Q toto lo indOstrio 

- L 'orgnnitzaei~ de sindieats als anys 30 perrm:té als obrers dir quelcom en 

la duraci~ de la jornada de treball, condicions de treball i altres, sen

se canviar pero l'esscncia de l'organitzaci~ que el manage~ent havia de-

senvolurat • 

- El papp,r deIs s:Lndicats -que podriem anomenar certament com de "participa

cit5" en lo gesti~- fou de col.laborar amb el management a restructurar els 

lloes de treball, modificant les classificacions i pagues, pert5 sense cri

ticGr-los i acceptant aix1: la jerarquia de llocs de treballa 

Els resultats dc les pol1:tiques del management foren que 81s obrers -i mes 

tard els sindicats- lluitessin pcr les diferencies d'ingressos entre grups 

d'obrers enlloc d'entre el treball fp,t i el cobrat, pel favoritisme de -

les promocions enlloc de la mateixa idea d'una jerarquia r1:gide i perma-

nent de llocs de treball, crean aix1: lluites entre els obrers enlloe de 

salidaritat 

Le difusi~ de les idees de Taylor i en general de l'anomenada Organitzaei~ 

Cient1:fiea del Treball, troba l'explieaci~ en 

"neeessitats internes del capitelisme en ols palsos m~s avan90ts arribat 

a la seva fase monopol~sta! en unes eondicions en qUe l'ampliaci~ deIs 

mercats feia possible les qrans series, de manera que resultavB possible 

la introducci~ de r.1f\C]uines-eines espeeirÜ i tzades! la difussi~ massiva, .:¡. 

tleles.guals provoca el d8senvolupélment numeric deIs obrers especialit-

zats, i tot aix~ col.locava els problemes de preporaci6 i d'organitzaci~ 

del trE~ball on 01 contre deIs Ql'''Oblemes a 1 'interior de les f~brigues 

capitalistes" (Vagara, 1971, pp aS-4G) 



Les formes d'organitzar el procés productiu ha seguit una evoluci6 orien

teda sobretot pel seu objectiu basic, i aix1 

"En definitiva, les tecniques de produccHi, els models i meto des d'or

ganitzaci6 i de divisi6 del treball hagueren estat, i pOdrien ser, -

molt diferents si el seu fi principal no fos l'explotaci6 maxima, el 

control jerarquic maxim de la fo~a de treball, sin6 que hagues pretes 

fomentar la iniciativa "col.lectiva" maxima per aconseguir la maxima 

eficacia del treball. Aquesta iniciativa col.lectiva nomes pot aparei

xer quan tot treballador participa en la gesti6 del seu treball i deIs 

productes d'aquest, quan tot treballador sent que el seu treball és -

quelcom propi, que el seu treball el beneficia a ell i a la seva col. 

lectivitat. 

Aquesta iniciativa col.lectiva suposaria evidentment la supressi6 de 

les barreres jerarquiques, la supressi6 de la separaci6 entre treball 

manual i intel.lectual, la recomposici6 de les tasques ••• " (Molsosa, 

P 1(2) 

La dependencia ideo16gica de l'evoluci6 de la tecnologia torna a quedar r~ 

marcada en la següent cita del mateix autor 

"La parce1.1aci6 al maxim de les tasques, l'estudi "cientific" deIs --

temps, etc., no s6n la conseqüencia d'una tecnologia que evolucioni s~ 

gons les seves propies lleis, independents del context po11tic i so-

cial. 56n m~s aviat la conseqüencia d'una tecnologia concebuda per a 

servir d'arma en la lluita de classes •••• Les tasques s'han buidat de 

sentit, no perque els obrers siguin enzes, ni perque aix1 s'augmenti 

l'eficacia del treball huma. Les tasques s'han esmicolat, parcel.lat, 

"idiotitzat" perque el capitalista no pot confiar en l"obrer ••••• 

Com ja hem dit, l'organitzaci6 cient1fica és abans que res, la destruE 

ci6 cient1fica de tota possibilitat de control obrero 

Insistim que el traball no s'ha parcel.lat per augmentar el rendiment 

del treball huma" (Molsosa, pp 140-1) 

Es important remarcar els aspectes de control social que el management utl 

litza paral.lelament amb els canvis en l'organitzaci6 del procés de treball 

Aix1, F.W. Taylor observa l'activitat deIs obrers de la Bethehem Steel fo

ra del treball per a seleccionar "cientificament" l'obrer amb el que 
I 
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comenc;:aria els canvis en els metodes i el ritme de la descarrega del mi


neral (Taylor, 1947, p 43). 


Quan H. Ford introduf el sou de cinc dolars diaris, disposava de m~s de 

trenta "visitadors socials" que visitaven les llars deIs treballadors per 


recollir informaci6 i donar-los consells de com administrar el pressupost 


familiar, sobre la dieta i tota mena d'aspectes ideologics i morals. 


Els obrers amb costums contraris als establerts perdien el dret al sou 


deIs cinc dolars (Harvey, p 163). 


Aquest ~s un exemple d'un fet general, que constitueix una necessitat per 


poder introduir les noves formes d'organitzaci6 del treball: 


"Aquesta necessitat de socialitzar els obrers per al proc~s de treball 

mitjangant el control en el lloc de residencia ~s endemica sota el c~ 

pitalisme, pero resulta particularment visible quan s'introdueixen 

processos de treball de nou tipus" (Harvey, p 163) 
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[,.3 REVOLUCIO AUTOfl!'ATICfl.-It\lFORMATICA 

4.3.1 Introducci~ 

En equ8st apartat intentar8n1 d'analitzar el procés d"outometitxoci~ -que 

qualifiquem de revoluci~-, limítont-nos pero o les seves implicacions res

pecte a l'orGanitzaci~ jerñr~uíca de l'empresa, en la l!nia apuntada per 

P. Navillo, i que reprodu!m por lo seva claretat i preci6i~ 

"es 	tracta de l'oposici~ entre "dívisi~1t i ltorgonitzaci~U de l'empresa. 

Aquest punt és potser el més important de la crisí actual de la gesti~ 

industrial, perqu~ obliga a revisar la matcixa natura de la jerarquia 

de comenclamcnt en tots ('ls oreons, 8mb les seves múltiples interfer?m

cies en el domini economic (en particular amb el deIs salaris). En efec 

te, les condicions puramcnt t~cniqu8s de la divisi~ de les tasques no 

s~n, ni de molt, les únicues, ni tan soIs les que tenen un paper deci-

siu en l'empr8sa. En nombrosos cosos -i petser aquest és el sentít pro

fund del príncipi- la divisí6 respen a los exig~ncies del comandament 

socüü que s'expressQ en la producci6, i aquest comandament ~s el resu1. 

tat, al sou torn, de la ~ivisi6 antagonista de les grans funcions econo 

mi~ues i 50cials. En l'empresa industrial, la subdivisi6 de les tasques 

té per causa, sovint, una voluntat de diferenciar arbitr~riament els 

obrers per él diversificar llurs interessos i jugar amb llurs oposicions 

o llurs diferencies. Aquesta voluntat es tradueix en les pol!tiques de 

salaris, la complicélci~ do les qu['ls acaba per exhaurir llurs propis -

promotors. A fi de comptes, la divisi6 tecnica del treball serveix de 

suport, i sovint de pretext, per él l#organitzaci~ jar~rquica de l'empr~ 

sao Per~ al mateix temps aquesta divisi~ tecnica entra en conflicte amb 

l'organitzaci6 jer~rquica sota l'impuls deIs mateixos factors. D'aqu! 

ve l'actue1 crisi, provoceda en gran part pels progressos de l'automa

ci6, en els sistemes cl~ssics de l'organitzaci6 deIs treballa 

A mesura que els operadors es consagren m~s i m~s a tasques distintes 

de les que cfectuen les rr,liquines, utillatges i equipament, l'organi tza

c16 del treball es veu m~s obligada a abandonél!' unél s~rie d'imperatius 

heredats de la tradici~ deIs tellers de tirlUS n aditiu" " (Naville, pp 

147-8) 
t 
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El fet d'ester vivint aquesta revolucid presenta el problema de la dificul

tat d'analitzar i interpretar els fen6mens amb perspectiva, per~ t~ en can

vi l'avantatge de poder disposar de fets i experi~ncies directes, gaireb~ 

personals. Entre els problemes hi ha el de llenguatge (Terborgh, pp 12-16). 

Por excmple, rs tracto d'un fen~men de mecanitzaci6, d'automoci6, d'automa

tització o d'informatit:z;aci6? Seguint la pr~ctica en 6s (Rustant, p 15), no 

intentarem aquí delimitar científicament aquests conceptes. Direm nom~s que 

consi~erarem l'augment de la mecanitzaci6 lligat a sistemes de control auto 

motic o autorcgulats. 

Pcr aix6 1 'autnmnti tL'ac i Ó ("stLl mol t relacionmJa 8mb el proces d'introducci6 

de nova tecnologia, 13 productivitat, la producci6 de nous equips industrials 

dcspla~oment de mt ~'obra, i nivells d'atur. Aquests aspectos de caire m~s 

8coo~mic i laborol, encara que slSn molt importants, escapan els l!mits del 

nostre treball, m~s centrat en la gesti6 de l'empresa. lntentarem en aquest 

apertat veure quinos són les implicacions de la revolució automatica-infor

matica sobre l'organitzaci6 i jerarquia a l'empresa, el contingut del lloc 

de treball i les condicions de treboll. 

Lú informotica, a m~s dela sevQ relRció amb l'Qutomatitzaci6, tracta sobre

tot do la informaci6,ospecte fonementol tant a l'empresa com en la socie

tat en general. Anelitzarem te.mb~ c,uines són i poden ser els efectes de la 

introciucció de la informotica e l'empresa, relacionont-los amb els de ttla 

informatitzaci~ de la societat" (Nora et al). (13) 

L'orioen ce la revolució present -qualificada segona revoluci6 industrial 

per alguns- la situem al final de la sagona guerra mundial, par diversas -

raons fonamentals, i que s6n la data de l'aparició deIs ordinadors (Taula 

4.3.-1), del elesenvolupament de la teoria de control autom~tic (Taula 4.3-2)" 

de la creació d 'un departament d' automoció a la Ford ¡,1otar Company el 1947, 

de l'inicidal control num~ric de les m~quines eines el 1942 per a mecanit

zar les lleves de les bombes d'injecció de motors d'avió als EE.UU. el que 

permetria d'augmentar el seu radi d'acció (Thilliez, pp 5-6). El concepte 

de control numeric jo havie estat patentat el 1930. 

1946 Primer ordinador e18ctr~nic ENlAC. Programes cablejats 

19119 Primer ordinador 8mb programo en mem~ria EDSAC 

.. / ... 
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1950 Primer ordinador amb sistema binari BINAC 

1950 Primer ordinc.dor comercial UNIVl\C I 

Tau1a l]. 3-1 Cronolo!Ji;:, deIs primers ordinadors 

El des8nvolupamcnt de la teoria deIs servomecanismes estigu~ molt lligat -

amb la guerra mundial ja que 

"La guerra cre~ molta demanda de servomecanismes d~alta qua1itat i esti 

mulo enormamcnt tot el tema del disseny de servos. Les exigencies de la 

aupaste acguretat militar, pero, confinaren els resultats d'aquest esti 

mul dintre do circles acud~mics i industrials bastant reduits" (James 

et al., ¡l 16) 

EE.UU. 


Antecedents moderns 


1922 ~l. r·!'inorsky direcci~ de vaixclls 

1932 H. Nyquist (Bcl~ teorema de l"estabilitat d"'amplificadors re81i
montats 

193¿1 H.L. !-Iezcn Servomecanismos posicionadors 

1939 fl .1< • 
,., . 
'.ijl~lSS Control de velocitat 

Tecniques bosiques 

19~0 H.W. Oode (Oel1) annlisi i disseny 

19L'~0 C. E. f·f¡ason temps morts 

1942 H. Harris (MIT) funci~ de transfer~ncia 

Tecniques d"'analisi i disseny 

19L13 G.S. Orovm 

19/'13 A.C. Hall 

1943 R.S. Phillips 

U.R.S.S. 

19L14 A. 1. Lurc 

19.0,6 ~ry ..A. JUzerman 

lSL17 L.C. Go1dfarb 

J6ula 1l.3-2 Cronologia de l"Bparici~ de la teoria deIs servomecanismes 
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4.3.2 L~auto~otitzaci6 

Sscons 01 professor Crossman (OCOE, 197~, ~ 163), la r8voluci~ automatica ~s 

la segona fose de la r8voluci~ industrial en lo substituci~ de la for;a de 

troball humc:nc: per moo,uines. En la primera fase es substitu1 l'esfon; f1sic 

hum~ com o motor del rroc6s productiu, i en la segona fese -en l~automatit

zaci~- es substitueix el proc~s ~ental huma de vigilar i controlar, inten-

tant rellENar l'home de: certes tasques mentals i també d'operacions manuals 

do aran escala. Por oix6 la nova tecnologia es pot considerar que consisteix 

en 11 els coneixEmonts i eim"s necessaries [Jer a la mecanitzeci~ deIs processos 

cognitius, conceptual s i informatius. El hardware más importent és l~ordine

dor i el ,<:;orvomGconisrne. La SOVél eXDressi~ en la nostro economia és systems 

mf'noc;rement" (OCOE, 197L:, p 12) 

Creiem que lo comporaci6 de Crossman ~s molt importante La primera fese de 

la revoluci6 industrial només es poau~ donar després de la introducci~ i -

implanteci6 del sistema de produccic5 de la fabrico, en lloc deltreball domi

ciliario Crciern que 10 so!:]cma fase do la revcluci6 industrial ,1 "'automatitza

ci~-inforrnot:i.tzacic5, norn~s s~hQ pogut donar desDr~s d~hov8r-so produit i im

plentat el ~uo hom cnomnnat rovoluci6 crganitzativa, primor on 01 taller, -

dospr~s a toto l"'cmprcsc. 

En porler de los relacions histortques entre lo racionolitzoci6 del proc6s 

do troball -r,ue implj.ca 1~ospocialitzaci6, simplificaci6 i estandaritzaci6

i la seva automatitz0ci6, Currmings i Greenbaum afirmen que 

l'E15 proc8ssoS de treball s6n automatitzats de5pr~s que hagin estot sub

dividits, osnccialitznts, simplificats i estandaritzats. L~automatitza

ci6 de la nroc1uccic5 d"'automobils seguí la introducci~ de la 11nia de -

produccic5. La informatitzeció del treball administratiu segueix la ra

cionalitzaci6 de les funcions de c~lcul, prosa de docisions i comptables. 

Historicamont veiom quo l'automatitzaci6 s~accclerarñ quan m~s i m~s -

processos de troball siguin racionalitzats, i el cost de la tecnologia 

baixi". (Curnminos et al, pro) 

La informatitzaci6 administretivo i t~cnica (35 un rroc~s molt similar al -

realitzat por Taylor, tant pols objectius com per la motodología utilitzada. 

Por aix6 no croiom que sigui arriscat preveuro que les conseqüencies sobre 

1~organitzaci6 del troball i cls treballadors siguin similars. 

-1 
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Entre l"epoca de Taylor i l"actual hi ha pero diferencies importants. Una 

és el papor deIs organismos estatal s i internacionals com a planificadors 

del futur, i en particulor com a generadors i transmisors molt eficients -

d"ideologia. Així, per exemplo, G. Terborgd diu que 

"Es gratificador observar que 1"Administraci6 tamb~ s"ha adherit al punt 

de vista tradicional" (Terborgh, p 8S) 

que consisteix en l"aprovació i acceleroció del progrés tecnologic en gene

ral, incloent l'automatització, millore.nt els problemes personals que impli 

1\ la confer~ncia Nnrd-/\mc>ricana de 1 'OCDE de 1964 es constata que 

"01 m~s sorprcnen de la Confer~ncia fou que ••• eIs pe.rticipants retornar 

al temo que, essent l'lJutomatitzacir'i un fenomen necessari i desitjable, 

no s'hauria de permetre que causés danys cls individus, siguin obrers O 

al tres. 1I (OCDE, 1954, p 9J 
~6s endavant veicm que 2 la mateixa confer~ncia es reconegué la realitat qu 

lIes depen de l'evengQmc>nt de lo tecnologia per a realitzar els avantatge 

dc lo civiljtzec~r'i, per le quol coso les m~quincs esdovenen un factor 

cJ.au por a obrir:"'nos rlélS al futur ••• La tt:.lsca difícil del futur ••••• se 

veure que en una eccncmia que progressa tont depressa cam l'economia mu 

diel d"avui, ning~ no en ~uedo foral la mesura del nostra ~xit no ser~ 

en lo mitjana o la mediana, ni en les c¡u~ntitats globals, sino en quant 

n'han quedat fora" 

Respecte a aquesto. opini6 hi Ilavia una unifonnitat circunspecte ja que 

"Curiosement 1 no depenia c;e1 fet que (:;1 qui estigués parlant represent6s 

l'administraci~, els obrers o el management, o fos deIs Estats Units, -

Canod~ o altres palsos" (OCDE, 1964, p 10) 

Malgrat que es reconegu~ moltcs vegades que 

"L'enginy hum~ s'ha d'usar per assegurar que l'autamatització és utilitzE 

da per enorandir l'estatus de l'individu. Altrament l'hame pat acabar -

ajustant-se a la m~quina enlloe que sigui al rev~sll (OCDE, 1964, p 10) 

El principal topic de le confer~ncia fou l"ajustament deIs obrers, individL 

sistema educatiu al canvi tecnol~gic. Sembla aix1, que l'automatitzaei~ j 

el canvi tecno16gic ~s un fen~men inqnestianable, una variable independent l 

a lo qual 118m d"adaptar tot el sistema de vida i de producei6. Les adaptacj 
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es fan pels cdministradors i policy-mokers que, malgrat "la tremenda manca 

de caneixements en aquest camp" es veuen for~ats a pendre decisions cada 

dia (OCOE, lSG4, p 13). 

Lo idea de la confer~ncia de l'OCDE (1964, p 29) que el canvi tecnol~gic ~s 

la vc;riable independent, sr;ria equivalent a la que Bravennan critica sobre 

la maquina 

liLa maquina, el mor producte del treball i de l'enginy huma, dissenyada 

i construYda per humans i alterable a voluntat par ells, es veu com un 

participant independont 8n els assumptes socialsn (Graverman, p 229) 

i tombó a l'['c;uival(mt [' l'ofirmaci~ que 

"no (;5 la forr;:e productivo de la mac¡uinorié: que ofeblei~< 10 ro¡;:a humana, 

sin~ la manera com usada en les relacione 50cio18 capitalistes" 

(Broverman, p 220) 

En les relacions socials istes 8ls mitjans de producci~ s~n propie-

tat del capital, i aix1 els instruments de producci~ -que ~s treball passat 

o mort- prenen lo forma de capital. L'ideal a que aspira el capital ~s el 

domini del treball viu rel treboll mort ['1 qual intenta realitzar mitjan9ant 

l'expansi6 i ['1 pcrfeccionamnnt de la mequin~rio, i la disminuci~ del tre-

baIlador (Oroverman, pp 227-8) 

En canvi Schumacher rcfcrint-se a la indCistria qu1mica es pregunta 

I'Si en equest tipus d'indCistrla no es pot tractar la tecnologia molt m~s 

com una variab1 e i dir als enginyer~: podem dissenyar una planta efi- 

cient que prengui en considereci~ els aspectes humans? Quines s~n les 

barreres, i, són, realment insuperables? Aquestes, i moltes altres qUe~ 

tions similars cal que siguim discutides" (Industrial Participation, 

hivern 197a-G, hum. 556, p 19, London) 

En la Fig. 4.3-1 intentcm reflexar les principals interelacions entre el 

procés d'introduccit'J de 1 'autometitzaci6 i el procés de treball. Les prin

cipals variables d'aquest que són afectades por l'eutomatitzaci~ són el ti 

pus de treball, el nivell d'atur, el control que hom pot exercir sobre el 

seu entcrn i l'estructura organitzativa de l'empresa. Los du(~s primeres les 

tocarem nomcs per sO:Jre 1 per no caure dintre de 1 'objectiu específic del -

nostre trebull. 


~ls factors que influencien nl ritme de l'introducci~ de l'automatitzaci~
• 
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i la sova inc~Gcncia i implicacions són, se!]ons la confer~ncia de l'OeDE 

(196L1, p 15), l'cducació i formació, l'investigecit1 i desonvolupament, i el 

ritrne de 1 'odofJcit1 i di fusit1 de les noves tocnolooies. El nivell deIs sola

ris fou considorat un fector do monor pes, com tamb~ les necessitats de --

l'ougmRnt de qualitot i de se!]uir els competidors. 

Pcr Breverrnen, el procGs d'automatitzocit1 del proc~s de produccit1 esta de

torminot poI dosonvolupament tocnológic i pel nivell de salaris, ja que es 

sustituoix el trcballador per la maquinaria quan aquesta resulta m~s econ~

mico. El nivoll dc s-:üC!Tis (lepen dol nivell d'Qtur genoret on part per 1 'e,!;! 

tcmatitzoció. Aquost atur actuQ com un fre por l'expansit1 de l'automotitze

ció, 01 l~cdu:i.r el nivc:ll do sClloris (OrElverman, flP 23G-7). Aquest procés es 

reflexa a lQ Fig. 4.3-2. 

A~uesto [Jot ser la ruó por la quol a nivell global econ~mic, s'hagi mantin

gut el nivell d'ocupoci6 en el procés d'introduccit1 de l'automatització, -

conclusit1 que ~s compartida por diferents autors,(Oowen et al, p 53; Braver 

mcn, p 237; Silvermcn, p IX; OeDE, 1964). Aix6 no vol dir que certes ocupa

cions i localitats no quodin afectadas en uno gran proporci6 pels efectes 

eJel ' QutolTlGti tzació, cm; tm;¡bé recone:i.xcm els mateixos eutors. Aquesta (;s -

une de les raons que donen suport o la idaa de la participacit1 deIs treba-

lladors en el disseny tacno16gic. 

De fet I el mo(~el de la F • 4 .• 3-2 t~ dos problemes importants. El primer la 

dificul tat de dcterndnar a priori 1 'economie elE' 1 'automotitzacit1, en quals..!:2 

vol deIs aspectes de control num~'ric, control inforrnñtic i de maquines de 

producci6 automQti~uos. Aixf ha reconeix Thilliez per a les maquines eines 

amb control numcric. 

"determinar les eCjuacions rendibilitat (f:s m~s difícil del que sembla(18 

a primE'ra visto, principalment perque certs parametres no es poden co

neixar o priori. Sembla que uno bono part daIs usuaris deIs milers de 

maquines einea amb control numeric octualment en ~s als Estats Units no 

s'hGvien adonat de tots els avantGtges que podien treure'n d'aquestes 

maquines abons d'hover adquirit la practica de la utilització en els -

58US propia tallars" (Thilliez, p 2~4J 

Lo segono clificul tat ~8 que ,ü!]unes QU1:omati tzecions no es fan senziIJament 

•• / o , •• 
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W:rC¡U8 sigui rd·s economic conduir 01 procGs dc forma automatica que amb 

una mojar intervenci6 de l'obror, sin6 por exio~ncies de dificultat t~cnica 

o do seguretat (Corominos, 1970, p 11; Thillicz, p 2a3) 

Volc~ recordar aquí que l'auteffiatitzaci6 d'un proc6s sogueix a la seva "ra

c:"onc:li tzoci6" (Cumminos 8t el., p m) 

Respecte ols canvis que l'automatitzaci6 produeix en el tipus, contingut i 

condicions de treball hi ha molta menys informoci6 (Horowitz et al., citat 

a Orc'verr:'an, II 213). Així trobem expressions com que 

!I el ccrc'1cter dc" ID h:lsCLJ automati tzado esta per determinar", i respecte 

el contincut del tnball qu e, defJ en del tipus d"automati tzaci6 que -11 

[J'introdueixi" I o tumbé que, itA (torrc;r tcrrnp, l"nfecte en el contingut 

del tl'oboll en en gran pert de com el mflnagement escolleixi d"'orga

nitzar lo resta deIs requeriments en un proces de producci6 determinat. 

Si lo nova ci~ncia dol disseny del treball ~s usada amb imBginaci~, les 

tasques él tots ds nivells de la jerarquia d'habilitat poden ser estru,S 

turades per fcr-los de mGs sentit i 8mb m~s aliciente Altrament la nova 

tecnologia pot sor aplicada tot reduint la sotisfacci6 que l'home pot 

treuro Gel seu b'cbélll." (OCDE, 19CLl, p 31) 

Ac:ucstes E,6n al tres reon5 que fonamenton la necessitat que els treballadors 

porticipin activement en el disseny de la nova tecnologia. 

Un dcüs treballs millors sobre els efectes de la rnecani tzaci6 sobre les -

condicions ele tre:Jall és de J. R. Brighy ( 14 ), del qual reprodu!m les ta,!;! 

lC54.3-3 sobro rclaci6 entre nivells de mecanitzaci6 i les fonts del con-

trol i de la pot~nci~, i la 4.3-4 sobre 915 requeriments deIs operaris en 

els nivells m~s elcvats do mccanitzaci6. En la Fig. 4.3-3 Bright exposa com 

varia el erau de }'habilitat relativa necess~ria per a cada nivell de meca

nitzaci6, L'habilitat ou~menta en els nivells m~s baixos de mecanitzaci6, 

per disminuir rapiclament En eIs nivells superiors de mecanitzaci6, o sigui 

el m~s autom~tics. 

La conclusio' de Bri~ht que 

"h1 ha r.1~s cviclonciD que l'outomntització ha rcduit el nivell ele les ha

bilitah: n;c;uerides en el conjunt de la fon;;a dc trebell a nivell d'o

pc:ro.r::, i en alc;uns casCJS de tato lo fClbrica" ([3rav~rman, p 220) • 

. . / .(; . 
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Contribuci6 o Nivells de mecanitzaci6 
sacrifici del tre
balladors que tra 1 a 	4 5 a 	8 9 a 	 11 12 a 17 
dicionalment obte 

Control Control control varia control varil 
una 	compenssci6 (1) 

manual mecanic ble¡ resposte blejresposte 
per senyal per 	acci6 

E sforc;: f:!sic A-O O NO - N 

Esforc;: mental A A -	 O A -	 O O -	 N 

Oestresa A O NO - N 

Habilitat General A A A -	 O O -	 N 

Educaci6 A A A - O A -	 O 

Experiencia A A -	 O A -	 O O -	 N 

Exposició a riscs A O O N 

Aceptació de condi
cions de treball 
indesitjables A O O -	 N O -	 N 

Rssponsabilitat (2) A A A -	 O A -	 O o N 

Presa de decisions A A -	 O 1 O O -	 N 

Influencia en la 
productivitat (3) A NA -	 O o N O -	 N 

Antiguetat No afectada No afectada No afectada No afectada 

A -	 Augmenta o - Oecreix N - Nul 

(1) 	Es refereix als operaris i no als preparadors, personal de manteniment, 

enginyers o supervisors. 

(2) 	Seguretat de l'equip, del producte, o d'altre gent 

(3) 	Es refereix a l'oportunitat de l'obrer d'augmentar la producci6 amb un 

esforc;:, manya o judici extres. 

Taula 4.3-4 Canvis en la contribució requerida deIs operaris amb els rvangos 

del nivells ele mecanitz2ci6, senons J.R.Bright (Braverman, pp 218-9) 
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~5 nogede por altres Qutors (OCDE, 1964, p 28). 

El que ~s ccrt ~s que cls proccssos concurronts d'automatitzaci6 i d'acumu-

lació han 10 proletnritzaci6 de lél forga de treball, com pot de-

duir-SD de los dedos de col.locaci6 als Estats Units de lo Taula 4.3-5 

(Zimbalist, 1075, p 52) 

8r" ,J.~ Oc, ..J I'JiiJllG.gers 
Dssalari[l.ts oficials ossalariats oficiols assalariats 

Anys c"'rIV 1 ~t("' e'
¡J 

ft· l• elo Auto-empleats Total 

1930 76,8 2,9 20,3 100 

1950 77,7 il,4 17,9 100 

1960 80,5 5,3 14,1 100 

1969 83,6 7,2 9,2 IDO 

Toul~ 4.3-5 	 Distribució deIs percentatges deIs treballadors als EE.UU. 

entro ossalariats, managers i auto-empleats. 

El sector de treballcdors m afoctats por I'outomatitzaci6 no est~ cIar, 

jo que a la confor~ncia ~e l'OCDE (1964, p 28) s'accept~ que era el de m~s 

avall de la jerarquia ~upacienal por ser m~s f5cil d'outomatitzar i ser -

un objectiu obvi per o introduir estalvis. Silverman (p IX) considera que 

els treballs no qUelificats i deIs operaris especialistes s6n m~s difícils 

d'automatitzar que els d~ls professionals i t~cnics. Aquestes contradiccions 

poden ser degudcs al ceracter molt dinamic de la introducci~ de l'automatit 

, que mentre moc8nitza una tasca molt elemental i dividida, crea noves 

especiRlitats que no es ~oden rr:ecanitzor fin s que no he passat un temps i 

s'ha aconseguit convertir l'art del nou ofiei en ciencia. A partir d'aqu! 

es pot simplificar, dividir, si volum ho justifica, automatitzar. Aix! 

hi ha una coexist~ncj.3 do diferents formes de treball a la indOstria (Brave,!: 

man, p 172), com artesania, treballador manual, operari de maquina i de pro-

continuo Aquest procés es pot v,,"ure molt bé en la informatice. 

Pc;r Gorz, 

"l'hist~ria de la tecnologia pot llegir-se, en conjunt, com la hist~ria 

de la desqualificaci6 deIs agents directes de la producci6. El proces 

de desqua11ficaci~ sens dubte no 6s lineal: sembla invertir-se parcial

ment al principi de cada revoJ.uci6 tccnica. Per~ immediatament despres 

http:Dssalari[l.ts
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] él tendc:llC:Le es ¡,epren: l¡::s noves quelificaeions n8c8ss~ri8s 

por 8 l'oplicDci6 dc noves tecnologios es rorlescomposon, les compet~n-

cies professionQ]s deIs ohrors de prcducci6 m6s qu~lificats os subdivi 

doj.xen en subcspccicli tZE,cions desproveides d 'autonomia ,ila part de 

control -i per tOllt cJr:; poder scbre el prod~s de producci6- que port~--

ven orr:b elles inicio,lmcnt I 8S trClspassa a no-obr8rs, com una funci6 s~ 

porode. L'autometitzaci6 en els seus efectes ~s totalment conforma a 

equcsts proc~s: pcr~u~ Qcompanya a una mccanitzaci6 que desqualifica i 

parcel.la les tasr¡ucs de producci6, desqua1ifica i parcel.la les matel 

xes tasques do control. Une vegada que la mecanitzaci6 ha despullat -

ala obrera de tot poder de control, transferint-lo a agents separats, 

l'automatitzaci~ transfereix elhora la funci6 de control a unes m~qui-

. nes que s6n contr'olades prüs antics controladors." (Gorz I p 101) 

Els nous tipus de treball creats per l'automatització afecten la satisfac

ció i el canssment deIs treballadors , per la qual cosa a la confer~ncia de 

l'OCDE es deman~ una cura en la selecció m~dica i psicológica del treball~ 

dors (19GLl, p ). 

Trobem oquf un nou motiu per a la participaci6 obrera en el procés d'intro 

ducció de l'automatització. 

L'automatitzaci6 crea una "nova aristocraciall que prepara, organitza el -

tr'eball I investiga i elabora els programes que altres executaran (Rustant, 

p 112) I cosa qua cros unes noves relacions jerorquiqu8S. 

A la conferencia de l'OCDE es reconegue (1964, p 33) que l'automatització 

prometia millorar les condicions de traball manual pesat, de seguretat i 

netedat, pero que 

" 0m rnolts casos, pot tcndir a produir més fatiaa mental, reduir encara 

el signifjcat del traball i crear una s~rie de problemes psicologics ••• 

8mb tot aix6, si l'nfectc és u no una millora dep~n de les circumstan

cies que acomponyen l'aplicació de la novo tecnologia i les perspecti

ves i actituds individual s deIs afectats. Finalment ••• ols canvis són 

judj.cots pnr lo concepció de la naturalesa del trebull, do les rela--

cions entre l'homo i el treball, i (1e1s P~5 quo el management doni a 

aquestes considcracions en les fases d'adopció de noves innovacions 

J. 1"" . 11 (OCDr 1 ""C'!1 ,,),,)"pcoo uglC¡UE'S 'e, ~:"-";"I p ..JO 

,. . . ..~ 

http:parcel.la
http:parcel.la
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i 

Una vCCc:de mrs trabem un rcforr; a lo necessi tClt de: la participacit5 obrera 


En nI prDc~s d'innovnci6 tecno16gica. 


EIs efectos do l'outomatitzaci6 sobre l'organitzoci6 do l'cmprosa s6n im-

porb::mts. 


Per exompl0, J. ThilJ.icz diu que davant la introducci6 de les maquines eines, 


Ilcl t~cnic no pot quodar indiferent; aquest copsa b~ les conseqC~ncies 

-t(~cnic;ues, pero prescntc3ix també que aquestes no deixen pas d 'influir 

sobre l'orgvnitzaci6 ele la producci6, i sobre la mQnera ele pensar el -

trsbnll él l"emprt)sEl fl (Thilliez, p 6) 

també que 

"LCt cJificul tat d '[l.valuer els é1vantetgE~s a termini mitja o a llarg termini 

el 'unce compra de rn~lquine5 amb control nUr.1~ric, provenen del fet que les 

con5eqC~ncics d'aquesta decisi6 depassen en gran part el nivell d'exe

cució del treball a la maquina; comporta repercusions sobre l'organit 

zaci6 del trebell, el llangament de fabricacions, la gesti6 d'estocs, 

lo pol:Hica financc>ra de l'empresa." (Thillioz I PP 2t!4-S) 

Por una banda, ols ordinadors i les t~cniques d'investigaci6 operativa i 

progrmoeció heur:t:stic8 pstan introduint innovacions importants 811 els proc~ 

ssos do prosa do docls1ons a les empreses CSimon, p 92), cosa que canviara 

racJicEüment 01 balonc;: entro la centralitzaci6 i la descentrali tzaci6 (Siman 

p 104). ~alQrot aix6 el mateix autor no proveu que l'estructura de tres -

nivells de l'cmpresa -producció, govern diari, i definici6 d"objectius i 

suporvisió del sisto~a- ni el seu car~cter jer~rquic es modifiquin (Simon, 

pp 90-111). 

Jo hem comontat que ols efectos de l'automotitzaci6 sobre el contingut del 

lloc do treboll depenen en gran part rJ8 com el managoment organitzi el pro

ces (le producció. Por cxomplo, l'automatitzaci6 do certes tasques i proces

sos condueix al fct qu~ l'operador troballi sol, o!llct de la resta do tre

balladors. Los consPC]üencies i1sicol~oiqum) advorsos d 'aquos-!.; aillament po

den modificar ols proccdimonts i incl~s l'equip jo quo 

"os cubtós quo uno 5010cci6 Clcurac'a (1['1 personr<::.. sigui la solució ~nica" 

,rc~ ~?)(CeDe .J,.""!CJi,, Il.;,....., >....:(-

Pcr Or'Dvermém lE forma c"orSDnitzL1ci(~ sociL;! de la producci6 determina el 

sentit de l'automatitzoci6, j~ que • 
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"En rcalitet, lo mo~uin~rio t~ unes immenscs poosibilitots, moltes de 

lss quoJe s~n frustrodos poI capital enlloc de d8senvolupades. Un sis

tema autom~tic ~o mu~uin~~io obro la possibilitot del control real d'un 

cos real tivornpnt petit de treballEldors sobre uno fabrica 01tamont pro-

ductiva, sempre que oquosto treballadors assoleixin 01 nivell del domi

ni sobre la moquinaria que ofereix el coneixement de l'enginyeria, i 

scmpre que a m~s comparteixin entre ells les rutines de l'oporaci~, des 

do la mós ú\langécdEl tecnicament fins la més rutin6.ria. Aquesta tend~ncia 

a socialitzar el trobúll, i de fer d'aquost uno empresa d'enginyeria 

omb un clcvot nivoll de resultats, ~s, considerat en Elbstracte, una ca 

ract cn n:ol t rl,és notrlbl" de lEl rnúquinrlria ú 1 'estadi de pIe desen 

volupamcnt que cap oltre. No obstont oix6, oquesta promesa, que ha es-

mElntinguda rcpetidoment en codo un deIs avan90s tecnol~gics desde 

la Revoluci6 Inc!ustrial, 6s frustrada p8r l"'esfore,; co.pitalista de r!;.e

construir i incl~s aprofondir la divisi6 del trebal¡ en tots els seus 

pitjors aspectes, malgrat el fet que aqueste divisi6 del treball esdg

v~ m6s Brcaic~ ceda dia que passa. Aquesta ohservaci6 pot ser facilment 

verificarla pc:l fCot c~ue ele trdli:ülac]ors a coda indústria avui són me-

nys capagos d'operar oquesta indústria del que ha eren fa mig segle, i 

encara menys de fa un e. El "progr~s" del copitalisme sembla que 

nom~s aprofondcixi la soparaci6 entre els trebolladors i la m~quina, i 

que subordini el tl'(~bal1Lwor encera rnés decisivéwlGnt Ell jou de la m~-

quina (Gravcrl11on, pp 230-1) 

Un exemple d"'aqucst princi~i oeneral el tcnim en el fet que 

"La maquin~rio ofereix 01 management l'oportunitat de fer por mitjans 

puremcnt mec~nics el que havie intentat por mitjans organitzatius 

disciplinoris. El fet que maltcs m~quincs puguin estar sota el ritme 

~ el control de decision~ i qUE! aCjul?sts controla puguin 

eixí estar él Iré> mé:'.flS dr:'_ manc[Jcrr,cnt, trDsposoats del lloc de producci~ 

al de l'oficino - aquestes possibilitats t~cniqucs s6n d'un inter~s -

ton· oran [Jel rnoncIoc:w:mt com 01 fet: que la mc'c;uinc r~ult:i rlic;ui la pr,g-

dlt "'tJ'~ vi "'~lLLtuL o'nl_L· _....... " L:. c. p 10c'))tr~,b~lll (OrCOv'-'rr'l"n'~.J ~. l,.." \,..- 1(.,,-, -'~-.)"" 

Un altre cf~ctc do l'outomotitzoci6 sobre l'oroonitzaci6 del treball ~s la 

tend~ncio o operur o tres torns B ccuso dn l'augment do les inversions i a 
t 
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12 r~pida obsolcsc~ncie do l'e~uip (Rustant, pp 107-8). 

El control que 815 trcbolledors poder excrcir sobro el propi treball es veu 

molt afectat pr'l nivell d'Gutomati tzaci6, com ja hem vist en el comontari 

anterior de Garz. Por oxemple 

"lo producció automñtica p8r cic18s continus i inteorats d'operacions -

suprimeix la divisi~ tradicional de les tasques en la qual cada obrer 

os consaera en una sola operaci6 executada amb una m~quina particula~' 

(i'Jeville, p 145) 

i tambó 

"la intcc;raci~ d"lIni tats inoividuDls d'equips tamb6 sionifica la integra

ci6 de troballs, i cixf ols trebal1adors tondeixen a controlar un marga 

de funcions tlrl la rncequina m~s ampli en eseJevenir responsables d'una ma

jor part eJe la línü:," (OCDE, 1964, p 32) 

Aquest aspecto no s'ha de confondre per~ amb un simple augment de les tas-

ques de vioiluncia lligades molt sovint amb l'automatitzaci6, que no repre

sentan cap millora ni rnriquimont del treball. 

L'opinió ele H.A. Gimon (p ~n) és C]ur~ -que no tothom comparteix

"1'automatitzaci6 probablAmont ha tondit a fer el treball menys rutinari 

i no pos més, i ha liisminui t el lligam entre el ritme eJe l"'home i el -

ritme de la m~c¡uinG.." 

Aquesta podria ser LlnE:~ característica important C:UCl permetéis alhora la meco. 

nitzaci6 deIs processos i el trcballar o un ritme doterminat pel propi tre

baIlador. 

Pcr Bra.verma.n (PD 170-1) 

"el modus de producci6 capitalista, els nous m~todes i la nova maquin~ria 

són incolnporots éln,b un del managemcnt de disoldrc el proc~s de 

treboll com un ¡¡roces conduit pel treba.llador i de rr:!construir-lo com 

un proces concluit poI mC1nagmncnt ••• Lo. unitat de ponsament i acci6, ca.!:! 

cepci6 i f')(8cució, mcns i cop, c;ue t;1 capitclisme omenaq.a de vell antu

vi, (,s ataccda aro. per uno dissolució sistemettca utilitzcnt tots els r.§! 

cursos de lA ciencia i les diferpnts disciplines d'cnoinynria que es ba-

Sl'n C'n oquelJo" 

oo/ ••• t 



375 

Aixi.: 

"una (:8 lcs idees n:cstrr:s ele la introducci6 do les t~cniques de 1 'eutg

matismc en un taller de fabriceci6 consisteix a separar la funci6 inte~ 

lcctuol de la funci~ d'oxecuci6, de forma que les dU8s es realitzin en 

lP5 millor~, condidons d'eficocia i de rendibilitélt" (thilliez, p 4) 

u~s cndavant 21 mateix autor insistoix sobre aquest tema, 

"la tccnicQ elel control numeric té pcr 811 matcJÍx una irradiaci6, si es 

[Jot qualificélr així, bastant estraordinoria, al mateix pl~ de la filoso

fia de l'oroanitzaci6 de l'empresa. Se~ara el treball intel.lectual del 

treball cJ"r:xecuc:U'i, o •••• i aquesta separBci6 dE; les funcions permet 

d'cxecutar l'una i l'altra en unes condicions tecniqucs millar adaptades 

amb une millar oroanitzaci6, i ai)(1 complélt i debatut de forma més re!J.-

dible" (Thilliez, p 2~B) 

L 'automatitZQci6 amplia les p03sibili tat~. c:;ue 

"el control sobre la maquina no cal que estigui més sota el seu operador 

immediat" (Oreverman 1 p 191",) 

i\[;ucsta tendencia ha c5tot 1"ins élr'a lo dominant jQ c:ue 81 capitalista s'ha 

Qpropiat d'aCiUCsbJ possibilitot i 1"110 usadu fins 1:11 rilEudrn. Hem vist ja 

(apartat 2.2) que l1i he elgunos eX[1eriencies en sentit contrari, pero que no 

s'han generalitzat encara. 

No pndem ob1ider eJs acomiodom8nts i canvis do treball com a conseqDencia 

cl'haver introcluit lino rlutomr.:d.:j.tzació. Es eviclcmt c:;ue aixó sionifica una po.!: 

dua de control sobre el propi trebo1l por part deIs trebal1adors. 

El re5urn de les conclus:Lons de:; Brovermon sobre el proces d'automatitzaci6 

s6n que tenen un caracter unificador que 6s 

"lo prooressiva eliminació de les funcions de control del treballador, 

en el grau possible, i la seva transferencia a un dispositiu que 6s con 

trolQt I ti::1mbé Or! c1 f.jl'CU ;:;ossible, p81 menclc;ement dí::s de l' exterior del 

~ • ..: J_ n ( '"'1 ...,)
proc~s Ü~reCLe p L~C 

8mb la consec;ücncia C:;U8 

"1 'automot:i tzac:Ló deIs procC?ssos els posa sotE! el control deIs enginyers 

cin rnenLl~]emcnt j ciC?struoix lo. nrJces,Jitut lie concixcments o de formaci6". 

tjt)c"\U3rnven;;on 1 p e c:....J} 

•..1Q O. O 
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Un aspecto r~rticulor d'a~uesta ideo el trobem expresat par Thilliez com 

5cgucix 

"un [¡.,ctor c~ctrctnaciQlirT;t favorable pel que os refereix a 1 'oroanitzacil1 

del trebo11 rs el cone:;,;wr:1cnt gairebú perfecte que hom pot tenir a pri.9, 

ri (a l'estadi de la preparaci6 de la cinta) del tcmps d'ocupaci6 de la 

m~quina. Els quadrcs de c~rreoa de m~quines s'estableixen aix! amb m~s 

precisi6; l'execuci6 de les ordres pot 6sser seguida millor •••• En un 

estadi m~s avangat, no ~s dificil de pensar que es pugui confiar a un -

scrvci integrat de tractamcnt d'informaci6 automatitzat la producci6 de 

les cintes-procro.n~cs elo les maquincs, l 'estedi deIs estats de carrega i 

de procrcs, la scst~.o deIs mogatzems d'estocs, i la producci6 daIs docu

monts comptablcs. S'orriberia aix! o un !ntim lligam deIs ~rgans de oes

ti6, de preperaci6 i de fabricaci6, mitjangant la cinta perforada" (thi

lliez, p 247) 

Es important ele constatar que cada un deIs principal s tipus d'automatitzaci~ 

que hem considerat -servomecc.nismos i rq;ulnci6, control numeric de maquines 

cines, ordinadors i Qutomatismes en ma~uines de fabricnci6- tenen un impac

te important sobre tato l'cmpreso, molt superior n la seVa proporci6 econ~

mico sobre el total, cn general respecte a 

1 'orgonitzeci6 ele la producci6 


la concepci6 del rropi proc~s i del producte 


el caracter intcrdlsciplinari del proc~s d'implantoci6 


12 fonna ceneral de pensar i de fer 


En el cas del control numcric de les maqUincs cines, Thilliez resumeix que 

aquesta. 

11 aporta, junt cls Gvantet[18S, la limitaci6 d'haver de canviar d'actituts 

i aix6 exiaeix lo bono voluntat, inc16s una vcluntat comuna, a tots els 

nivells implicats, d'adaptar-se a las cxig~ncies d'una t~cnica i d'una 

orannitzeci6!ll~ moel8rn8s" (TI1111i8z, [J 250) 

Sobre els problomes del paper deIs homes en una automatitzaci6 m~s global 

el mnteix autor diu que 

l'E1 sentimcnt d'inquictud daIs caps d'omprcsn i deIs quadros, que es -

senten menys i mcnys lliures en llurs iniciativos, no 6s pos el reflex 

o • / ••• 
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d'~qucstG nrcocurucj~? Pcrqu~ deSpr~5 ~G tot, si lo. interconexi~ el~ctri 
, -

Cé' (!e lll!rs funcione; pcnsc:.nts no s "'het rool:itzot (mcare, hom pot pregun-

ter-se si le' j_ntETconD,i6 cc'rdnistrativa no cst~ je en bon cam:!. 

En un m6n que evoluciona al ritme do la t~cnico, no seria bo que el t~c-

nic es cetpfi~ui de refusar do caminar en el sentit dol que constitueix

le scva propia vDcocü5, pero c8rtoment no rmt impedir-se que hi reflexio 

ni, si vol continucr essont un home" (Thilliez, p 253) 

Entn-} lES conclusions i recomenecions del rO¡1ort ele la comissi6 nacional de 

tecnologio, Butomatitzaci6 i proGr~s ccon5mic del Estats Units (Bowen et al, 

-..J- C'L'01J.,-,"G·GJ, pp"'" ....;:::)1- r7) trolJnn'k c.11 l .......... 


"Els beneficie de lP~,uomBnt de lo. prnductivitat poden i han de ser apli 

cots a les combinaciens d'est~ndars de vida m~s elevots i a l'augment 

llL'urF3, millares de les condicions de treball, augment en la inver

sHi per a 8ssolir les necessitats humanes i comunitories, i en 1 'assis

t~ncia a nacions menys avan9sdes ••••• Finalment, recomanem: (1) que els 

ompreseris s"'osfor~in a "humanitzar" l'ambient de treball (a) adaptant 

el treball o. le5 rccessitets humanes, (b) auomentant la flexibilitat de 

la vide del treÍJall •••• " 

C,.3.3 Informotitzaciú 

Hcm vist a l'apartat anterior com el proc~s d P automatitzeci6 ha seguit a la 

rocionalitzaci~ i meccnitzaciú deIs diferents proccssos productius que han 

estat apareixont al lloro de Jo. industrialitzaci6. Aquesta, i sobretot a 

[1urtir de F • ':1. Taylor, crc~1 un nou tifJuS eJe treballadOl~ t~cnic i administr~ 

tiu resultat de separar aquestes funcions de les tasques a executar pels -

obrors de producci6. La import~ncia inicial d'aquestes funcions i el nombre 

redu!t de trcballadors que les eXEcutcvon van posar-los en un lloc privile

protegit, con5i~¡c;r~lt. P\Í;d, so '15 considcreva treballadors intel.lec-

tuols, de bata blanca. 

El creixement del nom~re de t~cnics i administratius 110. cstat l'incentiu -

per que el ccpjtal buscut un ele la t.~cva productivitat o base 

~c recionalitzor, meceni tzcr i finclmemt automati tZóT 10s seves tasques. 

(Cumrninos, ct <:.\l, [1 58). Ele cl'cinodors i lo inforr.1atico do Cesti6 han 

0./.00 
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cstGL In tccn:Jln:::;ic\ uS(.irk, fler él 1 "clutometti tZQci6 de les funcions t~cnique5 

i crlministrattvrs. EID ol'dinadors i la info~l~tica de control han sigut 

L'2Clts rOl' c,ut01i1et:i tzer pTOCeSSOG rrncluct:1us (Cnrominos I 1976). 

La tecnol infcn:~cd:;:!_ca dcsc::nvolupac1o per iJ les tasques tccniques i ad

ministrativcs -concl'ctomrnt lE' introducci6 Butomatico do dades, la transmi 

ssi6 i el :=;QU trélcLi::,fI1C'nt- s "hél Llmpliat a gren part del sector deIs serveis, 

corn por exemplc al comere.;, la bonca, i les 2ssegurances. 

L ' autcr.;c:titzccj~ c8ntrcc:a en ['1 praces productiu, afecta els obrers direc-J 

tE'S. LLJ infol~nlotitzo.ci6 f?n convi, per centn::>r-se en el procos administratiu, 

efecto, D tots cls ciutudons odministrélts [Jer l'Administroci6 (Gallovedec-

Gcnvys) a ele tenir un impecte m~s immediat sobre els tocnics i adminis

trotius. Aixf, la informatitzQci6 im(lncta un gran nombr8 de treballadors, 

i tamb~ a tots els ciutadans. Hi ha un altre fet que es superposa a aquest: 

la gran concentraci6 cl"informoci6 que s'aconsE'gueix 8mb la informatica, Va 

lligLlda a una tamb~ gran concentraci6 de la tocnologia del hardware i del 

software inforrnttic en unc,s pOC¡LlOS emnroses rnul tinocionals. Ac¡uest fet pre,9, 

cupa cstrotq]:icorncllt ['lc'uns Govorns ~uc s "hon plantcjat el problema i han 

clcbcl"at uns inforr,~cs, corn ¡:;or exemplo Q Frans;a (rJoro nt al.) 

La informatitzaci6 aix! 6s un fenomen que va des del lloc de treball elernen 

tal del proc~s prodllctiu, psssant per les funcions administratives, t~cni--

c¡ues, de gest~6 i direcci6, a les d'Administraci6 de la societat, fins a la 

nacional. 

Si herr. troc:at cc;ucsto (lanor~,rrico no he! esto.t perqu?l pnnsem tractor tots --

oquests aS[J8ch:s de let infonr:ntitzad,é, [:;1 que cou fora de l'~lmbi t del no§.

tre treballa Creiem c;ue per entondre l"impacto de la informatitzaci6 sobre 

l"ostructuro. d'orc;onjtz2Ei6 dE' lo rroducci6 i de l'nmpresa cal primer si--

tuor oquest fnnamen en el contE~xt nlt)s ompli clDl c:ue formo flart • 

Aqu! uno VOC;c:cJLl fT\~S trobcn l,UC lo formo d'orCJoni tZ8e:i6 esta mol t lligada amb 

la distr~buci6 de] po~cr, lo tecnolocio, i el mo~pl cultural i ideol~gic. 

r a l'informc 01 President drl le RcpúbJ ico francesa que 

la inform?:~tice 

"ofcrp:l)~ ~~clucions c1:i vcrsificedos I oc!eptLllJ1cs 8 totl':!S 18s formes de c9

r.lé\ndomeo l:; () de rC[lulnció. Perrnot la descc;ntrcllitzeci6 i 10 mateixa B!:!

tonomio de les c~l.lules de base. Encara millar, la facilita to~ dotant 

, 
JI .: ... 
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les unítats [JCT:L fcriC',ucs o iJ:Lllodcs cJ 'infonnccions que f:Lns ara nom~s po

dien bcnrfieiar les orans cntitots ecntralitzudcs. T6 la voeaci6 d'alle~-

oc;rLlr l"cstructura ([c Tr's oclministraeions, millorant la scva ofic~cia i les 

scvos rclélCiollG élmb ('Is administrots. PRrmet unEl major llibertat a les col..,! 

lcetivih,.ts Ioeals. Refor:~a la eom[1etitivitat ele les pctitos i mitjanes er!!

[Jrcses on releci6 los grans. Pele moviments que genera en els circuits 

d'infCJrmaci6, le telem[ltico ( 15) esta dones al cor deIs jocs del poder•••• 

Sori pero il. His eS[lc'rar ca la propiA informatica un cenvi eJe l'estructura 

ek 10 soci de la pir~~idc deIs [Jodc;rs que la governon. Los tradicions 

i 01 ~odcl cultural ~Iorodats de lo nostro historia privilegien la centrali! 

zéccir'i i la prcliferoc:ili c:c l'mJ;ninió;tre:1Ci6, la ricidesa j8rarquica en les 

orans empresos, el dornini d'ar¡uCJstos sobre les patitos. Frenen fortament la 

iniciativa, i l'adnptabilitat que afavoririon una societat de comunicaci6 i 

de pnrticipcci~. 

Nom~s una pol!tica cJrliberada ele canvi social [Jot elhora donar soluci~ als 

problcmcs que plantajo la telematica i utilitzar les sovos virtuds" (Nora 

En ar¡uost scntit 01 h ..xtit :Jocifllisto Fremcos propasa I entro altres mesures, 

la construcci6 d'una infraostructura r;uCJ faciliti lacl!:;scontrali tzaci6 i el con

trol de los dades pels usuaris, i el fomont d'cxperi~ncics d'aplicacions des-

centrolitzadE::;s i 81 ~¡ervC'i do l'inter{b loccü (Rodriguez, [J 20).· 

En c:ls tn,iJclls d ',"Jfj cinc: C~LlC s '!len inforn:uti tzut 015 él.dministratius s 'han con

vortit en codificcdors l ris::rs o o:-lcradors d'ull tcnninal d'cntrado de d~ 

des r;H~s rCJcentrilont. El cC)llci>~omont quo tonlen del proces administratiu ha os-

tat unificot i j~ntcrnal~tzet r'n c:::" sistema informatic, sota control tccnic --

deIs inform¿tics, i sota rl control funcional dol menaQomcnt. 

Les S'Jcrctarics tLl,nbl~ s 'hc'll convorti t en OflOrc\rlC's el 'une. mDflUilll3- I en oquest -

cos d'un [JrocC'ssE'eic;Y' de [JaroulC'~; que ¡-;rC[Jé.1ro lo c:;nfoccit'i j odici6 de cortes, 

raports i a.l trr;s docllmcnts. L['s mecan~srofcs jél no cal que sapigucm toquigra-

fio ni que entrin el dCJspot;( clol sou C:!¡J I ju que: els r1ictnts es fon sobre un 

benc ele trebéüls [lundents. Ll'S r:1ccant'igrafcs van [1assant a maquina el dictat, 

sensr C;U8 pcrcJin tCr.lfJS DmJnt d'Lln 110c i3 l'o1trc i cunv:i.é1r.t d"activitat. 

tié!l[rGt la cJivcrsita.t dc solucic,ns tccnj camr:mt ¡lossibles quo perrnet la infor

.. / ... 
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matiéa, 13 SCV1:.' introducció o l"oficino parccüitza l8s tasques deIs treba

lloeJar:::;, i troLl pLn~t d[ü control i de lo inforrpaci(¡ que abens estsva en -

roans deIs trebelladors.En lloe de la po11tico deliberado que proposBva Nora 

(p 13), la realitat 65 que 

lila tecnoloGia no nom augmenta lo productivitat i redueix els costos 

de personel, sin~ que 6s tBmb~ una eina efectiva por a controlar els -

treballadors porque substitueix la forga de treball humana per la forga 

de treball de la m~quina ••• Histdricoment, l"economia ha esdevingut m~s 

el8prmdont do lo tecnolooia por aquestes rEIDnS" (Cummings, et al, p 59) 

la informotitzoció ahsorbcix algunes de les funcions d81 t~cnics, com les 

ele' c!iLJuix, cEücul -ci" rstructurp5, maquines, xBr:<es, circuits, processos, -

instal.lacions, equip:::;-, DeI 1 es ce ' . t l.sseny J... d'J..agnos"t'proJoc -8, d' J.c. El 

t~cnic-treballador, el que produeix plonols, c~lculs, projectes, tendeix -

oixí a desspe.rcix8r, conv8rtint-so en un op8roclor d'uno maquina, l"ordinador" 

o en un comptrolador, o manaorr. 

l' iCLlCi::5 de Jo o 18s do treball no os limita als 

procosso5 administratiu5 i productius. Por ~xrmplD, lo pr~ctico m~dica ha 

,tant en la11nio onol:1':tj.ca cl:1':nica, com 

en J.o m~dica d8 supDrvisi~ i dioonosi. Tal com succ8cix 8n oltres camps, -

al[}unrs [Ir lrs c,pJ icacions [JcllTi8trn un sETvei mol t miJ.lorat, ja sigui p81s 

propis rcslllt:Jt~~ o por Le velocitat c;uc pormct. Pero la majoria de les apl.! 

cc;cions no s 'lntrnciLw:::cn or:1b Llc¡ucsta itat, sinó por a po bilitor -

l'{'jo [:'un prrsoncll rr,('I';Y:-: [iual:LficGt, com uru motc;os Clmb poca 8)(periencia, 

cstudiants, [1 uclonh: toonlcs sanitorio ~ El mC.teix prod~s que s"iñiciñ --

amb F.J. Toylor 5DDUC1X Gnt-se: os troctG, un cop m~s, do captar els 

coneixcmcnts deIs trnballodors -aro rl81s motces- i introduir-lo en una tec

nolooiu -are. la inform~tico, :lordvJOrr m~s :::;ofb"crc- ni el servei df:~ls tro

baJ.lacJors ni controlorJa par , sinó en mons d8 la jerarquia d81 tre-

• El pro[lrc's rJ8 la tc;cnologia seQuoii< squcst objoctiu d8 control que es 

Va oxtenent en le mesura quo ~s imposat par la propio tecnología. 

Ens centrGrcm Gro. en el proc('js que ho. t :,0 iilotoixé.1 tecnología informa

ticc. En cIs primcrs torn[Js J."usuari a partir de les 5f?V8S nocossitats defi

nia uns obje.ctius que ercm codíficots el8 forr.lO artesanol en programes, 

I 
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1~cxplotBci6 deIs qunls fornia els resultets a l'usuari.(Fig. 4.3-4a) 

Actualmc:nt nrnC8S ha estat modificat en dos aspectes b~sics. Per una 

¡J,-'rt hi ha un rnercnt de saftvmre_ o de programes d 'élplicecions generals que 

s"ha 08noX'ot por la reretibvitat de maltes necessitets i la facilitat extra 

ordinaria de reprocuir el producte, o sigui el proQrnma. Aquesta caracterfá

tice és molt peculiar i nova. La particularitet de les necessitats deIs usue 

ris introduí la confecctó lIa nida" ja fos a la rnateixa empresa a subcontrac

tant el treball. 

La voluntat de rtpida cxpansi6 en la introducci~ deIs ordinadors i d~abara-

tir BIs costos ele proljn:cmació porteron e desonvolupElr t?>cn:Lques de programa-

ció pr:Lmer i d 'r;ntllisi clc:spr~s. flmb 1"'cJJaratiment dol hardware i 1 ~encariment 

del personel proQramador entre al tres rGons he eparegut un mercat de pregra

mes, que hi apereixen o l"usuari com una opció a la confecció del seu prepi 

programél • 

Per altra banda, ~n ols gran centres de prooramaci6 s~hen desenvolupat tec

ni~ues per a sistomaLitzar la confecci~ de prorrames, reduint la gran vari~ 

bilitat en GIs tcmps d~ prooramaci~, posta a punt i Gxplotació, i en les ne 

ccssj_tots de mC\L~uinc. ::::Js procn'cmod'-Jrs o.rtesans han [1RSsat a ser codifica-

(301'5 cistemetics, 2mb octivi tE:ts i rc::::ul tats previsibles, en competencia amb 

un n:ercat do ~ofh'18re r'xt8r C:=-iO. c:.:l-4b), i c::rrb una productivi tat extraar

dinariamcnt m~s elevada. Les t~cniqucs de sistematitzaci6 sovint han estat 

finangadcs per l'ad~;jnistracij p~blica, dintro de grans contractes de caire 

militar, de sc[;urotat o ordrc n~blic. 

r',~nlorat tot, In ro~Jici~ cIo1 prooramodor te:: uns ccrts avantatg8s, jo que c0D.

serven un control sobre 1a fornla de confeccionor un programa, i sobre el 

r-roducte del seu trabélll, el rllateix programa, i que pot tenir un valor de 

merc2t inclús fora de J'omprcsa. A rn~s, la S8va posici6 jerarquica a 1"8m-

presa no ~5 del tot clara. Per aquestes i al tres raons, el management ha 

fet una serie de temptotives per c:t5so1ir el seu control, que va des de l'in 

tent d'estandaritzar la S8va forma de treball, fin s intentar maniobres ideo 

lOQir¡ues, com ,_0. sevCl "flrofcssionalitzaci~" (Krc'\ft I nn 19-21). 

Essent le: informsticL::! una tecnoloGia orientado a resoldre ols problemes i 

lC:3 nccessi tE-d:s ele; l'usuari, j per tenir les possibili tats tecniques d'ada.E, 

o ~ I ... 
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tobilitat i f1cxibilitot, scmb10 lbaic que e1s futurs usuaris participin en 

r- •10 conr:ep elel sistcm8. ,- =-n 5 o.ro, dintre de; 1'" em!Jresa, foro rares excee..-

cions (Elden) el usupris nom~s han participat pn la concepci~ del sistema 

informatic al nivi';ll d'inforrrer dp.talladament i de forma completa del prQ.-

administratiu que feicn fins llovors, llovat de petits detalls accideQ

tals. Lo dDfinici~ del sistema s'ha fet generelment entre la direcci~ i els 

H:cnics inforn6tics • .t\qUDsta situaci~ segons E. Mumford et al. ha portat -

¡lroblem8s, C;UO ¡Jodrien evitar-se 2mb 1 'csc;uema qoe prollosen de participa-

ci~ deIs usuaris on la concepci6 deIs sistemes inform~tics. 

~.3.n Funcions 001s t~cnics i deIs científics 

Despr~s cJ"'hc::vm~ trc1ctDt elels managers, i de les revolucions industrial J or

canitzativ2 i outom~tico estem en condicions de poder enalitzar les funcions 

atribuides evui als t~cnics i cientr~ics. El c;ue ens interesss en concret 

situar-les al seu 11Clc objectiu de l"'oscala jer~rquica de l'activitat -

productivo. A partir d~cqur voure 01 SBU papel' respecte als sltres 

¡-¡ 2m les Funcions deIs titolBt~ ci s j t8cnics en quetre 

que s~n les de manacement, cientifico-t~cniquesJ 

productivos i de funcionam~nt. Tant lo noturalosa de los funcions com el -

f¡lC1:0r doterm:Lnant del ~clori s6n mol t d:L ferents entre aquestes cateoories, 

por6 emb el mCttoix t{tG} uni\lorsitari 110m flot realitzar-les totes. Es prec! 

samcnt per aix6 que crciem que l"'on~lisi s de fer per funcions i no pes 

por t1tols. L"'ostudi a partir del concepte cen~ric de cient1fic i t~cnic -

portar a la conclusió que "els t~cnics són una capa social en transcurs 

do prolotarització" (Locallae, p fiLie no em que udi Q entendre la 

realitat, jo que om dir tümb~ Ilcor exemrlQ que els proletaris s"estan 

tecnificant. 

../ ., .. 
• 
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F¡Jeto!' dcterrninant 
Funcil'i 	 del solari del t~cnic Activitats espec!figues 

Resultats del treball Supervisar 
r:'oltrrs 

Dirigir grups da traball 

Rcsponsabilitat del treball 
d"oltres 

Establir politiques i normes 

Confeccionar pressupostos 

Adquirir equips 

Científico Coneixements 	 Olssenyar 
Teccnica 

Investiaar 

Projectar 

Estudiar 

Estandaritzar 

Productiva- Traball propi 

a)\ Intol.lcctual 	 Calcular 

Programar 

Codificar 

b) Especialitzada 	 r.:iontenir 

Instal.lar 

Verificar 

Operar 

Laborar 

Funcionari Posici6 a 1'8sco10 	 Ensenyar 

Gestionar 

Taulo. tl.3-G 	 Tipus de: funcions i nctivitats dol personal amb titcls cien

tifics i t~cnics. 

Deixant c: part eje moment la funci6 eiel funcionari pr,rque no existeix a 

l"empresa privado, podam fer diverses observacions da la Taula 4.3-6. 

Nom~s la funci6 productiva cap itzada pot donar 110c a un producte 

d~us ceneral. El resultat o producte de totes les aItres funcions s6n e18

ments que determinen el trE'bc~1 que aItros executaran en passos posteriors
I 
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elr:l prod"s [lrCluucLLu. [n cnnvi 1 01 rcslIl t;:,t elE? 1 'activitat deIs obrers 

-i la d'olouns oficial s tambt·- s6n producte5 d'ús oeneral. 

c:ur lc~o funrion,-, c;ue csJe: em considerant Cltribui als tGcnics poden 

si tUftr-c,e C'n uno C::;ClÜe. jornrquica com 1ft oe le. FíO. d. 3-5 1 en la qual es 

vru 1ft tr;nd(~nc:Ltl dr:l cor,;ondamnnt funcional d8fr;nsat por F • ~'J. Taylor enlloc 

ce 12 uni tot de comondo.niont dc:fensat per Fayol. 

L'activitClt c'un concret pot com un vector en el que ca

da comnonent indicaria el pes relatiu de uno de les funcions presenta-

des a lo Taula a.3-G. s molt freqOent que els t~cnics i científics tinguin 

¡c(;s c1'une funcJ6. Per oxcmple l hom pot invcstigar i ser respons!!, 

blr [¡'un c:qu:J;J J' .o l i c!issrnYftr un sistcmo i instalar-lo o adqui

rir un equip i rI1cmtcnir-lo. 

l\ la difer8ncia entre un 

bon oficiftl i un t~cnic. L'oficial a m6s d quirir uns coneixements sobre 

els materials, les sines l mecanismes i processos l ha tingut que desenvolu

por cn ell moteix une considerable manyc en la utilitzaci~ de materials, 

cd.nrs i process05 cosa que requercix un temps considcl'.:!iJle de formaci~ a 

partir del treboll p l d'(ütres. 

Ami) els oremis deIs inicis de la reuoluci6 industrial el reclutament i la 

formaci6 [le1s ajudants i aprenents [;s feia pels obrers quali ficats -oficiaIs

el retenien le propietat privada deIs coneixements tecnologics i de 

la producci6. Aruests no eren ensenyats a les escaJos ni eren publicats en 

11ibres. Aquesta sitl comportave alguns problemes l com 

facili tDr lo. discr:Lmino.ci6 i el favori tisme 1 limitant 1 'entrada a fami-

liars i iJr"jstats 1 C?xcloent a persones d 'altres lo c<.'1.1 i tots, sexe i raga 

- deixer el control de 1 'exoans:L6 deIs oficls en mans privados d"'un yrup 

8mh uns intcressos concrets 

molt la inversi6 que els posscidors deIs coneixements podien 

fer en educaci6 i sobretnt en investi~aci6 de noves tecnoloaies, tant en 

el deIs cquips com en l'oraanitzaci6. 

E" rmJt probl"ble qur ornb aquest sistoma no s'haou?':s pas arribat a una revo 

luci6 inrlustrial. 

Pélrt ele la fjneli to.t de les [lrimcres mE!c;ulnes fou passar la mestria que -

en 815 crtr:suns i oficülls a un mr:conismrl. L'objcctiu de F .W. Taylor 

.. 1 . .. 
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fou prccisomcnt traspasser cls con~ixpmEnts deIs oficials als managers. 

Avui la infcn~~tico ebsorbci~ 81s conrixcmcnts t~cnics i administratius de 

CClClll, 

[15 capitolistes s#u~odoreren aixf deIs coneixemcnts i de l#expertesa deIs 

S l artesan~. El vehiclc que utilitzaron por afer possible aquesta 

aprcpi2ci:1 fOl'cn ols t~cn~.cs. El proces ele tecnificaci6 dG la dGstresa co!J.

elx a inteorar-Ia 2 un mecanismo o proc6s ropetible, convertint aixf -

1 #c:prcnentatc;c ele la mes-cria en (31 conrd.xement eJel mecanisme. O#a::¡uesta for

mo, el proc~s d#aprenont2toc ~ue requeria mesos,anys per a cada una de les 

pr'rsones, 6s tnmsfonnet rn lIlla serie ele planols, cj"'es[1ecificacions, progri! 

r,l CS, formuloris i nOrrtrs. Aru pero, a(1uC?sts s6n [1rOpiptDt del capital i es-

tan vetots Dls oficials. EIs t~cnics s6n D veDados GIs dipositaris deIs pI! 

nols, C?spccificacions i normBs, pero s6n semprE" els c:ue tenen els coneixe-

ments por 8 oenerar-los. La focilitat relativo de convertir els coneixements 

en productes -plcmols, 2specificacions, programr:s, nornes- que s6n una mer

cadcria on pI m~rcat do bons industrials, fo qUG ols coneixements esdevin-

guin Un cBpitcü. 

Que constitueixen"els coneixoments -en defini-, 

tivo, lo tocnologia- convertoix als t~cnics en capitalistes m6s o menys im

rortents SDgOIlS 01 valor de mercat deIs coneixements que posseixen. Els 

t~cnics en exorcir la funció ciont{fico-tecnico no s6n retribuits per la 

sova aportació de forco de treball 51n6 pels coneixemcnts. Es per aixó que 

lo sCVa rotribuci~ [lot ser r.:clt superior a la d"'un al tre tecnic que exercei 

xi una funció meramnnt proc:uctiva. 

Una de les raons per les quals els tecnics i cientffics no executen treballs 

d"'inforior cateGoria ~5 precisamont f"Jorque, or~cies a la divisió del tre-

boJ 1, poden Qcci:i.ccr-s8 ,1 activi tats ~ue cOr:lportin una ocumulaci6 del seu 

capi tol el" conoixelTlcllts, i rnillon::TaLd 01 nivell deIs scUs ingressos. 

Seuons ~UO cls concixoments acumulats tillouill un valor nom6s a l"'emprosa 

especffica en la que ,,2'-:::C\ erníllc;Dt, o t::i_nouin un valor oeneral professional, 

el tocnic c:.; C011S:l.c.lcTo un "hor~H::, d#crr:preso", o un "f]rofessionnl". L 'accept,g 

cié j ví..üorcció d #l1n t't.cnic, e"~(ccptc cn casos r:l01 t espoeials, dopen mol t 

del scu os)tc:cu~:, con: succ8i;( tomb~ er::b els r"i..1naQ"ers i capitalistes. 

jJ • / ••• 

http:t~cn~.cs
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D~uno menora similcr o com e] capitel t~ uns mecanismos d'autorreproducci~ 

,';1.; tjcrY,cc:nt 1 :Jo1':':,o i 1:1 bc:nc3, le tocnolooiCl tOlilbé ¡Jot autorreflroduir-se 

mitj[ln~nnt le ci~ncio, sonso nocossitct Me monllovcr uns coneixoments als 

oficiols (J artcsClns. I!cn ustct els ciontífics irIs t?,cnics ols que han 

íJossibili tClt QC;uestc crc;c.:ció cio noves tocnolooi8s -materials, productes, 

prccessos- sonse cxist~ncia previa en el m6n artesanal. En quest procés --

s'ha necossitot d'una m~ d'obra molt espocialitzada, d'uns oficial s t~cnicsf 

rcmunorats ncr l'aportació de la aova for~a de troball. La fig. 4.3-6 mos-

tra la diferencia rmtro el flrocés de producci~ deIs productRs de consum -

flor oficials o ortesons o l'ioici do la revolució industrial, i actu~lment. 

En el primer ('DS I'oficicl fe el seu 11 ['ficj" a[lortant la mestria, la forga 

de trcbcül i DdC]uirint-flF~ l'c¡<pp,ri~ncia. /'wui, 81s productes de consum es 

fabriquen a~b m~quines atesEs par opcraris que b~sicament nom~s porten la 

forc;:a de trebcl1, i per aix~ enlloc de tractar-S8 d'un ofici és una tasca. 

Les m~quin8s non estat construides amb l~ajut d'oficiels, encara que de -

f8t pcrque le scva activitat també es rodu8ix principalment a aportar una 

for~a de treball csrccia1itzoda i pcr tont s'ha convertit en una tasca, po

d8n considerar-58 com trcbol1adors cspecialitzats. Els coneixements i la 

rc;r;limontac:Ló de 1 'cxpt,d.endE\ són majorment absorbi ts pels tecnics. 

Aquests efic1als tccnics executen un treball productiu intel.lectual a ve

!Jo.cl(~s junt ami] mol te al tres. Ac¡uest pot n::,ali tzar-se de forma repetitiva, 

sanso hevar d'usc·r !'ir.¡ccinCC:lÓ ni la crcoútivitat, i formant part d'un prE 

c~s r:'.Ol t .J'lt (8raverr:wn, p 2¿1,3) i que tnrd o d'hora sufrira la ma-

teixa sort que les cctivitats realitzades flcla oficia1s: un ultra tecnic 

inteGror~ els SGUS coneixcments i experiencia en una m~quina, en aquest cas 

flrobablemont un ordinador. Es la proletaritzaci6 d'una de los funcions a 

c~rroc deIs t~cnicc. 

Los funcione roolitzarlcs rcr t~cnice i que hcm nnomcnnt do manoQcment i 

cjont{fico-t~cni~uoD, s6n funcions omb una forta c~rreoa jer~rquica i ideo

16Cico , que coircbf: ÍlC'.urjom ele considero.r-lcs com él. nn t~cniqurs. Les dues 

~<cn C:'UIlS privj_lcois conscqüencio. del trc:!Jo.l1 d'o.ltres que, junt amb 

(,1 CL\pitDJ c'cumuJ..at en formo r!G con8ixcments, 180 flospn en una situaci6 de 

conflicto d#intcresoos respecte a la resto. de troballodors. Així com en una 

,. • / o •• 
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estructura nu jer~rquica de l'cmpresB s'han de restructurar les funcions 

r~cls ~lilnccers, tarnIJé s 'I¡curan ele rcstructurar les funcions del management 

lr::s que hcm ar.or~[;n~lL ctcntifico-t~cnic;uc!C. rC81itzacJcs ora pels tecnics. 

Hi ha un Llltre circumst2ncio que tendeix o enfrontar lo funci6 tecnica con 

tra EÜS opereris de ni2c;uincs, de!Juda 01 fet que nI procés de producci6 np 

(5 rro6dic, o sigui, que el promio de diferents observacions fetes en un 

periode sobre rlifcrents m~quines no el mateix ~uc el promig de les obser 

vocions fetes en una rn~quina en un periodo llorg. El tGcnic fa el pri- 

n:er tipus d"observoci6, i el~~ operaris el scgon (Fig. Ll.3-7). 

Lo posici~ ontoo~nica ~8 lo funci6 tGcnica i la d'operar la mGquina porta 

o porspectivos molt difcrents. El tccnic veu en l"opcrari una perturbaci6 


del procés, un olcmcnt c;u~ no sap seQuir instruccions ni operar la mequina; 


cls o(Jeraris veucn que el tccnic no rmt c!issenyo,r b6 una maquina o un pro


c~s sonso olls, i que les maquines que oenero no s6n flexibles ni poden -


fcr el treboll tsnt b~ com el poden for ells. 


AqUDst fct rot ser considerat com un cxemple d"un mós general que consti- 


tueix In bese nJcioncl de les relacions ontro 01 r.lonaoenlOnt i els treba-

lladors, i Gua consistoix ~U8 


"la 	forme:. corn cIs Pl:-:nagers treballon omb la Oont ¡:lrobablement dopen de 

les seves hip~tosis sobre com ~s la gent i com aquesta pot ser condui

os por un sUDcriD!' tan cfcctivar!1cnt com sicui possiblc. [:-10m preguntat 

als menaoers sobre h:Lpotcsis i Ltctituds, i hem trobat que ga1 

robé C;l cocio 1.1:1 [1015 cotorzc ;)C,'I.cos rnontencn punta ele visto forr;:a no-

gatiua respecto u lo copocitat mitjo de l'individu d'iniciativa i de 

cabd:Lllctoc" (1 :Cluirc et [<1, [J 16) 
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La posici6 dels tecnics i els interessos que en realitat defensen queden 

palesos en la segnent cita 

"L'organitzaci6 científica preten desposseirl'obrer de la seva habili 

tat, dels seus coneixements professionals, del seu saber-fer, per en

encarregar aquestes funcions de preparaci6, manteniment, control, a 

una serie de carregs jerarquics, que podrien ser suprimits si l'orga

nitzaci6 seguís altres criteris, per~ que aquí compleixen funci6 

política de perpetuar, de mantenir la dependencia dels obrers, la se

va subordinaci6 real als interessos del capitalista" (Molsosa, p 140) 

Els tecnics han comengat a adquirir la seva posici6 avantatjosa a partir 

de les diferencies creades en el sistema educatiu. 

"El que permet actualment a una minoria de quadres superiors o a un po

der monarquic continuar exercint un papar determinant en l'economia, 

~s, en gran part, el manteniment de grans desigualtats de formaci6 

saber" (Socialismo y Empresa, p 72). 

t 

i 



--

3:':3 

5. MClOEL O "ORGMJITZACI(j NO JERARQUICA PROPOSAT 

5.1 RESUM CRITIC DE LES EXPERIENCIES 

5.1.1 Introducci6 

Moltes de les experiencies que han tractat de modificar la jerarquia - 

existent en les empreses -defensada per raons tecno16giques- s#han basat 

en les teories de Mayo, Herzberg, Mc Gregor, Argyris iLikert principalment, 

que malgrat una gran diferencia d"enfocs i de fonaments, pertanyen a les 

disciplines de sociologia i psicologia industrial, i s'orienten m~s vers 

els departaments de personal. Sembla com si es volgués solucionar els pro-

blemes de 1"organitzaci6 del treball inspirada en els principis del manage

ment cient!fic sense els managers ni els cient!fics industrials. De fet, hi 

ha una tendencia a considerar o b~ per una part les lI oganitzacions" -insti 

tucions-, o b~ per altra els "problemes humans", majorment els de satisfac

ci6 i motivaci6. No neguem la importancia i necessitat de considerar els - 

aspectes psico-socio16gics humans com la satisfacci6, la motivaci6 i altres, 

i tamb~ els aspectes derivats del fet que una instituci6 productiva sigui 

una "organitzaci6", i per tant la necessitat i conveniencia que els experts 

en aquests camps aportin els seus coneixements i solucions. El que volem res 

saltar pe~, ~s que per a resoldre els problemes de treball deIs obrers i 

empleats creats pel sistema de producci6 industrial capitalista actual, cal 

no oblidar aquest context general, i enfocar l"analisi -i m~s la seva solu

ci6- en consequencia. El problema d#organitzaci6 no ~s independent del pro

blema de poder. 

No creiem que la soluci6 pugui arribar per que els experts sobre institu--

cions arreglin les deficiencies institucionals, els experta sobre relaciona 

humanes les deficiencies en motivaci6 i satisfacci6 del personal, i ela ma

negers adoptin estils que causin millor sensaci6 en els seus aubordinats. 

Tampoc no creiem que la soluci6 pugui arribar sense les aportacions d"aquests 

experts. 

Recordem a~u! 1"opini6 de Ch. R. Walker tot parlant del "rol estrat~gic de 

l"enginyer", recollida per 8raverman 

"la 	direcci6 de 1"'evoluci6 del treball esta determinat pels "managers i 

enginyers, els arquitectes del futur", mentres que el rol deIs soci6legs 

~s el d"intentar importunar, pressionar, i persuadir als dissenyadors 



reals del prod~s de treball a pendre en consideraci~ la "dimensi~ huma

na descurada" ,:ler a reduir el descontent i augmentar la productivitat, 

per a "copsar l"'oportunitatlt que ofereix el rapid canvi tecnol~gic" 

(Braverman, p 141) 

El sistema de producci~ industrial actual crea m~ltiples problemes; concre

tament provoca una insatisfacci~ continua i general en les persones que el 

fan funcionar dia a dia, sobretot en aquesta mateixa activitat. Les causes 

son hist~riques i fondes, i es manifestma trav~s de les formes institucio

nals, els estils de management, 1"'organitzaci6 del sistema productiu, de la 

tecnologia, de la distribuci6 de la plusvalua. La soluci~ d"'aquests proble

mes -socials, o socio-tecnics si es vol- nom~s pot ~sser una soluci6 elabo

rada conjuntament pels implicats -en aquest cas obrers, patrons, managers i 

tecnics- i utilitzant tots els coneixements, sociologics, psicologics, le-

gals i economics relevants, per la qual cosa caldra la participaci6 d"'experts 

en aquests coneixemsnts en l"'elaboraci~ conjunta d"'una soluci~ possible. 

Algunes esperiencies d"'alternatives no jerarquiques han donat massa impor-

tancia a la privacitat de la propietat deIs mitjans de producci~: com els 

problemes era~ la consequencia d"'aquesta, la seva desaparici6 eliminaría -

els problemes. La realitat per~ ha demostrat que eliminant la propietat pri 

vada deIs mitjans de producci6 no s"'han resolt tots els problemes. Cal doncs 

analitzar m~s a fans el sistema de producci6. Alguns paIsos amb una economia 

socialista planificada han descobert Taylor recentment. El problema no ~s 

tant que el desconeguessim com que els agrades. 

Les analisis i solucions acostumen a considerar que la relaci6 entre classes 

-o entre obrers i management pels que no parlen de classes socials- ~s b~ 

de conflicte per uns analistes, b~ de col.laboraci6 per altres. Evidentment 


aquesta diferencia inicial de base porta a solucions molt diferents. Aix! 


els que consideren que les relacions s6n de conflicte poden proposar el --


control obrer, i els que consideren que les relacions s6n de ool.laboraci~ 


poden propasar la participaci6. 


En la nostra opini6, aquest planteig ~s simplista basicament perque en pri 


mer lloc considera o b~ una sola soluci~ entre les dues classes, o b~ que 

tates les relacions -al menys la majoria important- s6n del mateix tipus,(lf 


i en segon lloc, perque parlant de dues classes socials no resol en el --

•• / 111 ... 
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problema de fer la separaci~ del personal en dos grups excloents en una -

emprea concreta, que ~s el camp on es relacionen les dues classes, i per 

~sser m~s exactes en l'extracci~ de les plusvalua. 

Les relacions entre les dues classes -que ara i per simplificar identifica

rem amb managers i accionistes com una classes i treballadors com l~altre, 

deixant per mes endavant la posici~ dels t~cnics- no son ~niques. 

En part el model de les relacions que en la realitat es dona entre classes 

dep~n de l'escala geografica i temporal. Per exemple, en cas d'una guerra 

internacional sovint la classe obrera ha col.laborat obertament amb la ca

pitalista. Actualment la classe obrera de l'estat Espanyol col.laborar~ - 

amb la capitalista per a entrar en el Mercat Com~ Europeu, entrada amb la 

qual no estan d'acord sectors de la classe obrera d'altres pa1sos. Davant 

de l'amenaga de tancar una filial, els obrers i managers d'un pa!s poden 

formar un front com~ per defensar la continultat de la filial i oposar-se 

als managers i obrers d'un altre país. Els obrers poden col.laborar amb -

els managers en situacions de compet~ncia internacional molt forta. Sense 

arribar a aquests extrems, en l'activitat diaria usual la classe obrera -

col.labora -produint- i s~posa -intentant ralentir el nivell de producci~

com a consequ~ncia d'un conflicte entre les dues classes. La realitat dones 

~s que les relacions entre classes a l~empresa s~n alhora de conflicte i 

de col.laboraci~, amb interaccions entre els dos, depenentla fo~a i aspeE 

tes que prenen cada un d'ells de la cojuntura dintre d'un país, i de la -

hist~ria, cultura i tradicions nacionals entre diferents pa!sos. Aix~ es 

pot deduir de les grans difer~ncies que hi ha entre l'organitzaci~ sindical 

del diferents pa!sos industrialitzats capitalistes. Acceptant el car~cter 

dual -de conflicte i col.laboraci~- de les relacions entre classes,cGldr~ 

dones plantejar una estrat~gia de col.laboraci~ o d'enfrontament segons - 

l~aspecte que es tracti, o l'~poca o area geografica. 

Les relacions entre capital i treball en una empresa poden considerar-se 

com un vector, amb components de col.laboraci~ i components de confrontaci~. 

Creiem que en el nivell de la nostra analisi limitar-nos a considerar dues 

classes socials ~s impossibilitar de bell antuvi la comprensi~ de la reali 

tato L'obrer expecialista que té accions de la Telef~nica -potser adquiri 

des amb la venda d'un terreny del poble- s'ha de considerar ~s un capita-
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lista? L'encarregat, ~s un obrer? L'enginyer que prepara nous m~todes de 

producci~, ~s un obrer? Mes que considerar dues classes socials antag~ni-

ques, volem considerar funcions antag~niques. Si un individu només reali! 

za funcions d'un tipus podriem considerar-lo com a pertanyent a la classe 

social corresponent, per6 si un individu realitza funcions corresponents a 

les dues classes socials, se'l podra enquadrar en la que es vulgui, pe~ 
, 

la realitat sera que esta realitzant alhora funcions -i per tant defensant 

interessos- que corresponen a les dues clas6es, el que pot ~sser molt inco 

moda, com pot ser el cas de molts t~cnics i deIs primers esglaons de la j~ 

rarquia. 

En mesurar els resultats de les experi~ncies s'haurien d'aclarir una serie 

de conceptes, com el d'eficacia economica. Limitant-nos a l'economia inte~ 

na de l'empresa, es tracta del volum economic de l'output per persona, o 

comparat amb el de l#imput, o encara, es tracta de la renda per persona? 

Si plantegem solucionar na els problemes d'una empresa, sin~ els de la 50

cietat industrial productiva evidentment no podem oblidar els costos 50--

cials, considerats ara com a lIexternsll a l'empresa, i que s~n per exemple 

els derivats deIs acomiadaments i tancament d'empreses, accidents laborals, 

malalties professionals, degradaci~ del medi ambient, exhauriment deIs re

cursos del patrimoni nacional no renovables, i el que anomenarem "suport 

social ll necessari o que dona suport al funcionament del sistema productiu, 

com l'ensenyament de l#organitzaci~ d'empreses -administraci~, gesti~, di

recci~, management, quadres, auditoria, legislaci~-, la publicaci~ de lli~ 

bres, manuals i revistes sobre el mateix, i els serveis com a institucions, 

gestories i serveis informatics. Si es consideressin tots aquests aspectes, 

podria dir-se que les Societats Anonimes s~n economicament m~s eficients 

que les Cooperatives? 

En considerar l'eficacia humana, quines variables s'haurien de mesurar: ro

taci~, absentisme, agresivitat, salut mental, depend~ncia exterior, convi

vialitat? Evidentment que la definici~ de les variables a considerar i llur 

mesura ~s una responsabilitat del conjunt de la societat, i aix~ no nom~s 

per a l'eficacia humana sin~ tamb~ per a l'economjcatotal. Aix1 arribariem 

a la conclusio'que el capital privat Bol no pot decidir sobre la "rendib1 

litat" de les empreses, aquesta ~s una funci~ social. El que el capital -
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privat fa, i ningu no li pot impedir mentre existeixi, ~s considerar la 

rendibilitat econ~mica interna, que ~s l~Onica que l~intereesa. El que una 

societat capitalista democratica pot fer per~, ~s afinar el sistema comp

table i fer internalitzar el maxim els costos socials. 

5.1.2 Experi~ncies del les modificacions 

Es molt difícil -potser imposible- fer una avaluaci~ global d~unes experi~D 

cies que afecten la base i centre del sistema econ~mic i social deIs pa!sos 

industrials, el proces de producci~, i que la majoria no fa pas m~s de deu 

anys que comen~aren. Malgrat aquesta dificultat que veiem, hi ha opinions 

ja fetes, algunes ja inclOs abans de comengar-les perqu~ es basen en princ! 

pis ideol~gics que en llur formulaci~ te~rica s~hi oposen, tant entre el c~ 

pital com dintre de la classe obrera. En aquest respecte creiem interessant 

de presentar la segOent cita 

"El 	resultat i les conseqOencies finals de tots ~quests esdeveniments no 

~s cIar avui en dia, com succeeix amb la majoria deIs assumptes humans ••• 

Aquests fets han despla9at el poder de la jerarquia sindical de la dre

ta al centre, i d~aquesta a l~esquerra. En part aquest desplagament es 

veu per la pol!tica de negociaci~ que inclou reformes de les lleis de 

l~empresa i de les empreses nacionalitzades vers l~autogestiÓ i la dem2 

cracia industrial. El P 9.rtit Laborista ha sofert moviments semblants i 

ha girat a l~esquerra ••• El resultat final d~aquests esdeveniments ~s 

incert, pe~ avui ~s molt gran la possibilitat de poder usar totes 

aquestes mesures per a restructurar la vida industrial britanica en li 

nies molt m~s properes als interessos de la classe treballadora •••••• 

(En lloc de la IIconquesta del pOder").Es molt m~s probable que la classe 

treballadora -com ho feu abans la burgesia- avanci continuament els 

seus "limits de control ll dintre del sistema existent, per un proc~s 

d~intervencions en part conscients i en part inconscients. Aquest avang 

deIs "limits de control" com part d~una revoluci~ social en moviment 

-diferent a l~estil del "cop d"estat"de Lenin- sembla indubtable que 

s"esta donant avui a Anglaterra" (Kendall, pp 12-13) 
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5.1.2.1 Humanitzaci6 del treball 

El pas de les relacions humanes ala'humanitzaci6 del treball ~s ja tot un 

simptoma. Es molt dificil millorar unes relacions sense tocar el proc~s 

basic que les generen. En considerar la humanitzaci6 del proc~s de treball 

ja s'apunta a un objectiu m~s basic i ampli, en el qual s'han de conside-

rar tamb~ les relacions humanes. 

Classificarem els intents d'humanitzar el lloc de treball en dues tend~n-

cies, encara que no totes les experi~ncies puguin considerar-se exactament 

com a pertanyents en una d'aquestes categories. Un deIs corrents -el de 

les relacions humanes-, i que podria estar representat pels psic~legs i 52 

ci61egs deIs EE.UU. com Herzberg, Mc Gregor, Argyris i Likert, tractaria de 

polir les idees de Taylor, buscant la solidaritat deIs treballadors per la 

seva integraci6 psico16gica, cosa que milloraria l'efici~ncia: 

"les ci~ncies socials i la seva capacitat per a mesurar les variables 

humanes i organitzatives fan possible l'extensi6 de la idea fonamental 

de Taylor, i l'organitzaci6 del mateix treball elaborant formes d'org~ 

nitzaci6 humana mes productives i satisfactories en tots els terrenys 

d'activitat" (Likert, 1961) 

Seguint la idea d'un management científic, diu que 

"En els nostres dies, les investigacions sobre "leadership': management 

i l'organitzaci6 realitzades per cientifics socials, proporcionen un 

cos de coneixements m~s estables que en el passat. L'art del management 

pot fonamentar-se en una informaci6 verificable, resultat d'investiga-

cions riguroses i quantitatives. Investigadors independents poden repe

tir les experi~ncies i els tests de validesa" (Likert, 1967, p 1) 

Aquesta informaci6 pe~ roman propietat del management, esta arxivada en 

els departaments de personal de grans empreses o s'ensenya en cursos dOn 

preu elevadissim d'institucions elitistes. Si l'inter~s fos realment huma

nitzar el treball, perqu~ no difondre massivament aquest cos estable de c2 

neixements, aquesta informaci6 verificable? Enlloc d'aix6, aquest cos de 

coneixements ha passat a engrossar els coneixements tecnol6gics propietat 

privada del management des de l'~paca de Taylor. 

No creiem pe~, que aquests aspectes negatius partin a canclaure que els 
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experiments realitzats per aquest corrent no tinguin res de positiu. 

El segon corrent de la humanitzaci6 del treball seria la socio-r~cnica, re

presentada pel Tavistock Institute of Human Aelations, i per l~Institut 

d~investigaci6 social de Trondheim i l~Institut d~investigaci6 del treball, 

d~Oslo. Aquesta corrent no es limita als aspectes socio16gics ni psico16-

gics, perqu~ d6na molta importancia als aspectes tecno16gics, i tamb~ posa 

l~empresa dintre del context de la societat. Les seves solucions tendeixen 

a ~sser m~s democr~t~ques i m~s amplies. No ~s una casualitat que les pri 

meres cadenes de muntatge que s~han eliminat hagin estat a 8u~cia, i no als 

EE.UU. 

Responent a la qüesti6 de quines s6n les pressions per canviar les formes -

d~organitzar el treball, Klein afirma que aix6 implica examinar els concep

tes d~efici~ncia, i que les necessitats que poden pressionar el canvi poden 

~sser 1~adaptaci6 a mercats tecno16gics, o al mercat de ma d~obra, encara 

que un altra factor pot ~sser tamb~ les discrepancies entre el sistema in-

dustrial i els valors socials d*avui. Per aix6 cal considerar les noves -

formes d*organitzar el traball en el context d*altres canvis, com l*augment 

de participaci6 obrera (Klein, pp 86-7) 

No neguem la rigurositat de les investigacions a qu~ es refereix Likert, -

ni els resultats. Creiem necessari perO considerar que 

" ••• si les reformes no es fan entenent el context organit~acional, les 

noves estructures o no funcionaran o no duraran •••• si l#entusiasme -

deIs reformadors els porta a sobre-emfasitzar un factor en una situaci6 

(com participaci6) a coste d#altres (com diners, seguretat, o les ne-

cessitats d*altres a mes deIs operaris de la planta) la nova generaci6 

de reformadors O d*investigadors enderrocara tot I#edifici incloent-

les seves parts valuoses. L#excitament d#un nou descobriment, especial

ment el d#arreglar quelcom experienciat com a dolent, comporta amb ell 

les llavors de llur propia destrucci6 si condueix a 1#exageraci6 .. 

(Klein, p 11) 

El fet que "moltes managements usin programes d*humanitzaci6 del treball 

per a afeblir la fo~a deIs sindicats o impedir la seva penetraci6" (MilIs, 

p 126) pot portar a la conclusic6 que ~s un deIs procediments usats pel --
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management per a augmentar la productivitat, i "integrar" els obrers. Aque~ 

ta afirmaci~ pot ~sser tant certa com el que H. Ford us~s l'increment de la 

paga a cinc c~lars diaris pels mateixos objectius. Lallcol.laboraci~" que ob 

tingOe deIs obrers li permet~ introduir la cadena de muntatge. 1 per aques

ta ra~ la classe obrera accepta i empeny els augments de sou i s'oposa a -

l'humanitzaci~ del treball? Pot haver-hi una explicaci~, que ens sembla pe

~ massa facil per a ~sser l'Onicca: la reivindicaci6 de sous m~s elevats, 

no ha deixat d'~sser present en el moviment obrer; pe~ la gesti6 de la p~ 

ducci6 i el control del lloc de treball sembla fou abandonat bastant aviat 

-despr~s de la introducci6 del management cient1fic sector darrera sector

per la majoria de sindicats, per considerar-lo com a "col.laboracionista". 

Perque els obrers no demanen humanitzar el treball en entitats pObliques o 

empreses nacionalitzades? En canvi, 

"Tant 1 'experHmcia Noruega com la Sueca apunten que malgrat la superio

ritat provada del management del 110c de treball pels obrers (tant en 

productivitat com en satisfacci~ en el treball), aquesta forma d'orga

nitzaci6 amenaga seriosament l'estructura organitzativa i l'~tica del 

management ••• Els objectius de preservar les difer~ncies existents en 

poder, estatus, i ingressos s~n, de llarg, valors m~s importants que 

lll'efici~ncia global de les empreses (Karlsson, p 51) 

Malgrat aquesta realitat, les primeres cadenes de muntatge que han estat 

eliminades i substituides per sistemes m~s humanitzades han estat a Su~cia 

a la qual han seguit altres paIsos capitalistes Europeus, sense que tin-

guem coneixements que en els paIsos socialistes industrials d'Europa s'h~ 

gin abandonat les cadenes de muntatge. 

Cal tenir en compte que l'experi~ncia de la General Foods de la fabrica de 

Topeka esta canviant de forma notable, vers formes m~s jerarquiques (Zwerd

ling, pp 25-29). Les raons aparents s~n variades: pressi~ de la casa mare 

per maxima produccii5, aband6 de l'empresa de tres deIs quatre managers que 

iniciaren l'experiment, construcci~ d'una nova planta, etc. 

Precisament perqu~ aquest experiment fou iniciat pel management i, malgrat 

distribuir certa llibertat i poder, no haver modificat el caracter basic 

del management, s'ha pogut canviar l'objectiu i el mateix experimento 
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De fet els treballadors tenien el poder de pendre decisions mentre aques


tes fossin un fidel reflex de les que hagueren pres els managers. Si l~ex 


perimen esta essent modificat ~s "perqu~s anava massa b~ •••• els treba-


lladors exercien massa poder" (Zwerdling, p 28), la mateixa ralS que ha -


fet que s~abandonessin altres projectes reeixits econ~micament (Zimbalist, 


1975, p 51) 


La conclusilS a qu~ arriba Zimbalist ~s que 


" ••• els programes d~humanitzacilS del treball iniciats pels patrons per 

ells mateixos no transformaran gradualment els capitalisme en un sist~ 

ma huma i democratiCe 

La humanitzacilS del treball, el que te d~important ~s un projecte ines

table. Ha d~avan9ar o retrocedir. El seu valor pel moviment socialista 

resideix en la seva capacitat de desmitificar la ideologia burgesa i 

d~enfortir la consci~ncia i l~organitzacilS obrera" (Zimbalist, p 58) 

La posicilS de A. Gorz respecte les noves formes d~organitzacilS ~s que 

"El sentit de les noves formes d~organitzacilS no desplStica del treball 

dep~n, dones -com el sentit de tata reforma- de la relacilS de forces 

que ha precedit la seva instauracilS ••• L~ambignitat de la "democratit 

zaci~" del proc~s de treball és, per tant, el de tota reforma •••••" 

(Gorz, pp 106-107) 

M~s endavant conclou 

"En la mesura que "trenca el mite" de la necessitat t~cnica objectiva 

d~una determinada organitzacilS del treball; en la mesura que allibera 

els treballadors de l~opressilS diracta deIs caps botiflers, de l~embr~ 

timent i de l~aillament, proporciona a la classe obrera armes per a - 

exasperar les contradiccions del capitalisme i agreujar les seves difi 

cultatn. A m~s, cal que la classe obrera aprengui a usar armes unint 

d~entrada la lluita contra el despotisme de f~brica i les tasques idig 

tes, amb la lluita contra tata forma de dominacilS i d~explotacilS, a la 

lluita contra la "racionalitatlt de la producci~ capitalista" (Gorz, 

p 107) 

encara que reconeix que 

"••• els intents deIs psico-socilSlegs patronals per a reconciliar als 

treballadors amb el trebal1 mitjanr:;:ant l~abolicilS del despotisme fabril 

• 111 1", .... 
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apareixen com una nova manipulaci~ molt mes que com una soluci~ a les 

contradiccions de fans" (Gorz, p 104) 

En fer una critica de les experiencies sobre humanitzaci6 del treball hom 

no pot oblidar-se la important obre de P. Blumberg apareguda el 1968. 

Malgrat el seu titol -Industrial Democracy: The Sociology of Participation

l'hem situat aqui enlloc del proper punt de Participaci6 perque en el nos-

tre cas ens referim a la participaci6 en els Consells d'Administraci~, i - 

Blumberg a "tot l'espectre de poder deIs treballadors, des de la seva forma 

m~s rudimentaria (rebre informaci6 del management) fins a l'extrem oposat, 

determinaci6 completa pels treballadors" Blumberg, p 71). Aix6 seria la-

participaci6 en el management. El seu objectiu, essencialment sociolbgic, 

~s determinarla relaci6 entre participaci6 -entesa comell la considera- i 

satisfacci6 del treball, 

liLa participaci6 ~s aixi la nostra variable independent¡ la satisfacci~ 

del treball la nostra variable dependerit" (Blumberg, p 73) 

encara que tamb~ consid8ra, quan la informaci6 que tracte ha permet, altres 

variables dependents: eficiencia, productivitat, aprenentatge, oanvi d'h~-

bits i d'activitats,i cooperaci6. 

Aquest treball ~s encara avui una de les obres m~s seriases, critiques i -

amb m~s amplitutd d'enfoc. Per ai«6 reproduirem una part de la seva intro-

ducci6: 

!lEl creixement i significaci6 de la propietat p6blica ~ del m6n comu

nista, tant en l'occident industrial com en les regions en vies de de-

senvolupament, ha estat acompanyat per una b6squeda de formes adminis-

tratives apropiades. El fracas manifest de l'empresa p6blica d'excitar 

l'entusiasme pel treball deIs treballadors Britanics, apareix com a 

testimoni que qualsevol forma d'administraci6 del sector p6blic que no 

impliqui el treballador directament en el management, sin6 nom~s a 

trav~s de representants remots al capdemunt, no pot esperar que afecti 

significativament les actituds deIs treballadors vers el seu treball o 

la seva empresa. Aquest fet ha estat demostrat en una amplia escala: 

a Alemanya Occidental (codeterminaci6), a Franga (administraci6 tripa! 

tita- govern, empleats, pOblic - de les empreses nacionalitzades) 
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i a Israel (l'Histadrut, o sector de propietat del sindicat). El '~sic 

fracas de tots aquests esquemes per canviar el significat del treball 

per al treballador pot entendre's millor per una observaci~ de G.D.H. 

Cole feta fa anys, comparant la psicologia de la democracia pol!tica 

amb la psicologia de la democracia industrial (Cole, 1957, p 19). En 

pol!tica, s~n els esdeveniments al m~s alt nivell (nacional o interna

cional) que interessen m~s el ciutad~ i sobre els que m~s probablement 

sera informat i interessat. A la indOstria, d'altra banda, ~s el que 

passa a nivell m~s baix, a la planta, el que interessa m~s el treball~ 

doro Un simple canvi en el lloc de la propietat en el nivell m~s alt, 

de privat a pOblic, sense democratitzaci~ de la situaci~ immediata deIs 

treballadors a la planta i sense drets de participaci~ directe, molt 

probablement tindra un impacte m!nim sobre els problemes tradicionals 

d'aliBnaci~ en el treball. Aix~, m~s que res m~s, explica el perque -

aquestes diverses fomes de "democracia industrial al capdemunt" han 

sigut uns fracassos dee del punt de mira deIs treballadors. 

Malgrat tot, la indiferencia deIs obrers no pot ~sser sobrepassada sim

plement involucrant-los directamente I aqu1 hem de recordar els cossos 

de consulta (joint consultation), diversos comites de planta i altres 

consells assessors (advisory councils) a Anglaterra, Fran9a, Belgica, 

Suecia, India, Israel i altres llocs. Mentre aquests han ~nvolucran -

els treballadors directament o a trav~s de representants p~xims, s'han 

mostrat generalment molt decebent~, i han fallat a despertar l'inter~s 

mantingut deIs treballadors. Pots8r perque es formaren sense massa con

tingut i han limitat fortament el poder i la jurisdicci~, els treballa

dors sovint els veuen simplement com una perdua de temps. A Anglaterra 

Fran9a, Israel i India aquests cossos han obtingut els resultats rn~s 

magres, si cap, i les discussions d'aquests temes sona gaireb~ com les 

oracions deIs funerals. 

(saltem aqu1 els comentaris sobre cooperatives de producci~ i els kib

butz industrials que reprodu!m en el punt 5.1.3.2) 

Les lli90ns de tots aquests desenganys anteriors semblen ~sser pel se

gOent: el fracas de l'empresa pOblica suggereix que l'involucrament -

directe deIs treballadors ~s essencial es vol canviar el significat 
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del treball, i el frac~s dels consells assessors suggereix que l'invo

lucrament directe dels treballadors ha de dur-se a terme dintre d'ins

titucions que tinguin un poder significatiuj i el frac~s de les cooper~ 

tives de producci6 suggereix que els interessos del p~blic s'han de sal 

vaguardar dintre del marc de qualsevol sistema de participaci6 dels tr~ 

balladors. 

Com una conseqOencia d'aquests fracassos, hi ha hagut un notable descon 

tent amb els sistemes actuals d~administrar la propietat p6blica. Durent 

decad ES, aquest descontent s #ha auto-expressat en una busqueda peri~dica 

en els moviments laboristes i socialistes, de noves formes i noves idees. 

L'assumpte de fins a quin punt els treballadors han de participar en el 

management de les empreses en que estan empleats, ~s com una amenaga en 

tota la pol~tica Europea del segle XX, desapareix només per tornar a 

apareixer, ja que no s'ha resolt mai satisfactoriamente Es clarament 

una part de la feina inacabada del Socialisme. 1 en aquest descontent i 

frac~s continuat de resoldre l#assumpte completament i definitiva, repo

sa la din~mica per a m~s canvis i experimentaci6 amb diverses formes de 

gesti6 obrera. tI (Blumberg, p 2-4) 

Algunes de les conclusions a que arriba Blumberg sobre la participaci6 en 

el management de l#empresa s6n les següents 

En la participaci6 ~s vital que el grup tingui l#habilitat i el poder --

d#arribar a una decisi6 (p 80) 

- La presencia o no de perticipaci6 ~s al menys tan determinant per als re

sultats com la personalitat dels individus (p 84) 

La participaci6 real en els canvis tecno16gics ~s una condici6 indispens~ 

ble per 1#acceptaci6 d#aquests pels obrers (opini6 concordant amb la de 

G. Friedmenn) (p 86-7) 

_ La participaci6 ~s menys ~til en situacions de crisi. "Les persones que v,! 

uen sota condicions de stres~ i crisi sovint creuen que no hi ha prou temps 

oportunitats per a JIlermetre's el tlluxetl de la participaci6 i pot prefe

rir decisions m~s r~pides preses pels dirigents dessignats" (p 132) 

_ 	Un canvi rapid d#una situaci6 autoritaria a una participativa pot crear 

immediatament una situaci6 de ressentiment, hostilitat i apatia, per des

lliurar l'animossitat acumulada i per provar la sinceritat dels superiors 
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(opini~ concordant amb Likert). Per aix~ aquesta reacci~ inicial no s'ha 

de pendre com a definitiva o prova de la impractibilitat de la particip~ 

ci~ (p 133) 

Les conclusions de l'informe que els treballadors japonesos de la Honda 

sobre llur visita a la Volvo fou que no era una experiencia relevant per a 

ells perque era una resposta a un problema d'absentisme, consideraven que 

hi havia una baixa productivitat -molts treballadors-, les arees de respon

sabilitat eren molt petites -les tasques encara eren molt dividides~ i no 

hi havia comit~s de participaci~ (Okamoto). 

Sembla prou acceptada la idea que les experiencies d'humanitzar el treball 

han augmentat la satisfacci~ del obrers en el treball, i la productivitat o 

beneficis de l~empresa. Precisament aquesta coincidencia ~s el problema per 

als obrers, aix1 com la coincid~ncia entre l'augment de beneficis i una 

"democratitzaci~" del management ho ~s per als patrons. 

Aix~ trenca les anteriors regles del joc, i els coneixements estrategics i 

tactics Ge les dues parts. El planteig del problema podria ser doncs, el 

seguent: 

com es pot estar m~s sntisfet en una situaci~ que augmenta els beneficis 

del capital, quan no s'esta d'acord amb la distribuci~ unilateral dels -

beneficis? 

com es pot "democratitzarll un proc~s pel qual s'extrau una plusvalua en 

contra dels que precisament realitzan el proc~s? 

Per a intentar resoldre aquestes antinomies hem de comengar qOestionant que 

vol dir un augment de la satisfacci~ dels obrers. Estffi~ menys malament no 

vol pas dir estar b~, tenir manys fred o calor no vol dir estar en unes co~ 

dicions climatiques de confort. Que es pret~n, que els obrers estiguin m~s 

satisfets,o que ho estiguin realment? Tot sembla indicar que la majoría 

d'experiencies pretenen el primer, incrementar la satisfacci~, no dur-la a 

termes acceptables. Per~ la satisfacci~ ~s una "sensaci~II, com la del con

fort ambiental, i hom pot tenir la sensaci~ d'haver arribat a un estadi 

acceptable al poc temps de venir d'una situaci~ molt pitjor, per~ no al cap 

d'un temps relativament llarg. Per aix~, unes mesures que augmentin la sa-

tisfacci~ poden ser eficaces a curt termini i no a llarg terminia 

.. / ... 
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Perque ho siguin cal que portin la satisfacci6 a un nivell acceptable. 


A la f~brica de la General Foods de Topeka t passada l'euforia inicial, al 


guns treballadors r,reieren que a llarg termini les noves condiciones de -


treball eren a'explotaci6. Malgrat que els sous eren superiors als anteriors 


i als de les f~briques del voltant, eren inferiors als dels oficis de mec~


nic de manteniment malgrat que els treballadors ara feien les feines d'a--


quells. Els coneixements pr~ctic5 adquirits a la planta no s6n reconeguts 


o d'utilitat per altres empreses, amb la qual cosa els treballadors es veuen 

gaireb~ encadenats a un lloc de treball, encara que no sigui mal pagat 

(Zwerling, p 28). 

A m~s, en la mateixa planta, els treballadors arribaren a creure per un mo

ment que gr~cies a la rotaci6 i a l'entrenament, l'activitat laboral no tor 

naria a ser rutinaria i aborrida, pe~ passada la novetat canviaren d'opi-

ni6 (Zwerling, p 2?). En realitat les tasques no havien canviat gaire objeE 

tivament, i 11300 tones al dia, cada dia, et fan tocar aterra molt depressa" 

i oblidar els sommis. 

Una vegada coneguda la humanitzaci6 del treball com a m~tode per a augmentar 

la satisfacci6 i els beneficis, hi ha quatre possibilitats l~giques 

1 - Desistir d'introduir la humanitzaci6 del treball, amb la qual cosa ni 

augmentaria la satisfacci6 ni els beneficis 

2 - la humanitzaci6 del treball s'introdueix perque els obrers accepten --

l'increment de satisfacci6 encara que comporti tamb~ un augment de bene 

ficis pels patrons 

3 - El management aconsegueix imposar la "democratitzaci6" i aconsegueix -

aix! augmentar els beneficis del capital 

4 - S'introdueix la humanitzaci6 democratitzant no nom~s el lloc de treball 

sin6 tamb~ la distribuci6 dels beneficis. 

la primera hip~tesi ~s difícil es doni; voldria dir que el capital renuncia 

a maximitzar els beneficis en desistir d'uns guanys gaireb~ segurs per por 

a perdre'ls per una altra banda. Demostraria una fablesa important del ca

pital. En aquest cas, els obrers 1 ~profitarien i podrien imposar una demo 

cratitzaci6potser encara m~s profonda. Per exemple, les cooperatives demE 

cratitzades, els sectors o paisos amb un sistema m~s humanitzat tindrien 

.. / ... 
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una productivitat m~s elevada que les empreses jerarquiques cosa que les 

posaria en una posició m~s competitiva en el mercat. Es evident pe~ que 

la productivitat ~s nom~s un deIs factors que intervenen, com la disponibi

litat de capital, situació anterior en el mercat, i la tecnologia, per a de 

terminar la posició d#una empresa en el mercat. Tamb~ ~s possible que el 

conjunt del capital pugui tenir m~s poder que el conjunt deIs treballadors 

per a configurar la legislació d#un pais al seu favor, i compensar aix! la 

inferioritat en productivitat. 

La segona hipotesi ~s probablement la que te m~s probabilitats, perqu~ te 

antecedents histories similars, des deIs cinc dólars al dia de H. Ford a -

les actuals primes de toxicitat. Es previsible que els avantatges de l#aug

ment de la satisfacció siguin transitories, durin mentre duri l#increment 

de'satisfacció deguda no a haver assolit un nivell acceptable, pe~ per co!!! 

parar les condicions de treball amb les anteriors o amb les alternatives -

del voltant. L#estrategia del capital seria dones intentar avan9ar-se a la 

competencia pe~o introduint els minims canvis que assoleixinincrementar la 

satisfacció euficientment per a millorar els beneficis. La majoria d#expe

ri~ncies actuals es poden classificar en aquesta hipotesi. 

La tercera pot ~sser més real del que es podria creure a primera vista. No 

es tractaria d#una imposici6 fo~ada ben cert. Per exemple podria ~sser ins 

tituida en noves plantes o departaments, i presentada com a voluntaria en 

els existents. Passat un temps, unes variacions de sous, estatus o privile

gis podria estimular l'extensió de la humanització. Aquesta hipotesi podria 

donar-se amb bastants probabilitats en plantes de multinacionals situades 

en ambients en que els obrers potencials s;oposessin per principi a la hu-

manització. Pensem per exemple en Texas Instruments (G8), i General Foods

de Reims. 

L#~ltima ~s la més complicada, perO no per aixó poc probable a llarg termi

ni, ja que és la que portaria a una major estabilitat. De fet molts deIs -

experiments d#humanització de llocs de trebal¡ existents han redestribuit 

una certa part deIs beneficis causats per l*experiment, alguns inclOs dis

minuit la jornada laboral per estar impedits pel conveni col.lectiu d#aug

mentar 81 sou d#un grup d#obrers. No deixa de ser difícil d*entendre que 

no es pugui repartir als obrers part deIs beneficis derivats d*una millora 

•• / • * • 
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de les condicions de treball i de la satisfacci~ deIs obrers. 

Aquesta hip~tesi la desenvoluparem en el punt 5.2.3 doncs esta relacionat 

amb la propietat i la distribuci~ deIs costos i de la plusvalua. Ara ens 

limitarem a posar un exemple d'introducci~ de treball en equips en un ta

ller espanyol (veure Apendix J, en que es prengue el compromis que 

"Tota millora en els temps d'execuci~ d'un treball s'hauria de convertir 

en remuneraci~ per a l'executor del treball¡ aquesta remuneraci~ ha --

d'~sser per la totalitat de l'estalvi¡ l'empresa surt sobradament bene

ficiada amb la millor utilitzaci~ de les seves unitats i espais de pro

ducci~. L'aplicaci~ d'aquesta etapa significa un augment de remunera--

cions de l'ordre del 20io sobre els sous anteriors actualitzats • 

••• En la segona etapa es tracta que tota percepci~ d'honoraris adqui-

reixi la seva dinamica propia, i per tant pugui atravessar el mur del 

nivell salarial del mercat, de l'augment salarial depenen de l'augment 

del cost de la vida, etc •• " (Bofill, p ~4) 

Com hem vist un deIs objectius deIs patrons en introduir les fabriques als 

inicis de la revoluci~ industrial fou el d'imposar l'allargament de la jor

nada de treball, m~s enlla del que els treballadors escollien en el treball 

domiciliario La lluita de la classe obrera per reduir la jornada de treball 

fou intensa i continua, aconseguint "l'~xitn de la jornada de vuit hores a 

partir deIs inicis del segle XX. Actualment no es rebassa gaire el limit 

de les 40 hores setmanals a cap pais industrial. Vol dir aix~ que els obrers 

estan d'acord amb aquesta duraci~? La constataci~ que molts treballadors 

tenen seriases dificultats reals per a seguir estudis, tenir cura deIs seus 

fills, o atendre altres necessitats familiars, junt amb la poca satisfacci~ 

general pel treball fan difícil d'acceptar aquesta hip~tesi. 

Suposant doncs que els treballadors -tots o alguns- vulguin reduir la dura

ci~ de l'activitat laboral, per que no aprofitar l'augment de productivitat 

lligat a la humanitzaci~ del treball per a reduir-la? Seria tamb~ humanit

zar el treball. La reducci~ podria distribuir-se de mol tes maneres: diaria, 

setmanal, anyal, segons les necessitats i preferencies. Com hem vist en el 

capital segdn, ja hi ha preceQents en aquesta linia en uns casos per desig 

deIs obrers, en altres per la prohibici~ del conveni col.lectiu d'augmentar 

els ingressos. 

, 
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Creiem que l'expressi~ perticipaci6 en el management és confusa. L'origen 

de la confussi6 no residoix en els nivells de participaci6 -informa

ci6, cOdecisi6, veto-, ja tractats al punt 2.2.3.3, sin6 precisament en 

el concepte de manage~ent que je hem vist al primer cap!tol que és mOlti

pIe i ideo16gic. Per aquesta mateixa ra6, és també confusa l'expressi6 de 

participaci6 en la direcci6 de l'empresa a través deIs consells d'admini~ 

traci6, je que el mateix concepte d'empresa depen de la base ideologica -

de la que es parteixi (Marzal). 

En canvi, els conceptes de participaci6 en el poder, en la constituci6 del 

patrimoni i en els resultats -aplicats per R. Louis a les cooperatives

s6n molt més operatius. 

Amb aquesta perspectiva, l'organitzaci6 i el funcionament administratiu de 

les cooperatives s6n "problemes posats per la participaci6 deIs cooperadors 

en el poder de llurs empreses" (Louis, p 5). 

Per nosaltres del que es tracta és de participar en el sistema depoder ass2 

ciat al management i a la direcci6 de l'empresa, aix! com en la mateixa 

definici6 del concepte d'empresa. Per participar en el poder del management 

cal participar en l'exercici de les funcions i Bctivitats de management, 

encara que no constitueix una condici6 suficiente El model que presentem 

preten de trabar les famlas de participaci6 en el management que assegurin 

també la participaci6 en el poder. 

-
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5.1.2.2 Participaci~ en els Consells d'Administraci~ 


Si s'hagues d'atribuir a la participaci~ deIs obrers en els Consells d'Ad


ministraci~ l'exit economic deIs pa!sos on aquesta fou imposada pels aliata 


despr~s de la segona guerra mundial -Rep6blica Federal d'Alemanya i Jap~-

o deIs paisos on esta m~s institucionalitzada -RFA, Suecia, Holanda- s'hau

ria de concloure que la participaci~ t~ uns efectes massa importants econo

micament. 

En tots els pa!sos que han decidit introduir la participaci~ obrera en el 

Consell d'administraci~ els resultats han estat positius, i molts desitgen 

incrementar la participació, si no ho han fet ja. En canvi, cap país ha re

trocedit en aquest campo 

La participació genera m~s oposició que la humanitzaci~ per implicar normal

ment'una legislació de la situaci~ i perque no permet que els sindicats 

"deixin fer" com succeeix mol tes vegades amb les experiencies d'humanitzaci~. 

En alguns casos la participaci~ s'ha imposat des del govern a una de les -

classes afectades , cosa que ha creat l'esperable oposici~. No cal insistir 

en els problemes que pot generar una acci~ d'aquest tipus. Podem recordar 

la forta oposici~ patronal a l'article de la participació obrera plantejat 

en el projecte de llei sindical d'Espanya del 1978. 

Cal tamb~ remarcar que inc16s en pa!sos en que no hi ha legislació sobre -

participació s'han introdu!t certes formes de participaci~ en algunes empr~ 

ses, com a l'India (Das, i Kannappan et al.), a Nova Zelanda (Worker Parti 

cipation ••• ), al Jap~. 

Els pa!sos amb legislaci~ sobre participaci~ deIs obrers en la gesti~ de -

l'empresa a trav~s de respresentants deIs empleats en els Consells d'Admini~ 

traci~, poden agrupar-se per llurs similaritats en 

- Rep6blica Federal Alemanya, Holanda 

Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia 

A Suecia, la llei del 1973 establia per tres anys la participaci~ obrera - 

d'un o dos directors obrers en el Consell d'Administraci~ de les empreses 

privades amb m~s de 100 empleats, cosa que significa unes 1750 empreses, 

uns 2.500 directors treballadors - l.EDO obrers i 900 empleats. Segons una 

avaluaci~ del Consell Nacional d'Industria de Suecia (Askling) tant els pa

trons com els empleata endosen l'experiment i proposen proseguir-lo • 

• .' ,1 4 .. "" 
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Els directors obrers reben cursos intensius deIs seus sindicats de fina a 

quatre setmanes, finan9ats pels sindicats. En general els directors obrers 

han trobat m~s dificultats per actuar en empreses familiars o filials que 

en les centrals de les grans societats an~nimes. Una descoberta 1mportant 

ha estat constatar que moltes vegades les decisions importants no es prenen 

en el Consell d;Administraci~ sin~ en el despatx del president, o en comi-

t~s executius o grups de management, entre altres. Aquest fet ha portat a 

demanar la participaci~ tamb~ en aquests altres nivells. El problema prin

cipal que han trobat ~s de la infarmaci~: no hi ha canals adequats, 1 no 

disposa d;informaci~ de base necessaria per a pendre dec1s1ons. 

El govern vol introduir rep~esentants de la comunitat -anomenats pel govern

en les grans empreses. 

La nova llei ha ampliat la participaci~ a totes les empreses de m~s de 10 

empleats. Aix~ ha representat un fort problema per a les empresas petites 

per l;esfo~ que representa estar al dia iseguir tots els complicats requ~ 

riments legals pensats basicament per a les grans empreses. 

El cas de la RepOblica Federal d;Alemanya ~s molt important i pot sentar -

precedente Iniciada la participaci~ en dos sectors clau despr~s de la sego

na guerra mundial, per imposici~ deIs aliats, s;ha ext~s a tota la indOs-

tria i s;ha ampliat fins a la paritat del Consell d;Administraci~. A m~sf 

els sindicats intervenen activament en el funcionament de l;economia del 

país. Es interessant d;analitzar les conseqü~ncies de l;important paper que 

juguen els sindicats alemanys, per la qual cosa seguiren l;article de Kirk

wood i Mewes. Una de les conclusions a qu~ arriben ~s que 

u 	••• considerem fo~a probable que la co-determinaci6 pugui, en molts -

aspectes, millorar molt el treballador i al mateix temps afeblir la po

sici~ de l;organitzaci~ sindicalu (p 304) 

En part aquesta aparent contradicci~ ~s estructural perqu~ 

IILes estructures i la dinamica de la co-determinaci~ la tallen de la ba

se. El seu a1l1ament comen9a amb la dificultat per la base d'obt1ndra 

informaci~ adequada i cont!nuall (Schauer, p 213) 

Per a compendre aquesta situaci~ ens caldra analitzar el paper deIs sindi-

cats en la societat alemanya, i els seus podera 

•• / • o o 
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n ... en un welfare state el poder d'un moviment sindical eembla inextri 

cablement lligat a la capacitat i efectivitat amb que la seva direcci~ 

exerceixi la funci6 de mediaci6 entre els interessos deIs seus membres 

per una banda, i els deIs empresaris i l'estat per l'altra" (p 297) 

A m~s de la funci6 de mediaci6, base del seu poder, en compleix una altra 

nAvui, un moviment sindical pot sur a terme (i a Alemanya ho fa) una --

gran muni6 de serveis tant per a l'estat (p.e. integraci~ deIs treba-

lladors en el sistema pol~tic i econ~mic, ajut en l'administraci~ pObl~ 

ca, i en la formulaci6 i aplicaci6 de programes ecoo~mics i socials, -

etc.) i per a les empreses (assegurant alts nivells de predictibilitat i 

estabilitat en el mercat de treball, ajut a dur a terme les pol!tiques 

de contenci~ de sous, educar els treballadors en les necessitats d'in

versi6 de les empreses, etc.)" (p 297) 

que tamb~ ~s una causa del seu poder 

"Una gran part de la seva capacitat d'extraure concessions d'aquests dos 

interessos (estat i empreses), sovint antagonistes, resideix en la se-

va capacitat de deixar de prestar els serveis que realitza ••••• 

L'exit deIs sindicats ~s indubtablement atribuible a la seva posici6 

negociadora de forga, que no es deu poc als invaluables serveis que re~ 

litzen per a la indOstria i el govern" (p 297) 

Els resultats de la posici~ deIs sindicats s6n el de transferir de les ne-


gociacions col.lectives a dintre d'ells mateixos els conflictes entre els 

interessos a curt i llarg termini deIs treballadors, internalitzar el con-


flictB entre el capital i el treball, i el que els SBUS alts c~rrBcs es --


veuen forgats a abandonar la f~cil posici6 de mediaci~ per veure's m~s i m~s 


lligats a la l~gica i a.les exigencies de govern en una economia de mercat 


en un m6n competitiu i inestable. 


La conclusio' final ~s que 


"Un moviment sindical en un medi capitalista no pot realitzar les dues 

funcions d'empresari i del sindicat" (p 304) 

Si vol maximitzar el seu poder, ha d'explotar el seu rol de mediador en --

l'economia mixta del welfare state z o ha d'intentar instaurar un ordre so-

cialista en el qual estara defensat per l'estat (p 304). 

Creiem interessant aquest analisi especulatiu de l'extensi6 de la co-deter
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minaci6 del nivell d'empresa al nivell de naci6 i d'estat, representacions 

qUe calen coordinar ja que 

" ••• es tem que la co-determinaci6 nom~s al nivell d'empresa pot ~sser 

insuficient o auto-destructiva" (p 299) 

Aquest ~s un exemple m6s del fet que l'organitzaci6 de l'empresa no pot -

aillar-se del context general de la societat, encara que tingui un marge 

de maniobra, que pot 6sser important en casos aillats o durant curts peri2 

des de temps. 

El sistema de co-determinaci6 no ha qüestionat"l'orientaci6 de la bOsqueda 

del benefici com a guia per a la politica de 1 "'empresa'! (Fürstenberg, p 52) 

ha permes augmentar la consideraci6 de problemes socials i de treballa 

De fet per6 la co-determinaci6 no ha significat un co-management de l'em-

presa, ja que 

u ••• l'actual representaci6 deIs empleats en el Consell d'Administraci6 

no significa una codeterminaci6 real en tots els afers del management. 

En canvi, l"'estructura deIs Consells d'Administraci6 i el marc legal 

en que operen ofereixen oportunitats indirectes pero reals per influir 

les decisions deIs organs de management. 1 s6n aquests els queinflueixer 

decisivament la realitat tecnica, ecooomica, i social de l'empresa. 

L'autoritat de les decisions del management no han estat qüestionades 

per aquest sistema de representaci6, per6 ha canviat la base per la -

seva legitimitat" (Ftírstenberg, p 52) 

Per aix6 els empleats de la base presionen per una acci6 m~s directa sobre 

el lloc de treball, fins a tal punt que 

uuna participaci6 m6s directa en la codeterminaci6 pels treballadors en 

el lloc de treball ~s encara un problema no solucionat" (F~rstenberg, 

p 53) 

Entre els paisos sense una legislaci6 sobre la participaci6 deIs treballa

dors en el Consell d'Administraci6 val la pana destacar Jap6. Ja hem citat 

que els aliats imposaren uns comit~s de co-management despr~s de la segona 

guerra mundial, que el govern elimina els anys cinquanta, cosa que crea -

una forta oposici6 'deIs sindicats. Vers el 1955 s'arriba a un pacte, pel 

qual els sindicats acceptaven l'eliminaci6 deIs comit~s de co-management a 

canvi de crear-ne uns de consulta, assegurar la plena col.locaci6, i una 

! 
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millor repartici~ deIs ingressos. 


Els comit~s de consulta son paritaris i de fabrica, encara que a vegades 

ho són de tota l'empresa. Essencialment si s'arriba a un acord en el trac


tat, aquest s'incorpora en el conveni, altrament passa al proc~s de negoci~ 


ci~ col.lectiva amb la possibilitat de vaga. 


Per comprendre el que significa realment aquest sistema cal posar-lo dintre 


del context del Jap~, molt desconegut i distant pels europeus. Recordem que 


hi ha una forta tradicié5 de pendre les decisions per un cert "consensll 
I que 


si b~ fa que la presa de decisions sigui lenta, la posta en aplicaci~ ~s -


mol t rapida (HE1ttori). En concret, 


" ••• encara que el sistema japon~s d'arribar a un consens dintre de 

l'organitzaci~ consumeix molt temps i, segons alguns, ~s ineficient, el 

management no el canvia. El sistema tradicional d'arribar a una decisi~ 

en el qual la gent de baix de tot de l'organitzaci~ inicia una idea i 

llavors quantitats de superiors amb certa relaci~ a cada nivell el 

corregeixen, modifiquen o aproven, es mantindra no nom~s perque el sis

tema forneix el consens entre els membres del grup, sin~ tamb~ perque 

dona als m~s joves i als de nj_vells m~s baixos una oportunitat important 

de participar" (Ushiro et al., p 7) 

Aquest proc~s era facil mentre hi havia un objectiu nacional cIar -el crei

xement econ~mic per a ~sser competitius en el mercat internacional- i accsE 

tato Pe~ actualment altres problemes estan adquirint importancia com esta

bilitat de preus, protecci~ del consumidor, qüestions ambientals. En aques

tes noves circumstancies esdev~ difícil arribar a ~n consens (Ushiro et al., 

P 9). 

Els tres tipus de sistemes participatius que H. Okamoto preveu que es de-

senvoluparan s~n la co-determinació a Europa, negociaci~ col.lectiva als 

EE.UU., i consulta al Jap~. Una raó per les difer~ncies ~s la diferencia

ci~ de la base social de l'autoritat de l'empresa. Aixf a Europa en el 

Consell d'Administraci~ hi ha molts representants de la propietat, compa-

rat amb els EE.UU. en que hi ha m~s managers professionals, i al Jap~ for

mat per empleats antics. Aquestes difer~ncies es deuen indubtablement als 

processos hist~rics d'industrialitzaci~ (Okamoto). 

/ 
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Segons el mateix autor, la participaci~ obrera porta el risc tearic d'in

crementar els conflictes entre les exig~ncies micro i macro-econamiques, 

per una tend~ncia a augmentar l'ingr~s per capita enlloc a maximitzar els 

beneficis de l'empresa. Segons la teoria econamica el m~xim ingr~s per ca 

pita es dona a un nivell de producci~ en qu~ la productivitat marginal ~s 

maxima, inferior al que maximitza els beneficis. Els riscs d~aquest fet P2 

drien ser la inflacci~, disparitat de salaris i atur. En el proper apartat 

tornarem a insistir sobre aquests punts. 
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5.1.3 Experiencies d'alternotives al sistema jerarguic 

Farem el resum cr1tic de les experi~ncies empresarial s que han volgut ~sser 

una alternativa 01 sistema jerarquic d'organització conservant la separaci6 

d'empreses a!llades, experiencies dintre de marcs estructurals favorables, 

i en pa1sos on aquest sistema d'organitzaci6 s'ha institucionalitzat. La 

raó de mantenir-las separades és que les condicions i problemes s6n molt di 

ferents en cada un deIs tres casos. 

Hem agrupat les empreses i les cooperatives perque aquestes, encara que pu

guin tenir algunes organitzacions se segon ordre, els efectes d'aquestes no 

es poden comparar amb els derivats a tenir un marc estructural favorable. 

5.1.3.¡ Experiencies aillades 

Empreses 

Certament no hi ha gran cúmul d'experiencia d'empreses a11lades amb una cer

ta estructura no jerarquica ni per llur quantitat, ni per llur antiguitat. 


Es per aixó que no podom treure conclusions estad1stiques significatives. 


Entre els intente per ostablir una organitzaci6 no jerarquica hi ha hagut 


múltiples fracasos. Podriem preguntar-nos pero per la causa determinant --


d'aquests. Es pel caracter "d'experiencia alternativalt d'extructura d'empresa7 


Es pel caracter Itvoluntarista" de molts intents, comengats sense un m1nim de 


viabilitat? O és perque acostumen a ésser empreses petites, amb pocs recur-


sos i en sectors molt competitius? 


potser abans de fer-nos les preguntes anteriors hauriem de comparar la mor


taldad d'aquest tipus d'empreses amb les equivalents d'estructura jerarquica. 


Aquests estudis de sociologia de les empreses serien certament interessants, 


L'objectiu d'aquest treball pero no és el de comparar lo viabilitat d'expe-


riencies amb certa democracia a l'empresa respecte a les tradicionals jerar


quiques. En canvi si volem extraure les lligons positives i negatives d'ex-


periencies anteriors per o tenir-les en compte en la construcci6 deIs nos-


tre model d'organització no jerarquica de l'empresa. Malgrat no ésser el no~ 


tre intent respondre les preguntes que ens hem formulat, quedarán parcialment 


contestades en considerar les experiencies més globals realitzades en coope


ratives/sectors i paisos. 
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Segons M. Hill un deIs problemes per arribar a una democracia a l'empresa 

resideix en el fet que el procés de decisi6 demOCrEltic -en que han de par 

ticipar tots els interesssts, i que requereix que tots els participants 

siguin prou compet8nts- només es pot donar en empreses molt petites. En 

les no tan petites, es crea un divorci entre interes -obligat per l'objeE 

tiu de l'empresa i competencia- per existir en un mercat. 

La soluci6 pel mateix autor consisteix a delegar el procés de decisi6 al 

grup que millor reuneixi el maxim interés i la maxima competencia (Hill, 

pp 7-8). 

Una de les conclusions a que també arriba aquest autor és que 

"1'autogosti6 obrera és només factible en indústries i rams de productes 

en que les empreses d'aquest volum (al voltant de 300 empleats) siguin 

viables. Aixf, perque en moltes indústries s6n necessaries les econo-

mies d'escala por a 6sser competitiu, l'autogesti6 obrera no és reali! 

zable en aquestes indústries" (Hill, p 25) 

"El limit es determina per la practica observada, i per raons teoriques 

de limitar lo complcxitot tant de les decisions com del mecanisme de-

mocratic. Aquest no es pot donar amb més de 16 persones que han de de

cidir, coda un deIs quals no pot tenir una base electoral de més de 20 

persones per a poder discutir bé les qOestions" (Hill, p 21) 

Creiem interessant l'analisi deIs problemes de la fabrica de confecci6 

Mc Caysville Industries a Georgia (Zwerdling, pp 9-16). A finals deIs anys 

60 una seixantena de treballadors en vaga montaren una cooperativa de pro

ducci6, que ha deixat de funcionar com a cooperativa, encara que continua 

omb uns 40 treballadors i quatre propietaris antics cooperadors, mantenint 

un esperit molt millor que el d'altres empreses del ramo Les principels di 

ficultats amb que toparen foren haver de reduir al nombre de membres per 

problemes de manca de finanºament, i el desconeixement del procés de presa 

de decisions on comú: que s'ha de decidir en assemblea, que ha d'elegir un 

gerent elogit. L'excés de democracia resulta massa car en hores invertides 

i causa massa tensions per assumptes en que aparentment s'estava d'acord 

en les reunions. Els mombres que hagueren de donar-se de baixa foren reem

plaºats per treballadors assalariats. Malgrat llover intentat trobar ajut 

en consultors per a poder superar el nivell tan petit que tenen, han 

.. / ... 




418 

desistit perque no reben respostes adequades als seus problemes. Fa nou 

anys que els repeteixen que l'unica forma de poder sobreviure ~s augmentar 

la producci6, encara que de moment encara existeixen sanse haver-la pogut 

augmentar per manca de recursos. Segons les propietarias actuals, l'expe-

riencia practica ensenya coses diferents del que es troba en els llibres. 

Podriem resumir els seus problemes en 

manca de recursos financers i volum excessivament reduit 

conflicte entre sobreviure la majoria amb perjudici de la minoria i la 

liquidaci6 de l'experiencia 

manCa d'un model d'organitzaci6 no jerarquic eficient 

inadequaci6 de les solucions deIs experts tradicionals 

aparici6 de tensions interpersonals per col.locar-se en situacions cr!ti

ques sense les eines p8r a sortir-se'n 

De fet el primer problema ~s inherent a la majoria de petites empreses. El 

segon ~s molt freqOent en empreses noves, la probabilitat de sobrevivencia 

de les quals ~s més baixa els primers anys. Es important de remarcar els -

efectes de la manca d'un modal d'organitzaci6 no jararquica que pugui orie~ 

tar el funcionament sansa havar de partir de zero en l'experimentaci6, aix! 

com també lo manca de capacitat deIs assesors tradicionals. Malgrat tot, en 

aquest Cas concret, la reolitot ha superat les previsions deIs experts. 

M~s endavant tornarem sobre aquests punts que els considerem molt signifi-

catius. 

L'experiencia de la Scott Bader Ltd. és particularment interessant perque 

constitueix un exemple de l'afirmaci6 que ~s possible una organitzaci6 poc 

jerarquica en una empresa d'alta tecnologia -sector qu!mic- i mitjana 

-400 treballadors. Poteer la clau de l'~xit ha estat la lentitud del proc~s 

de reconversi6 de l'estructura jerarquica tradicional, i la manca de situa

cions cr!tiques ja que aquesta COmen9a amb el traspas del seu antic propie

tari. Cal destacar l'organitzaci6 d'aquesta empresa que ha sentat un prece

dent, i ha servit d'exemple a totes les empreses que pertanyen a l.C.O.M., 

organitzaci6 potenciada per Scott Bader Ltd. 

Es freqOent que les empreses no jerarquiques tinguin una mena de constitu-

ci6 interna que determina la seva estructura organitzativa i el seu funcio

nament. 
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Volem insistir que la simple adquisi~ de liempresa pels seus rreballadors 


en molts casos no ha modificat l'estructura jer~rquica, malgrat que hagi 

significat uno millora econ~mica i tamb~ psico16gica inicial. Seria intere


ssant de veure l'evoluci6 diaquestes empreses passats uns anys del canvi -


de propietat. 


Cooperatives 


Analitzat el sistema de cooperatives d'Espanya, observem que la llei de --


l'any 1942 estava dirigida a regular la finalitat de liempresa cooperativa, 


per~ malgrat oix6 enlloc de legislar aquesta finalitat, regula liestructura 


de l'organitzaci6 del sistema de cooperatives en els segOents punts, 


1 - obligatorietat de pertenyer a una instituci6 de segon ordre, les Unions 


Territorials de Cooperatives (art. 54) 

2 - permet l'existencia d8 personal contractat, és a dir, de treballadors 

que no s6n socis de la cooperativa (art~ 48) 

3 - permet el vot qualificat deIs socis, per la qual cosa alguns d'aquests 

poden tenir m d'un vot (art. 25) 

4 - possibilita la destitució de persones en funcions directives pel dele

gat nacional de la CNS 

5 - l'obra Sindical de Cooperaci6 nomena els comités de vigilancia, i pot 

vetar el nomenament de juntes. 

Els dos ultims punts foran modificats posteriorment, pero no els tres pri- 

mers, que segueixen vigents en la llei LEL 52 (1974 del 19 de desembre sota 

els articles 54, 48 i 25). 

En canvi, en la llei del 17 de marg del 1934 sobre les cooperatives de tre

balladors a Catalunya hi trobem que (Mart:1:) 

1 els socis eren els 6nics aportadors de treball (art. 24-b) 

2 - els tecnics i administratius havien d'ésser socis amb tots els drets i 

deures, pero no podien tenir majoria Consell directiu, ni formar part 

de les comissions de controlo d'inspecci6 (art. 26) 

3 - per temps limitat la cooperativa podia contractar un administratiu i -

trebaIladors d'ofici, la seva aportaci6 no era necessaria en plena 

dedicaci6. 

. ./ ... 
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Cooperativos industrial Socis Coop. Indust. Socis 1 Coop. 

Constituid. en Constituid. on de les de les en 
durant fu rcio na:'i ent durant funcionar:lsnt consti funciona-
l'any a 31/12 l'any a 31/12 tuides ment 

1 96{l, 115 1.253 6.208 110 .104 54 88 

65 133 1.416 17.550 87.675 132 62 

66 199 1.141 6.220 125.916 31 110 

67 2t',3 l. :385 8.602 151.310 35 109 

68 186 1.614 8.379 156.112 45 97 

69 236 1.880 20.227 162.510 8() 86 

1970 164 2.01'16 5.232 163 0 428 32 80 

71 120 1.987 2.681 151.102 22 76 

72 198 1.932 4.796 146.316 24 76 

1973 140 1.892 4.322 138.315 31 73 

Taula 5.1-1 Cooperativos Industfials a Espanya i Socis d'aquestes de 

1964 a 1973 

Font: Obra Sindical 

Elaboraci6 pr~pia 

El fet d'haver de pertanyer a les Unions Territorials de Cooperatives té 

m~s importancia de la que pot semblar a primera vista. Per exemple, per 

S. Parra, el principal obstacle per al desenvolupament del necessari pro

ces d'integraci6 de les cooperatives ha estat 

"la debilitat de les institucions i o~anismes federatius" (Parra, p 166) 

o sigui de les Unions Territorials. Malgrat tot, constata una certa tenden

cia a la integració vertical de les cooperatives agraries, en processos de 

transformació primaria (Parra, pp 161-2) ( 17). 
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Tenint en compte aquest marc, passarem a veura alguns deIs resultats de 

les empreses industrials legalment constitu!des com a cooperatives a Es-


panya a partir del 1943. 


Una de les critiques que 6s fan B les cooperativas ~s qua s6n empreses -


massa petites. Per analitzar aquest fet, usarem les dades sobre cooperati 


ves industrials i socis de la Taula 3.2-3 i de la Taula 5.1-1. 


Com ~s freqüent que succeixi amb les dades oficials a l'Espanya de despr~s 


del 19aG, les dades varien molt entre diferents fonts. A m~s calenaclari 


ments sobre els conceptos de les mateixes taules, com per exemple la se--


güent terminologia 


Cooperatives Inscrites: presentat tramit al Ministeri de Treball 


Cooperatives Existents: les inscrites, menys les no aprovades,menys les 


donades de baixa 

Cooperatives Constitu!des: aprovades pels Ministeri de Treball 

Cooperatives en Funcionamont: existents menys no actives encara que sense 

donar de baixa 

50cis: 	 les cooperatives a més de socis poden tenir treballadors assala-

riatsj el nombre de socis pot variar despr~s de la creaci6 de la 

cooperativa. 

El nombre mitja de socis per cooperativa industrial inscrita a Espanya -


-que pot ser inferior al de trebal1adors- va de 22 a 74, exceptuant els 

valors de 19 (1975), 192 i 212 (1946,1945J de la taula 3.2-3. A Catalunya 


la distribuci6 va de 10 a 39 (Taula 3.2-4) exceptuant el valor de 7 de --


l"any 1975. La mitjana deIs valors acurnulats ~s de 36 socis per cooperativa 


industrial inscrita a Espanya (1975, Taula 3.2-3), o de 63 socis per coope


rativa existent segons l#obra Sindical l'any 1972 (Taula 3.2-3) i de 73 so


cis per cooperativa en funcionament l#any 1973 (Taula 5.1-1)

El valor més baix d'aquestes dades corresp6n a la de 14 socis per coopera-


tiva existent l"any 1975, segons el Ministeri de Treball (Taula 3.2-3) 


que dona unes dades del nombre de socis que semblen molt baixes. 


Comparant qualsevol d'aouestes dades amb les de Taula 5.1-2 del volum mig 


deIs establiments industrial s a Espamya, o les de la Taula 5.1-3 per a al 


tres pe!sos, veiem que les cooperatives 




Nºtreballadors/establiment industrial 

1958 6,93 

1962 5,85 

1970 10,66 

197:) 10,97 

Taula 5.1-2 Evoluci6 del tamany mig de l'establiment industrial a 


Espanya. 


Fonts: 1958: Instituto Nacional Estad1stica, Censo Industrial de España 


Resta: Economia Industrial, n9 158, Febrer 1977, p 45 


Nº Treballadors 

Pa1s Any per establiment 


industrial 


Italia 1961 7 


Fran¡;a 1962 11 


Su!ssa 1965 14 


Jap6 1963 17 


R.F.Alemanya 1961 17 


Holanda 1962 27 


Belgica 19fJ3 27 


EE.UU. 1963 53 


Taula 5.1-3 Volum mitja de l'establiment industrial a diferents pa!sos 

Font: Economia Industrial, nº 158, Febrar 1977, p 46 


industrials a Espanye -usant les dadas més desfavorables per a aquestes

tenen més socis que no pas treballadors a Espanya i Italia, i igual que - 

Su!ssa. Les cooperatives catalanes -usent també les dadas més desfavorables 

per a elles- es sitLlen al nivell de 1 'establiment mig d "Espanya. 

Fent un analisi per grup de producci6 les cooperatives en s6n afavorides, 

com es despren de la Taula 5.1-4. Els valors de la dimensi6 mitja de l~em--

presa a Espanya els hem elaborat amitjanant els sectors que hem considerat 



423 

Dimensi6 mitja 
Grups de producci6 Cooperativos Socis Socis/ de l"emprosa 

industr:La1s Coop. a Espanya (1) 

Construcci6 227 10.150 44,7 


Metal. Hirgia 205 1,Q.527 70,9 58,4 


Textil 203 11.445 56,4 45 


Fusta 132 4.217 31,9 22,4 


Artesania 60 2.626 43,8 


A1imentaci6 44 20205 50,1 15,8 


Ensenyament 33 1.870 56,7 


Trqnsport 22 1.591 72,3 


Arts gr~fiquos 21 530 25,2 11 ,8 


Ca19at 16 1.236 77,3 13 


Cinematografia 12 316 26,3 


E1ectricitat 12 511.2 45,2 


FarmaciG 6 628 104,7 1l0,1 


Vidre 	 6 325 54,2 175,2 

Total ••••••••• 999 55.208 55,3 

Tau1a 5.1-4 	 Distribuci6 de les cooperatives industria1s de producci6 exis

tents B 1973 entre e1s grups de producci6 principa1s. 

Font: (Organizaci6n Sindical) 

(1) Boletín de Estudios Econ6micos, 1971, pp 17-19 

E1aboraci6 propia 
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inclosos en els grups de producci~ de l'Organitzaci~ Sindical, detallats 

pcr Servicio de Productividad Industrial. De tots els grups que hem pogut 

donar una dada, nom~3 en el del vidre l'empresa mitja espanyola t~ m~s -

treballadors par establi~ent que les cooperatives. En tota la resta, aque~ 

tes tenen m~s socis per cooperativa que no pas treballadors els establiment~ 

industrials del grupo Les dades de l'organitzaci~ Sindical es basen en les 

cooperativas deIs principals grups de producci~, que totalitza 999 cooper~ 

tives i 55.208 socis. 

Limitant-nos a les grans empreses industrials, hi trobem una majar propor

ci~ de cooperativas que no pas en el conjunt de totes les empreses indus-

trials, inc16s havent eliminat de les cooperatives les de Farmacia i els 

magatzems (Taula 5.1-S). El percentatge de cooperatives industrials respe.s 

te al total d'establiments industrials, per les primeres empreses, pel vo

lum de vendes oscil.la entre l"l~~ l'any 1970 i el l,asio pel 1974, mentre 

que el percentatge de cooperatives industrial s respecte al total d'establi 

ments industrials ~s de 0,8 (Taula 5.1-5). 

Any Cooo.ind./establiments totals (~) 


Empresas m~s grans Total 


1968 1 


1970 1 0,82 


1972 1 


1973 1,6 


1974 (1) 1,85 


1975 (1) 1,77 0,81 


1976 (1) 1,69 


Fonts: Economía Industrial, nº 158, Febrer 1977, p 45 

Elaboraci~ prOpia 

(1) 	S'han descomptat 260 empreses sobre 1500 deIs rams comercial, finances, 

assegurances, distribuci6 farmaceútica i magatzems,les cooperatives -

deIs quals no s'han considerat). 

Taula 5.1-5 Proporci~ de cooperatives industrials entre les empreses in-

dustrials de m~s vendes, i en total (Espanya 1968-1976) 

0../.00 


http:oscil.la
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En realitat també s'heuria de tenir en compte que entre les grans empre

ses no cooperatives hi ha les estatals, les estrangeres i amb capital f2 

re. La comparaci6 entre cooperatives i empreses no cooperatives s'hauria 

de fer en base a empreses privades de capital nacional, amb la qual cosa 

les cooperatives encara es trobarien en millor posici6. 

En la Taula 5.1.-7 es poden veure els volums de la plantille, valor efegit 

vendes per l'any 1976 de les 21 cooperatives industrials que apareixen 

entre les 1500 empreses més grans de la Taula 5.1-6. Finalment, en la Tau

la 5.1-8 es presenten les dades deIs recursos propis de les cooperatives 

de més volum de vendes de que disposem d'informaci6. 



Ranking per volum de vendes entre les 
empreses més grans 

Cooperativos Industrials 1972(1) 1973(2) 1974(3) 1975(3) 1976(3) 

ULGOR 48 80 102 107 92 

Coop.Agropecuaria Guisona 128 118 114 91 73 

Unió Agraria Cooperativa Reus 120 128 

Uteco Jaén 241 122 131 146 

Ceop.Comarcal Avicultura Rous 178 267 264 229 263 

Coop.Azucarera On8simo Rodondo l1a8 357 348 250 

Coop.Provincial Avícola y Ga
nadora, Lloida - COPAGA 531 315 252 

Coop.Agrfcola S.Isidro Labrador 473 578 834 9ED 

Coop.Algodonera Ntra. Sra. do 
los Reyes 505 558 609 677 

Coop. Lechera Beyena 358 556 610 567 625 

Coop. Lechera Sam 396 713 747 918 800 

Coop. Provincial Agrícola Jaén 63Ll. 713 849 511 

Coop. Ganadora Productos Locho 
Córdoba - COLECOR 887 857 721 

Coop.Olivarera Utrera 678 1076 

Coop. Industrial Textil SalIvé 921 1196 

Ederlan S.C. I. 1013 957 1066 868 

Arrasate 1066 1426 13117 1469 

Coop. Regional Creta 962 818 816 

Coop. Provincial Av!cola y Ga
nadera, Madrid - COPAGA 1193 811 

Coop. Agrícola Sagrado Cora
zón Jes~s 1146 1268 

Fosar Electrotecnia 1310 1327 1543 

Coop. Ganadera de producción 
de leche 1338 

Coop. Lechera Cadí 1355 1369 1299 

Coop. Agrícola Cordobesa 1469 1381 1468 

Coop. Lechera ~alaguona lLlOl 1424 1055 

Fonts: (1) Las 500 grandes empresas industriales españolas en 1972, 
Ministerio de Industria. 

(2) LC\s 1000 	mayores empresas españolas, Fomonto de la Producci6n 
(3) Las 1500 mayores empresas españolas, Fomento de lo Producci6n 

Eloboraci6 propia. 

TDula 5.1-6 	 RDn!dng per volum de vendos do les cooperatives entre les 
Gmpr8Ses m~s grano d'Espanya (1972-1576) 
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1 976 

6
10 pts vendes 

Plantilla valor 6
10 pts

afeJlit 

U1gor 3.549 2.283 7.477 

Coop. Azucarera On~simo Redondo 1.151 845 3.500 

Coop. Agropecuaria Guisona 10113 760 9.112 

Uteco, Ja~n 700 600 5.500 

Fagor Electrotécnica 647 315 601 

Coop. Algodonera NtraoSraoReyes 630 1.400 

Ederlan S.C.I. 625 429 1.104 

Coop. Agricola Sdo.Coraz6n Jes6s 610 738 

Coop. Provincial Agricols, Ja~n 502 300 1.800 

Arrasat'e 458 620 

Coop. Prov.Av!co1a Ganadera, Lleida 
COPAGA 412 250 3.!:X}0 

Coop. Comarcal Avicultura, Reus 381 3.300 

Coop. Lechera Sam 280 1.200 

Uni6 Agraria Coop. Reus 270 6.000 

Coop. Agr!co1a Cordobesa 260 620 

Coo~. Lechera Beyena 248 184 1.502 

Coop. Agr!co1a S.Isidro Labrador 220 1.000 

Coop. Ganadera Productos Leche, 
C6rdoba = COLECOA 180 117 1.326 

Coop. Lechera MalagueRa 140 900 

Coop. Regional Creta 117 58 1.191 

Coopo Lechera Cad! 112 715 

Total ••• 12.EIl5 53.106 

Font: Fomento de la Producci6n,n Q 716, octubre 1976 

Elaboraci6 prOpia 

Tau1a 5.1-7 Plantilla, valor afegit i vendes a l'any 1976 de les Coopera

tives industria1s que figuren entre les 1500 primeres empreses 

d'Espanya 

.. / ... 
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Recursos 
propis 

6 
10 pts. 

Ulgor 3.108 

Coop. Azucarera On~simo Redondo 1.086 

Uteco, Jaén 460 

COPAGA, Lleida 375 

Ederlan S.C.I. 375 

Coop. Agropecuaria Guisona 263 

Coop. Lechera Cad! 215 

Colecor 181 

Coop. Lechera Beyena 140 

Coop. Lechera Malagueña 112 

Coop. Regional Creta 100 

Coop. Lechera Sam 40 

Elaboraci~ pr~pio 

Font: Fomento de la Producci6n, nº 716, octubre 1976 

Taula 5.1-8 Ranking de les cooperatives amb més volum de vendes segons 

els recursos propis (Espanya, 1976) 

Creiem que els resultats de les comparacions de les quantitats de socis i 

treballadors tant a nivell global com pels sectors productius més impor-

tants., i la de la proporci6 de cooperatives industrials entre les empreses 

de més volum de vendes i el total d'empreses demostren que a Espanya, les 

empreses industrials amb forma legal cooperativa no tenen una grandaria de 

personal ni de vendes inferior a la mitjana del conjunt de totes les empr~ 

ses. 

Un altre aspecte criticat sovint a les cooperatives es l'alta mortaldat, 

relacionadu a una vida curta. Les sades de la Taula 5.1-9 indiquen que el 

nnmbre d'establiments industrials totals el 1958 i el 1962 ere el ~/a m~s 

elevat que el 1975, passant per un baix el 1970 en que eren nom~s el 8~/a 

de les de 1975, el que vol dir que entre 1962 i 1970 només sobrevisqueren 

•• / ti • •• 
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el 5~~ del total d'empreses. En un període 

Total emproses industrial s 

Any Establiments Index Cooperatives Indust.existents 
(1975=100) Index (1975=100) 

1958 536.323 152 23 (1) 

1962 536.318 152 

1964 44 

1970 298.288 85 86 

1975 351.805 100 100 

(1) s#han usat les xifres d#incrites acumulades el 1958 i 75 per comperaci6 

Fonts: Taula 3.2-3, i Economía Industrial, n9 158, Febrer 1977, p 45 

Elaboraci6 propia 

Taula 5.1-9 Evoluci6 del nombre d'establiments industria1s tota1s i 

cooperatius a Espanya entre 1958 i 1975 

~quiva1ent el nombre de cooperatives s'ha mu1tip1icat quatre vegades, man

tenint un ritme creixent, excepte per dos anys, en e1s qua1s les reduccions 

del nombre de cooperativos no sobrepass~ el 20~ el 1965-66 (Tau1a 3.2-3). 

Ana1itzant el nombro d'empreses industria1s creades i disso1tes en el pe-

riode de 1965 a 1975 (Taula 5.1-10) trebem que 

Nombre Total 
1965-1975 Ois/cr 

Tipus empresa Creades Oisol tes I.~ 

Societat An6nima 16.203 945 5,8 

Societat Limitada 6.671 1.106 16,6 

Comandit~ria 6 16 236,6 

Regular col.lectiva 106 314 296,2 

Cooperativa 2.210 -1- 613 27,7 

-!- inscrites 

Fonts: Estadística de Sociedades Mercantiles, Instituto Nacional de 
Estadística 

Elaboraci6 propia 

Tau1a 5.1-10 Nombre d'empresos industrials creades i dissoltes en pI perío
de 1965-1975 por tipus d'empresa 
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la proporci6 de cooperatives dissoltes (27,7i) és superior al de Socie

tats Limitades (16 ,6/d i mol t superior al de Societats Anónimes (5 ,8c/u) t 

per~ molt inferior al ds les societats comanditaries i regulars col.lec

tives (29,6/,,). 

La proporció do dissolució de cooperatives sembla mantenir-se, ja que se

gons les dades de la Teula 3.2-3, el 27,8~ de les cooperatives inscrites 

fins el 1975 -nombre superior al d'aprovades- han estat dissoltes. 

De la d'aquests resultats amb els de la Taula 5.1-9 podem de

duir que les cooperativas industrials en general tenen una mortaldat su

perior a les societats limitades i anonimes industrials, pe~ són capacas 

de sobreviure millor que el conjunt d'empreses industrials. 

La conclusi6 a que arriba C. Gurr a la mortaldat de les empreses 

cooperativas de producci6 és que 

IIContrariament al que hom creu, no es d6na una quantitat més gran de 

fracassos ecoñomics entre les cooperatives que entre les empreses ca

istes, i en alguns pa!sos, com Alemanya per exemple, les estadf§ 

revelen que els fracassos s6n menors entre les primeres" 

(citat e Aranzadi, p 157). 

Una altra crftica freqDont és que los cooperatives es concentren en uns 

pocs sectors productius. Limitant-nos a les 1500 empreses de més volum de 

vendes a Espanya l'any 1976, veiem en les Taules 5.1-11 i 5. que aque§ 

ta afirmaci6 resulta certa. DeIs trenta un sectors considerats, en només 

vuit hi apareix una cooperativa, i en dos sectors -alimentaci6 i productes 

lactics- s'hi concentren més de la meitet de les 21 cooperatives de més -

volum de vendes. 

La proporci6 de cooperatives al total de les primeres 1500 empre

ses, varie d"un 11 ,47~ en productes lactics, a un O,8'i~ en construccions me

caniques. 



Sector 

Alimentaci6 

Construccions mecaniques 

Comercial 

Qulmica 

Material el~ctric 

Construcci6, immobiliaries 

Siderometal~rgica 

Assegurances 

T~xtil 

Begudes 

Activitats diversos 

Ind~stria farmaceutica 

Productos 1actics 

Magatzems i cadencs 2lim. 

Paper i cartró 

Transports 

Olis i productos derivats 

MetaHírgia no ferrea 

Hoteleria i turisme 

Electr6nica 

430 

Nombre d'empreses del sector dintre de 
les primeres 1500 per volum de vendes 
(Espanya, 1976) 

Total 

157 

122 

120 

106 

84 

83 

80 

77 

62 

49 

48 

48 

44 

42 

39 

39 

32 

31 

26 

24 

Cooperatives 

8 

1 

NC 

O 

1 

NC 

l 

NC 

2 

O 

o 

o 

5 

~jC 

o 
O 

2 

O 

O 

1 

12 

5,1 

0,8 

O 

1,2 

1,3 

3,2 

O 

o 

o 

11,4 

o 

O 

6,3 

o 
O 

4,2 

Total 1.313 21 	 2,1 J; 

NC: No hem considerat les cooperatives d'aquest sector 

J; Percentatge sobre les 1.313 empreses excepte les NC 

Elaboraci6 propia 

Font: Fomento 	de la Construcci6n 

Taula 5.1-11 	 Ranking deIs primers sectors per nombre d'empreses dintre 

les 1500 de més volum de vendes, i el seu nombre de coope

ratives (Espanya, 1976) 

o • / ••• 
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Sector 	 ti¡J Coop/ empreses 

Productes lactics 11,4 


Olis i derivats 6,3 


Alimentació 5,1 


Elactronica 4,2 


Textil 3,2 


Sideromatalurgia 1,3 


Material eléctric 1,2 


Construccions mecaniques 0,8 


Taula 5.1-12 	 Ranking deIs sectors productius per la proporcitS de Coope

rativas entre les 1500 primeres empreses par volum de ven

des (Espanya, 1976) 

Les dades de la Tau1a 5.1-4 confirmen la concentració de cooperatives en -

certs grups de producci~, encara que les tendencies són forga diferenciades, 

com es pot veure en la Taula 5.1-13. 

Nombre de Cooperatives 

entre les 1500 
Grup producció empreses de Total ~~ 

más vendes 

Alimentació 15 44 34 

Metal~rgia 2 205 1 

Textil 2 203 1 

Electricitat 2 12 17 

Total 21 	 464 6 

Taula 5.1-13 	Aelació entre el nombre de cooperatives dintre de les 1500 

empreses de més vendes (Espanya, 1976) per grup de producció 

i el nombre de cooperatives (Espanya, 1973J existents 

Aix1 com la constatació de la concentració de les cooperatives més impor

tants en uns sectors determinats no ofereix cap problema, si que ho és la 

interpretació i valoració d'aquest feto 

.. / ..... 
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De les dades de les Tau1es 5.1-12 i 5.1-13 i del coneixement de les coope

ratives que formen part de cada grup (Tau1a 5.1-7) podem deduir-ne les se

güents conc1usions 

1 - L'exist~ncia d'una proporci~ de cooperatives superior a la mitja entre 

les empreses m~s grans no ~s deguda al baix nive11 tecno1~gic del sec

tor. Per exemp1e, al sector e1ectr~nic hi ha un 4,qb, mentre qua a be

gUdes, transports i hote1eria no n'hi ha cap. 

2 - La proporci~ elevada de cooperatives entre les grans empreses ~s deguda 

a dos factors ben diferenciats. Un, a sectors que cobreixen necessitats 

primaries i que no precisen ni d'inversions ni de tecno1ogies mo1t im

portants, com l'a1imentaci~ en gonera1. El segon correspon a l'exist~n

cia d'entitats de segon ordre que proporcionen uns serveis i un ambient ' 

propici, com en el grup e1ectricitat amb U1gor i Fagor, i el meta10rgic 

8mb Eder1an i Arrasate, tots e11s dintre de la Caja Laboral POpular cen 

trada a Mondrag~n. 

3 - L'unic sector amb cooperatives grans que queda sense explicar ~s el t~c 

ti1, que pot interpretar-se com un sector tradicional 8mb for~a me d'o

bra i en plena recessi6.En e11 hi ha fortes crisis en empreses tradicig 

na1s, a1gunes de les qua1s s~n aprofitades pe1s antics emp1eats per a 

adquirir i transformar l'empresa. Aquest fou el cas de la Cooperativa 

Industrial Ba11vé, que tanca el 1975. 

4 - El vo1um de les cooperatives industria1s ~s en general superior al de 

l'empresa mitja tant a nive11 global com en e1s principa1s sectors pro

ductius. 

5 - El nombre de cooperatives industria1s existents ha seguit Una clara ten 

d~ncia creixent, mentre que la del total d'estab1iments industria1s 

s'ha redu!t fortament i ha sofert osci1.1acions importants. 

6 - 'La morta1dat de les cooperatives ~s superior a la de les societats an~

nimes, i és bastant probable que ho siguin també a la de les societats 

1imitades. Inc10s uti1itzant les dades més desfavorables de les cooper~ 

tives inscrites en110c de les aprovades la difer~ncia és del 6?/o per -

sobre de la morta1dat de les 1imitades • 

../ ... 
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Observent le Taula 5.1-14 podem veure que les activitats productives de les 

cooperatives de la Caja Laboral Popular de Mondrag6n cobreixen un ampli es

pectr8 que no pot considerar-se marginal, ni de tecnologia poc sofisticada. 

Més aviat el tipus d~activitats que hi manquen -metal.lurgia i qu!mica de 

base, energetiques, ciment, etc- poden considerar-se molt intensives en ca

pital i poteer aquesta podria ser una explicaci6 de la seva absencia. Cal 

tenir també present 1~especialitzaci6 regional, i és molt possible que per 

aix6 no hi hagi cap cooperativa textil o del vidre que s6n relativament --

abundants a Barcelona. 

Alimentaci6 

Aparells i motors electrics 

Arts grafiques 

Ascensors, manutenci6 

Bicicletes 

Caldereria 

Carroceries metal.liques, accesoris d~automobil 

Cautx6, plastics 

Components electronics 

Construccions electromecaniques, mecanitzats 

Construcci6 de vivendes 

Cuines, renteplats, equipaments industrials 

Eines, tornilleria, claus 

Electrodomestics 

Excavadores 

Foneria, forja 

Maquinaria agr1cola, per fusta, construccit.1 naval i general 

Maquines eines 

Matrius, troquelatges, estampats 

Micromecanica de precisi6, aparells de mesura i precisit.1 

Mobles, transformats de fusta, carpinteria metal.lica 

Ttransformats de ressorts i filferros 

Taula 5.1-14 Principals sectors de les activitats productives de les coope

ratives de la Caja Laboral Popular 

Font: Aranzadi, pp 440-2 
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podem obscrvar el nombre de Cooperatives industrials
En la Taula 5.1-15 

Sindical Cooperaci6n (1971) hi havia a la "provincia"
que segons la Obra 

de Barcelona. 

El concepte de cooperativa industrial inclou les de treball associat 

_producci6, serveis, ensenyament- i les agrupacions d'empreses per adqui

rir materials o comercialitzar els productes. A la Taula hem fet algunes 

modificacions -que ja s'han indicat- per reagrupar els transports com 

activitat de treball associat, i algunes cooperatives que pel seu nom 

semblen agrupacions dintre d'aquestes. 

Es intercssant d'observar que el nombre mig de socis per cooperativa resul 

ta ser de 48 per les 114 cooperatives industrials de treball associat, --

nombre molt superior al de 4,8 que figura pel conjunt de la provincia de 

Barcelona l'any 1975 (veure Taula 3.2-5). 


El resum dels problemes de les cooperativesde producció són per Aranzadi 


(p 160) 


a. 	Necessitat de trabar bons caps que reuneixin les aptituds organitzatives 


i directives, i l'esperit de militancia i educador. 


b. 	Comercialitzaci6 dels productes. 

c. 	Finangament. L'extern al cooperativisme ~s dificil, i la capacitat finan-

cera dels socis ~s molt reduida. Per aixo cal l'auto-finangament i el re

curs al credit cooperatiu. 

d. 	L'exercici de la democracia, especialment en grans empreses. Cal un equi

libri entre el poder de l'equip directiu, i la gestió col.lectiva i par-

ticipativa. 

e. 	Dificultats al canvi. Per valorar-se m~s el cost huma associat als canvis, 

es tendeix a minimitzar-1os. 

f. 	Dificu1tats de mantenir el carecter cooperatiu, especialment per caure en 

la temptació de reclutar assa1ariats. 

g. 	Dificultats de mantenir el caracter cooperatiu i la dimensió de les empre

ses modernes. 
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Activitat Nombre de Nombre de 50ci5 
Cooperatives 

l-Glassificad8s com de treball 

associat 


Alimentaci~ 2 


Artesania 8 

Arts grafiques 1 

Avicola i ramadera 3 


Carpinteria i mobles 11 

Carroceries 2 


Ceramica i refractaris 5 

Construcci~, pedra, estructures 

metal.liques 30 


Elements 1 

Ensenyament 7 

Fleca 3 


Foneria 2 


Instal.lacions, reparacions, 

muntatges 5 


Joieria 1 

Maquinaria 1 

Modelatge foneria 1 

Mudances, repartiments 2 


Serveis 5 


Textil, confecci~ 12 

Varis 2 


Vidre 10 


Subtotal 114 


2-Glassificades com a agrupa

cions comercials 


Transports 14 


3-Classificades com de treball 

associat per~ semblen agru
pacions comercials 7 


4-Classificades com a agrupacions 

(excloent Transport) 81 


Total.... 216 


Font: Obra Sindical Cooperaci~n, Barcelona, 1971 


Elaboraci6 pr~pia 

mig(*) 

72 


20 

12 

35 

20 


337 

15 


33 

10 

23 

15 

15 


14 

12 


146 

15 

49 

25 

80 

26 


100 


48 


88 


maxim 

102 

31 


49 

50 


430 

26 


240 


42 

16 

31 


17 


84 


63 

281 


27 

298 


430 


600 


minim 

41 

15 


15 

10 


244 

10 


10 


15 

15 

10 


10 


14 

10 

10 

26 

10 


10 


15 


(~) Pel promig no s#han considerat les cooperativas que no indican el nombre 

de socis 
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Taula 5.1-15 Distribuci~ per activitats de les cooperatives industrials 

de la "provincia" de Barcelona, i nombre mig de socis. 

Creiem que els exemples que hem tractat d'empreses a!llades autogestiona

des o de cooperativos venen a demostrar que 6s possible superar, al menys 

en un nombre redu!t de casos i potser amb circumstancies favorables, molts 

dels problemes lligats amb aquest tipus d'empreses. Probablement els tres 

tipus de problemes m~s importants s~n el d'aconseguir el capital inicial, 

el de disposar de personal prou capacitat t~cnicament, i el d'elaborar una 

organitzaci~ suficientment democratica i eficient alhora. 

La Caja Laboral Popular constitueix un bon exemple de com es pot superar 

el problema del capital. L'adquisici~ d'empreses que van a tancar ~s un al 

tra cam! per a reduir aquest problema ja que el cost de l'empresa pot ser 

menor que la nova creaci~ d'una similar, i es pot aconseguir facilment un 

ajut financer pQblic. 

El problema de disposar del personal necessari que estigui ben capacitat 

t~cnicament no esta resolt a nivell d'expericncies a!llades. En general un 

bon professional pot aconseguir millors ingressos a l'empresa jerarquica 

capitalista que en una no jerarquica. Els seus coneixements, que han estat 

finangats en part pel conjunt de la societat i han crescut pel treball --

u'altres, s~n un capital que ~s retribu!t segons el seu valor en cada mo-

mento A l'empresa no jerarquica no s'acostuma a acceptar aquesta sobreremu 

neraci~ del treball que comporta unes diferencies que es consideren exces

sives. Els bons professionals, per a treballar-hi, han de renunciar a la 

remuneraci~ del capital de que disposen, cosa que no es dona amb la fre--

qOencia necessario. Algunes vegadas s'aconsegueix reduir la diferencia de 

remuneracions a base de contractar professionals amb un menor capital i -

aix! no els cal renunciar a tanto 

Aquest fet ja fou constatat per la Obra Sindical Cooperaci6n de Barcelona 

(1971), encara que propasa una soluci~ diferent a la nostra 

"existeix a l'empresa cooperativa el perill de contractar directius de 

poc valer par no voler concedir els sous que imposa el mercat • 

. . / ... 




43'7 

Les cooperatives que es deixen dur per aquest impuls •••• corren el pe

rill de vegetar i enCara de desapareixer, ja que els directius que valen 

no resisteixen la tentaci6, molt humana, d'anar a les empreses privades 

que els ofereixen les altes remuneracions que el resultat del seu tre-

ball justifiquen. Les cooperatives que es sotmeten al principi de la -

realitat i contracten els tecnics i directius al preu que el mercat im

posa, es troben cn igual tat d'eficacia amb 1 'empresa capitalista" 

(pp 51-2) 

El problema de manca de professionals qualificats i amb esperit cooperatiu 

~s tamb~ detectat per Aranzadi que el resol a base de formaci6. Un gran -

problema de les cooperativ8s ~s 

u ••• l a necessitat de trobar caps que reuneixin les aptituts organitzat,! 

ves i de direcci6 necessaries en una empresa moderna junt amb les qua

litats de militant i educador, que no t~ el tecnic exterior••••••••••• 

La dificultat particular resideix en la reuni6 dPaquestes qualitats do

bles, de cooperaci6 i de tecnic, dificultats que caldra resoldre per -

dues linies d Pacci6: promoci6 tecnica deIs cooperativistes i formaci6 

cooperativa deIs H,cnics que v(men de fora" (Aranzadi, p 160) 

Desenvolupar una organitzaci6 del treball a l'empresa no jerarquica eficient 

i prou democratic no ~s un problema facil de ser ben resolt a la practica. 

El model jerarquic d~8mpresa ha estat prou experimentat, estudiat i divul

gato Malgrat tot , cada empresa ha de trobar la seva propia acomodaci6 al 

model estructural i a les normcs establertes cosa que representa un cert 

cost i temps. Les empreses que cerquen una estructura no jerarquica pero, 

han d'elaborar primer el model tebric i desprcs experimentar-lo. A m~s de 

la forta inversi6 que aix6 representa, l'empresa que neix o es metamorfosa 

ha de formar el seu personal en unes disciplines i actituds que l'ensenya

ment jerarquic classic cblida. Aquest ~s també un esfor9 considerable. 

La necessitat d'augmentar la democracia a l'empresa cooperativa ~s recone

guda per Aranzadi, encara que creu que aquest objectiu pot ser assolit -

aplicant les tecniques modernes de direcci6 

"Una concepci6 modernitzada de la democracia cooperativa exigeix revi

talitzar els dos centres de decisi6 (de les cooperatives: Assamblea i 

Junta Rectora), potscr sense necessitat de modificar l~estructura que 

~.,/v.t 
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hem descrit" (Aranzadi, p 337) 

l'estructura de poder de la qual representa en l'esquema següent que, mal

grat ser circular, t~ punts febles com la concentraci6 de poder en perso-

nes i la correspondencia permanent entre jerarquia i persona 

17 Director ~ 

President Quadres 

t 
I t 


Consell Rector Encarregets 

~Treballadors 4J 

A partir d'una optica legal, Valdés també hi veu problemes de gesti6 en -

l'estructura que normalitza la Ley General de Cooperativas. Aquesta llei 

atribueix 

lila gesti6 social a organs especialitzats, concentrant, professsionalit 

zant i tecnificant aquesta gesti6 11 (Vald6s, p 2a9) 

i aixi milloraels as~ectes empres2rials porO no els cooperatius, ja que 

lila normativa aprovada perfecciona i potencia els aspectes organizatius 

de la cooperativa de treball associat en tant que societat, perO calla 

i defuig afrontar la complexa problematica que ofereix aquesta entitat 

en tant que empresa autogestionada, comunitat de treball", 

(Valdés, p 250) 

En concret, l'organitzaci6 de la cooperativa segons la llei comporta que 

"Entre l'Assamblea General de treballadors ••••• i el Consell Rector•••• 

existeixi un buit normatiu que s'ha de presentar amb més intensitat 

quan més gran sigui la dimensi6 de l'empresa Cooperativall 

(Valdés, p 250) 

Considerem molt importants les idees sobre el management d'empreses no lu

cratives exposades en dos articles apareguts a la Harvard Bussines Aeview 

(Mi ttenthal et al., i Selby). Aesumim a continuaci6 el problemes de manage

ment amb que es troben les organitzacions no lucratives per una banda, i -

els que tonen els managers professionals en empreses lucratives jerarquiques 

..1. o (l. 
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quan intenten ajudar al sector no lucratiu. Aquest, que als Estats Units 

representa a 37 milions de persones i unes despeses de 29 mil milions de 

d~lars per any (Selby, p 92), és ajudat aconomicament per l'estat per al 

seu funcionament no per al seu management. 

Els principals problemes de management de les empreses no lucratives s~n: 

1. 	PER PART DE LES ENTITATS 

No estar preparades pel repte de dur organitzacions gransper 

• 	 desconcixement de tecniques de planificaci~ financera, administra

ci~ de personal, assegurances, disseny de l'organitzaci~ 

• 	 manco de llocs on trobar assessoria 

• 	 manca de practica de treballar amb consultors 

-	 No tenir resolts problemes b~sics de management com 


marketing i definici~ deIs serveis que proporcionen 


• 	 linies de responsabilitat 

• autoritat 


Poca claretat en la separaci~ de funcions i definicions de 


• 	 propietoris de l'entitat 

• el 	patronat assumeix tasques de management 

• els 	professionals sovint depenen del patronat enlloc del management 

• entre els managers hi ha voluntaris 

- Es dificil mantenir la responsabilitat de la dependencia en les rela

cions entre els treballadors i els voluntaris 

-	 Es perd molt temps analitzant l'estructura organitzativa per la confu 

si~ en la definici~ de la linia de management 

2. 	PER PART DELS tvlANAGERS 

El consulting a entitats no lucratives és un procés complex per 

• 	 no entendre les diferencies del sector i fer suposicions només va
lides en el sector lucratiu 

el personal de les entitats no s~n ni reaccionen "empresarialment" 

• 	 deixar de cobrir dos problemes basics: finangament i administraci~ 

deIs programes 

• ser 	dificil posar-se d'acord en all~ que és millar per a l'entitat 

• 	 crear-se descontents porque els clients esperen que el cansultors 

els solucianin Olés problemes 



Les circumstancies do la majoria de managers 

no els permeten dedicar el temps i l"energia que requereixen els 

problemes 

• fa que sovint no tinguin experi~ncia com a consultors 


- El molt dificil dissenyar una estructura organitzativa per 


• implicar aspectes de política d'empresa no gens facils de resoldre 

• requerir molt temps perque el personal de l'entitat els decideixi 

Alguns managers professionals -sabretot quadres mitjans- que valen ajudar 

valuntarinment i dessinteressadament les entitats del sector no lucratiu 

es traben amb seriases dificultats a l'hara d"intentar aplicar els seus 

coneixements a aquest sector que té una altre din6mica i al tres interessos. 

El conjunt d"entitats no lucratives no disposa deIs coneixements i experien 

cia de management que esta concentrat a les empreses lucratives. Inc16s -

aquests coneixements no s6n adequats per a resoldre les necessitats del se~ 

tor no lucratiu, i tan'!: .ss eixí, que 1"organitzaci6 que presta aquest ser-

vei voluntari d"assessorament desinteressat a New York des del 1969 

-el Volunteer Urban Consulting Group, VUCG- no acostuma a tractar els ca-

sos en que s'ha de dissenyar una nova estructura organitzativa (r'/¡ittenthal, 

p 101). La Fig. 5.1-1 reflecteix el flux deIs coneixements de management 

i llur finanºament per les institucions de l"estat. 

Aquesta situaci6 tendeix a traspassar l"estructura i normes jerarquiques al 

sector no lucratiu, incIas amb la millar voluntat de servei i eficiencia. 

Un reflex d"aquest fet és el que la VUCG el 1976 s"ha convertit en una em-

presa dirigida rígidament (Mittenthal, p 101), malgrat que la majoria de -

treballadors siguin voluntaris altruistes.(lS) 

No caldria dir que les empreses no jerurquiques es traben amb els mateixos 

-i potser m6s- problemes derivats de la no existencia ni d"uns coneixements 

ni d"una educaci~ de gesti6 no jerarquica. Creiem que aquest ~s el principal 

problema per a l"existencia d"experiencies reeixides d~empreses amb una or

ganitzaci6 no jerarquica. L'existoncia d"organitzacions de segon ordre en 

part, i el de marcs favorables proporciona una certa estructura que permet 

un mínim d"acumu1aci6 d"experiencia, cosa que constitueix un intent de palo 

liar la manca d"uns solios coneixements sobre organitzaci6 no jerarquica -

de l'empresa. 

-
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Per entendre GIs resultats de In participaci6 deIs treballadors en el ma

nagement i organitzaci6 de les p~pies condicions de traball creiem conve 

nient situar la participaci6 d'un individu en els quatre nivells esta--

blerts per Touraine (1969, pp 192-4), i que s6n 

l. 	Absencia de projecte personal. El significat que l'organitzaci6 te per 

a l'individu ~s estrictament individual. L'absencia d'un projecte com

porta una actitud de tancament. 

2. 	Projecte Individual. El primer nivell d'una participaci6 es d6na quan 

l'individu esta lligat a una organitzaci6 que li pennet la realitzaci6 

d'un projecte personal, sense que aix6 impliqui cap dependencia respec

te a la col.lectivitat. Es probable que creixi un conflicte entre el -

projecte individunl i les normes de l'organitzaci6. 

3. 	Projecte col.lectiu. L'individu no esta lligat a l'organitzaci6 sin6 a 

un grup concret d'identitat. 

4. 	Projecte d'organitzaci6. L'individu té consciencia .de pertanyer a l'or

ganitzaci6. Els membres tenen consciencia de la seva funci6 social col. 

lectiva. Així el nivell més alt de participaci6 no és la consciencia de 

pertanyer a una organitzaci6 entesa com a sistema de relacions socials, 

sin6 la participaci6 en la funci6 creadora de l'organitzaci6, i per ai 

x6 no implica la maxima conformitat amb els seus sistemes de funciona-

mento 

Creiemque la següent cita pot ajudar a entendre les dificultats de conver 

tir l'estructura jerarquica d'una empresa adquirida pels treballadors en 

una estructura menys jararquitzada 

"I quan aquest equilibri (entre necessitats i recursos) s'ha trencat, 

quan els interessos particulars han fet descurar o sacrificar l'inte

res general, quan l'ambici6, el nepotisme, el favoritisme o senzilla

ment l'ignorancia ha multiplicat inutilment els llocs o col.locat en 

el carrees indispensables a agents incapa~os, es necessita molt talent, 

malta voluntat •.•.• per afer desapareixer els abusos i restablir 

l'ordre" (Fayol, p 40) 

Una pregunta basica que hem de fer-nos és si l'empresa, o potser millor 

el treball productiu en general, pot ser prou estimulant i gratificador 

com per donar una satisfacci6 en el treball despres que hagi passat el -~ 
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període transitori d'augment d'int8r~s per l'aparici6 d'un canvi. Aquest 

efecte, "descobert" a l'experiment de Hawthorne, s'ha donat en moltes al

tres circumstancies, com per exemple quon el personol tecnic i administra 

tiu de l'oficina -situada a Los Angeles- d'una empresa ane a trebellar e 

la mina de borax en pIe desert perque els miners feien vaga. 

Els treballadors de la General Foods de Topeka ha viscut la saturaci6 de 

l'estimul que permetia alternar treballs dividits i rutinaris (Zwerdling, 

p 27). 

Creiem que la qüestió no té nvui soluci6, la qual cosa no ens preocupa 

perque creiem que es pot aconseguir molta m6s satisfacci6 que la mitja 

d'ovui amb un canvi de sistema d'organitzaci6 del procés productiu. Una 

organitzaci6 no jerarc;uica, udaptativa, que permeti l'adaptaci6 a les per 

sones milloraria molt la satisfacci6. També creiem pero que cal modificar 

la tecnologia per o fer de lo maquina m~s una eina potent que un automata 

assistit per un operario Lo dificul tat, a més de pol:ítico-social, és tec

nico i economice. Ja hem vist que els processos productius més humanitzats 

en general requcreixen inversions lleugerament superiors a les no humanit

zodes. 

Aquesta dificultat economica podria venir compensada -en un sistema econo

mic més racionals i menys competitiu- per les menors necessitats d'inver-

si6 que es derivarien d'uns productes emb una vida més llarga. Pensi's per 

exemple en les inversions necessaries per a treure tota una serie d'euto-

mobils cada cany. Uno menor automatitzaci6 de la producci6 també reduiria 

sensiblement els nivells de les inversions. 

En molts pa!sos amb una Constituci6 democratica els drets pol:ítics dels -

ciutadans estan molt més desenvolupats i protegits que els drets com a tre 

balladors. Aquest desfase afecta les opinions que els managers tenen res-

pecte als drets dels empleats, les quals tendeixen a ser més democratiques, 

com es dedueix d'una enquesta realitzada per la Harvard Business Review -

(Ewing). 

La practica en els Estats Units permet que un assalariat refusi una ordre 

del management, pero alhora permet que l'empresa l'acomiadi. La lleialtat 

i l'obediencia al patro estan per sobre de l'objecci6 a la moralitat de -

certes accions. 
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Els managers i directors tendeixcn a acceptar m6s els dretsd'objecci6 

i de privacitat deIs e~pleats, amb un limit important. Quan els anomenats 

drets constitucionals cels empleats a l'empresa es veuen com un perill de 

la salud d'aquesta, no dubten en decantar-se pels interessos de l'empresa. 

En conjunt l'opinió sobre els drets constitucionals deIs empleats dintre 

de l'empresa 6s diversa, no nom6s per la preocupaci6 sobre l'estabilitat 

del negoci, sin6 per 18s modificacions que aix6 representa en les prerrog~ 

tiv8S del management, i el balang entre l'augment de costos i de beneficia 

que se'n derivin. 

Un altre motiu de preocupaci6 respecte a la introducci6 deIs drets consti

tucionals deIs empleats dintre l'empresa 6s la manca d'una extensa expe-

riencia i sobretot de meto des verificats que permetin implantar els drets 

deIs treballadors de forma practicable, stematica i predictible. 

Es interessant de notar quehom preveu una reacci6 contra tota millora en 

la humanitzaci6 i en la participaci6 si liders empresarials s'alarmen 

per la manca de respecte a l'autoritat, els actes de revolta contra la 11e1 

i l'ordre, i la inestabilitat economica (Ewing, p 94J. 
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5.1.3.2 Marcs estructuré'lls o constitucional s favorables 

Els marcs estructurals favorables només han estat una realitat despr~s 

d'una situaci~ de crisi social que ha afectat poc o molt les bases de la 

propietat privada deIs ~itjans de producci~ entre altres elements. En tots 

els casos hi ha hagut una situaci~ de defensa o de reconstrucci6 nacional 

que ha afectat l'actitud dels treballadors envers el seu treball. La tran

sici~ ha estat relativament lenta en els kibbutzim i Malta, perO rapida 

en la resta. 

La continuitat de les noves formes d'organitzaci~ de la producci6 ha estat 

condicionada a la forga política per mantenir vigent el marc favorable 

creat. Aquesta forga s'ha perdut en alguns casos per un3 acci~ militar di

recta -col.lectivitzacions, Chile- o per una evoluci~ política vers la dre 

ta, com a Argelia i Portugal. 

Les condicions en que s'ha desenvolupat cada cas han afectat el funciona-

ment intern de les empreses, portant-hi els problemes i les tensions de -

tot canvi. L'ajut que la nova organitzaci6 de les empreses ha significat 

per al procés polftic dominant ha estat variable en el temps i contradicto 

ri en alguns casos -col.lectivitzacions, Chile, Portugal-, i per tant la 

posició de les forces polftiques dominants varia davant de la nova prgani1 

zació del sistema productiu. 

En les col.lectivitzacions és de destacar l'esfo~ de formaci~ que es des

plega malgrat les dificultats militars. Per exemple als pocs mesos de pu-

blicat el Decret de les col.lectivj.tzacions i del control obrer ja hi havia 

tractats sobre l'organització, comptabilitat i regim legal de les empreses 

col.lectivitzades i intervingudes (Cerda). 

Un problema comú de tot canvi radical en el sistema de propietat i d'orga

nització del treball és la conservació del patrimoni de l'empresa, molt -

amenagat per la fugida de capitals, dirigents i tecnics per una banda, i 

per la manca d'experiencia en els nivells mínims necessaris d'estocs i de 

capital per pert deIs treballadors, i la necessitat immediata i vital de 

sobreviure per l'altra. Aquesta descapitalització inicial pot deixar a mol

tes empreses en una situaci~ que faci dificil la seva continuitat, cosa que 

amb molta probabilitat crea tensions entre els treballadors, dificultant -

així encara más la gestió de l'empresa. 
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Cal destacar el fet que en general els directius i els t~onics han tin

gut una actitud des de poca col.laboració a franca oposició davant deIs 

processos en que han aparegut les noves formes d'organització, i tamb~ 

respecte a aquestes mateixes. 


Les condicions en que es realitzaren les col.lectivitzacions i la curta 


vida que tingueren creiem que no permeten respondre la qüestió de si -


arribarem a crear una estructura organitzativa no jerarquica. 


Comentarem ara, Chile i Iugoslavia, els kibbutzim amb un cert detall. 


Chile 


Creiem que l'experi8ncia de gestió obrera d'algunes empreses a Chile en


tre el 1970 i el 1973 no ~s considerada negativa per ningú. 


La participació deIs treballadors en la gestió de l'empresa fou important. 


En general fou positiva per la productivitat i les inversions, i tendi a 


redüir les diferencies salarials. La menor participació es dona en empr~ 

ses molt mecanitzades i intensives en capital, en les empreses amb m~s in 

fluencia de profession3ls i tecnics, i tamb~ en les que hi havia una gran 

diferenciació jerarquice i uns ingressos mit elevats per treballador. 

Cal destacar l'existencia anterior a 1970 d'un bon de formació -

professional, relativ~ment avangat i democratic, promogut pel propi govern. 

Creiem que aquest fet juga un paper important en la rapidesa i en els -

resultats de les noves formes d'organització de les empreses. 

Despr~s del cop militar del setembre de 1973, certs sectors relacionats 

amb l'Esglesia Catolica mantenen un cert esperit de la participació i -

organització creades abans del copo Pot ser un fenómen semblant a la re

cuperaci6 del fet col.lectivista el 1936 per part deIs governs franquista 

amb les seves actituts envers les cooperatives. Aquests intents de capit~ 

litzar les realitzacions previes poden ser un de la importancia -

d'aquestes i deIs seus resultata. 
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Kibbutz 

Hem dit ja a l#apartat 3.2 que els Kibbutz son un intent de crear un sis

tema productiu i de vida dual, de lliure elecci6. Es evident que aquesta 

experiencia ha estat possible gracies a les condicions particulars del -

pafs, pero es també cert que d#aquesta experiencia treure#m unes conclu-

sions generals, que poden ésser utils pel nostre treball. 

L#existencia del sistema dual a Israel ha estat possible per l#existencia 

d'un sector de suport deIs Kibbutz: les cooperatives de producci6 i de -

consum de la Histadrout, i el poder polftic d#aquesta i deIs partits obrers. 

En general creiem que en tota societat en que hi hagi un sistema productiu 

dual cal un buffer intermedi, amb les caracterfstiques adequades a les es

pecials circumstancies de la societat. 

Una societat oberta i interdependent amb les altres, pot considerar-se com 

a dual respecte, a les que tenen un sistema de producci6 diferent, i apli-

cant el criteri que hem exposat, caldra també que tingui un buffer interme 

ei amb els sistemes productius diferents. 

Un punt molt important és el de la possibilitat de l'existencia de sistemes 

productius duals. No considerarem pero les situacions uno democratiques" en 

les quals el poder real d#una de les parts dificulta o impidiex l#existen-

cia de l#altre, i no per no ésser un aspecte molt important a considerar 

sinó per quedar fora deIs elements que tractem en aquest tr~ball. 

En general l'aparici6 del sistema productiu dual no sera per pura casuali-

tat sin6 per la voluntat conscient d#un sector amb unes condicions econ~mi

ques i culturals diferents que creen uns altres ideals. 

La creaci6 de qualsevol instituci6 -incloent-hi les empreses productives-, 

requereix unes qualitats forga diferents a les necessaries per a mantenir

la en funcionament¡ per exemple en l'etapa de creaci6 o posta en marxa, -

cal saber visualitzar el que encara no existeix, planificar més activitats 

i demés complexitat, resoldre una major quantitat de problemes, actuar si

multaniament en més tasques, ésser sensible a una escale de temps petita 

i als estalvis d'un cert volum enlloc d'escala de temps llarga i a 

molts petits estalvis. A més, i aix6 és molt important, cal creure tant en 

la instituci6 -qualitats i possibilitat de sobrevivencia- com en la 
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possibilitat de la seva creaci~ ara, aquí, amb aquests recursos. En una 

instituci~ existent no cnl creure-hi, ja que ~s una realitat, cal nom~s 

acceptar-la o no. 

En crear un sistema productiu dual calen evidentment totes aquestes quali

tats, pero un cop en funcionament en calen d#altres, que han d#~sser subm1 

nistrades en consonancia amb la resta del sistema productiu alternatiu que 

es vol. A m~s, la realitat deIs fundadors ha estat diferent de la deIs que 

ja han trobat la instituci6 alternativa, per dues raons importants: 1) no 

~s la seva criature, amb tot el que comporta d#esforg, ilusi~, compensaci~, 

i aprenentatge; 2) la mono-societat inicial, en la qual es comparava una 

realitat amb un ideal, ja no existeix m~s, ja que s'ha convertit en una so

cietat dual, en la qual es comparen dues realitats. 

A Israel aix6 es fa pales en el desfase entre la joventut i els pioners. 

El jovent t~ una certa apatia, escepticisme i cinisme per la ideologia deIs 

pares i que han apres a l#escola, a la familia i en el moviment de joves. 

Les raons en part son degudes al fet que no entenem l'enfasi en temes evi-

dents i simples per nls joves, com el col.lectivisme, i el conflicte entre 

la ideologia de pau i internacionaliste deIs kibbutzim i le realitat de la 

resta de la societat israelita (Merhav, p 185). 

Aix6 fa que els kibbutzim siguin una societat tancada en ella mateixa i 

crein "un sentiment de buit i de manca de satisfacci6" (Merhav, p 186). 
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Iuc;oslavia 

L'avaluaci6 d'un sistema d'autogcsti6 ext~s a tot un pafs des de fa més 

de 28 anys obliga a pos2r-lo en el context de les noves condicions socials 

aparcgudes en el país. Les escales de valors i les espectatives han can-

viat, l'empresa no ~s una entitat aut6noma amb molt poca influ~ncia social 

sin6 que té el suport, cstímul i pressions de l'ambient social immediat. 

Aixf, tota comparaci6 entre Iugoslavia i altres paisos ha de tenir en com~

te les importants diferencies d'ambient. A més cal no oblidar les circums-

tancies que Iugoslavia ora un país eminentment agrari, els problemes deri- 

vats de les diferencies sntre les nacionalitats que integren el pafs, i el 

fet que per havar generalitzat el sistema d'autogesti6, els antics grups 

de poder i los elites intel.lectuals només tonen l'alternativa d'adaptar-se 

o d'abandonar el país. En situacions en que l'autogesti6 no es generalitza, 


hom .té la possibilitat de canviar d'empresa o d'activitat si no li agrada la 


gesti6 obrera a la seva, tot mantenint el seu poder i els beneficis. Es lb


gic que a Iugosl~via els antics grups de poder intentin ara defensar l'es-


tatus i beneficis de que gaudien 2bans. 


No hi ha dubte que el sistema en conjunt funciona IIsorprenentment b~", i és 


acceptat per directius i exports i treballadors ja sigui n o no membres del 


Consell (Supek, pp 17-18). 


Els indicadors economics generals de creixement del PNB, nivell de produc


ci6 industrial, creixement economic i productivitat s6n millors que els de 


pa!sos industrial s capitalistos. El proces d'industrialitzaci6 malgrat que 


genera un atur i una emigraci6 importants, ha originat molts menys proble


mes que els dels paisos industrialitzats, i s'ha fet més depressa. 


El proces d'introducci6 del sistema d'autogesti6 no ha estat lineal ni ha 


estat només planificat pels experts o la vanguardia. Ha estat un proc~s amb 


contradiccions, que ha pernes que aquestes existissin i les ha anat solu-


cionant, no sense dificultats, ja que 


"El principi que l'home que produeix hauria de tenir el dret de contro

lar els fruits del seu treball és clar i vell, per6 la seva aplicaci6 

dintre d'una societat és molt complicat. La mateixa definici6 de fftre-

ball productiu" no és clara" (Supek, p 24) 

Un problema important que aparegué quan la banca deixa de ser estatal ~s que 

'concentra un gran poder i afavarf les empreses que podien pagar un inter~s 

... / ... 



}. ~ 
~, 

m~s alto La democratitzaci6 de l'activitat productiva precisava a m~s de

mocratitzar l'ús de l'acumulaci6 del capital. 

La tendencia a igualar el poder dintre l'empresa sembla que augmenta els 

conflictes, ja que alguns teorics defensen que aquests tendeixen a donar

se entre poders similars. Els conflictes pero no son la causa del fet que 

les decisions siguin lentes ni fan perdre eficiencia a l'empresa (Rus et 

al., p 16). 

Diferents autors apunten la necessitat de trobar metodes per resoldre els 

diferents tipus de conflictes. 

Les conclusions de diferents investigadors sobre els importants temes de 

la participaciá i la distribuci6 del poder sán contradictóries. Ningú no 

nega peró que hi més participaciá i m~s distribució del poder que a 

les empreses capitalistes. 

Una de les causes del desacord ~s la diferencia en les espectatives del 

personal estudiat. Segons Ramondt i Rus et. al., no hi ha relació entre 

disseminació del poder i el nivell de l'exit economic de l'empresa. 

Respecte a la participació Supek reconeix que no tenen un criteri especf

fic pel grau de participaci6, per la qual cosa 

"seria desitjable dissenyar aquest criteri basat en la dinamica social 

particularll (Supel<:, p 20 J 

Encara que l~empresa autogestionada iugoslava és més dificil de dirigir 

-sobretot pels hñbits del management jerarquic-, el sistema de gestió no 

pot considerar-se en conjunt de cap manera menys eficient que el de mana

gement jerarquic. ~ós aviat des del punt de visto de management pot consi

derar-se com un sistema eficient. 

Els conceptes psico-sociolagics han de ser reformulats per poder copsar la 

nOVa realitat, com per exemple el poder, la satisfacció, la participació, 

els conflictes, la presa de decisions, els quals estan molt lligats a la 

situació social específica. 



~.2 DESCRIPCIO DEL UOCEL 

5.2.1 	 Introducci6 


ConceEtes organitzaci6, jerarquia, empresa 


Per parlar d'un rr.odel d'orcanització no jerarquica de l'empresa haurien d'e~ 

tar previament clarificots 815 conceptes d'organització~de jerarquia i d'em

presa. Alguns -sobretot sociblegs- poden objectar que parlar d'organitzaci6 

no jerarquica és una contradicció doncs tota organitzaci6 implica una jerarquia 

Sense pretendre donar definicions, considerem que una instituci6 és un medi 

en que es duen a terme unes activitats i que par una part les possibilita 

i per altra segrega unes activitats de segon ordre que tenen els seus conei 

xements, normes i funcionament característics, encaminades a facilitar les 

primeres, les quals considerem com a sistema d"'organització o simplement or 

ganització. Hi ha unes ralacions entre les activitats de primer ordre, i 

I"'organització. 

Per jerarquía entendrem la cJistribució desigual, o sigui la concentraci6 -

de poder, lligat sovint amb influencia, autoritat, estatus, i/o privilegio 

Direm que les relacions entre l'organització i les activitats són jerarqui

ques quan aquellE\ passa a aquestes unes ordres, conseqüencia de les necessi 

tats a cobrir i deIs recursos disponibles que altres han determinat ----

(Fig. 5.2-1). Les raIacions entre l'orranització i les activitats no són -

d'intercanvi. Els resultats de l'orgonització no són controlats per les --

activitats, mentre que els d'aquestes poden ser-ho per I'organització. Les 

ordres i el control són unidireccionals, formen un bucle obert en termes -

de teoria de sistemas. 

Concebiln una organització no jerarquica com unes relacions entre activitats 

i organització que no siguin jerarquiques, sinó d"'intercanvi. Les activitats 

determinen les seves necessitats i coneixen eIs recursos de que disposen 

8mb quina informació l'organització elabora una, o más d'unas soluci6. 

L'organitzaci6 presta un servei tecnic, les reIacions són de client amb 

proveidor, no de superior a subordinat (Fig. 5.2-2). Es cIar que per deter

minar les necessitats i sobretot per a coneixer eIs recursos caldre els se~ 

veis d"'una certa organització, com per a trabar la solució caldre. unes cer

tes élctivita\::s. Veiem que es tracta d'una seporació conceptual - no nece-
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ssariament de cossos- molt difosa per la instituci~. Aquestes caracteTÍsti

ques ja s'oposen a la concentraci~ d'influencies, autoritats, estatus i pri 

vilegi. En les rel~cions no jerarquiques les ordres i el control formen un 

bucle tancat, autorregulat que assegura l'estabilitat del sistema de poser. 

Hi ha infinitat de concepcions de l'empresa. No pretenem donar-ne una m~s. 

La concepci~ del que ~s l'empresa t~ una base ideol~gica, i aix! varia entre 

el capita1isme actual, el primitiu, l'humanitari, l'estatal, el socialisme 

d'estat, l'autogestionari, el comunismo" l"anarcosindicalisme per citar -

nom~s les tendencies m~s basiques. No presuposem una concepci~ de l'empre

sa, aquesta sera una de les funcions basiques i primeres que haurien de re~ 

litzar els integrants de l'empresa no jerarquica. Es molt difícil d'imagi-

nar pe~ -per no dir impossible- que en certes concepcions de l'empresa 

aquesta pugui tenir una estructura no jerarquica com la que proposem. 

En els sistemes biol~gics hi ha una muni~ d'organitzacions eficients i esta 

bIes. Si limitem el concepte d'organitzaci~ par la voluntat d'assolir un -

fi, i en oposici~ al que tradicionalment s'ha considerat com a instint, t~ 

bem que en alguns animal s superiors es creen formes organitzatives per a -

llur defensa, l'obtenci~ d'aliments i d'aprenentatge. En aquests casos hi 

ha relacions que en sentit molt ampli es poden considerar jerarquiques, i 

tamb~ altres que no ho son paso La jerarquia en aquestes organitzacions en 

general es basa en l'edat, sexe, habilitats, i ascendencia sobre el grupo 

Limitant-nos a les organitzacions humanes, podem considerar diferents tipus 

de relacions, com les de cooperaci~, les de fo~a, les de management. El fi 

que es vol asso1ir conscientment amb les activitats organitzades pot ser -

divers, de caracter psicol~gic o material. En aquest cas de. bOsqueda d'un 

fi material podem considerar que es tracta precisament del que entrenem com 

a trebal1, i pot anar orientat basicament vers uns aspectes de manutenci~, 

reproducci~, acumulaci~, reparaci~ o intercanvi en general. 

El fi que es vol assolir ~s el que determina el caracter de la instituci~. 

De fet pe~, el fi d'una instituci~ no ~s mai ~nic, si b~ pot haver-n'hi -

uro de predominante Així, l'empresa d'avui t~ un fi principalment econ~mic, 

per~ tamb~ ~s el marc on es realitza una activitat ocupacional que preten 

aconseguir un cert plaer en l'exercici d'aquesta activitat, i ~s un 110c -

'de convivencia que busca unes relacions socials satisfact~ries • 
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Aquestes re1acions socia1s no es limiten a re1acions dintre l*empresa ane 

s'extenen a la societat en general. Sovint les diverses fina1itats d'una 

instituci~ no tenen el mateix pes per a tots e1s seus membres, i poden no 

estar tota1ment exp1icitades i inc10s desfigurades. L'exp1icitaci~ d'un -

cert conjunt de les finalitats d'una instituci6 es fa per motius psicol~gics, 

sociol~gics i ideo16gics. 

Organitzaci~, sistema de relacions i conjunt de finalitats formen un sistema 

d'interaccions amb una serie d'aspectes que determinen l'estabi1itat i l'efi 

cacia del tot. Les activitats destinades a unes certes finalitats es duen 

a terme millor dintre de certs tipus de relacions, i aquestes s~n m~s facils 

en certes organitzacions. D*altra banda, una organitzaci~ selecciona el sis

tema de relaciona m~s facilment adaptable a l'organitzaci6, i un sistema de 

relacions tendeix a seleccionar les finalitats de l'organitzaci~. Es per ai

x~ que aquesta tres aspectes creiem que no es poden separar, encara que so

vint es consideren molt ailladament. Per una part les reformes de l'empresa 

tendeixen a considerar les finalitats de l'empresa, per altra, les teories 

de management consideren el sistema de relacions, i les teories sobre orga

nitzacions els aspectes estructurals d'aquestes. En la nostra analisi volem 

mantenir junts els aspectes estructurals de l'organitzaci~, el sistema de 

management i les m61tiples finalitats de l'empresa. 

Una situaci~ en que es Veu la interacci~ entre sistema de management, fina

litats de l'empresa i estructura organitzativa ~s la de les indOstries basi 

ques en cas de guerra. L'objectiu d'una ind6stria no ~s senzi11ament el de 

produir uns materials o productes perque si fos aix! no variaria en cas de 

guerra, i per tant no ca1dria modificar ni el sistema de management ni l'e§ 

tructura organitzativa. Els objectius s6n per exemp1e produir uns productes 

amb uns beneficis por un grup concret en un volum, seguretat de subministre 

qualitat i costos, usant unes materies i energia, i en un espai i temps cOD 

crets. En epoques normalsel gerent assegura aquests objectius a1s propieta

ris, per~ en temps de guerra l'oficia1 amb m~s categoria pren la gerencia 

i assegura e1s objectius a l'Estat. El canvi de1s objectius de l'empresa, 

malgrat que segueixi produint e1s mateixos productes, requereix canvis en 

el sistema de management i en l'estructura organitzativa• 

. DI ..• 



..:". =":,~J 

Es diu sovint que el tipus d'organitzaci~ i de management est~ determinat 

per la complexitat de l'empresa. . En la nostra opini~ aquesta 

afirmaci~ no ~s certa. Creiem que el factor determinant ~s el tipus de fin~ 

litats reals de la instituci~ i que poden no coincidir en les finalitats -

explicitades. Unes activitats orientades a la sobreviv~ncia, a la manuten-

ci~ o a la reparaci~, no requereixen de fortes jerarquies i es poden dur a 

terme facilment en un sistema cooperatiu, com en casos de cat~strofes natu

rals i reconstruccions despr~s de guerres. Les activitats destinades a la 

reproducci~ a llarg termini poden precisar d'un sistema de management capag 

de fer les previsions i exercir una certa pressi~ precisament per no trac-

tar-se d'una finalitat d~evidencia quotidiana. Les activitats destinades a 

l'acumulaci~, com una guerra ofensiva, i el treball deIs esclaus exigeixsn 

un si.stema de relacions jerarquiques i de forga. Una guerra defensiva no -

precisa d'un sistema de relacions tan jerarquic ni de forga, cosa que expll 

Ca en part l"inter~s a demostrar el caracter "defensiu" d'una guerra, ja -

que es facilita aix! el sistema organitzatiu. 

Si posem l'empresa dintre d'aquest context, podem afirmar que mentre el ma

nagement ~s necessari per a assegurar la sobreviv~ncia o reproducci~ a llarg 

termini, el caracter jararquic ~s degut a la finalitat d'acumulaci6 de ca-

pital en major proporci6 a la necessaria per a la reproducci~ de l'empresa. 

En aquest sentit es veu dones possible un sistema de management no jararquic 

en una empresa eficient i estable. 

Din~mica del model 

Un objectiu basic del model que presentem ~s el d"'augmentar -al menys fins 

a uns nivells acceptables- la satisfacci~ deIs treballadorsde l'empresa du 

rant i a través de la seva activitat laboral. 

Del tractat en els capitols anteriors hem tret la conclusi6 que una condici~ 

necessaria per a aconseguir l'objectiu esmentat, ~s la de participar activa

ment en el management de l"'empresa. En parlar de participaci~ ens referim 

concretament a participar en la presa de les decisions del management, cosa 

que implica tamb~ participar al llarg de tot el proc~s de preparar la deci

si~ -sigui quin sigui- aix! com tamb~ en la utilitzaci~ de tota la informa

ci~ de l'empresa, ja que aquesta serveix per a prendre millor les decisions 

•• / • o • 



i 

45t..i 

per a iniciar propostes de decisi6. 

Per a no presentar un model relevant en una situaci6 final d'un altre ni-

vell, inexpugnable a partir de la situaci6 actual, intentarem presentar-lo 

d'una forma dinamica, realista, partint de la situaci6 actual d'algunes em 

preses de propietat privada del m~n industrialitzat. 

Les relacions entre el management i els treballadors hem dit que s~n de 

participaci~, pero malgrat la bona disposici~ de les dues parts hi haur~ 

conflictes. Per aix~ cal d'antuvi acordar un sistema de relacions general 

que inclogui el proc~s de la presa de decisions, i la forma de resoldre -

els conflictes potencials. Una forma que sembla adequada de resoldre aquests 

~s la de la n8gociaci~ col.lectiva. 

Les experiencies sobre participaci~ deIs treballadors amb el management a 

nivell de planta han demostrat repetides vegades que la satisfacci6 deIs - 

treballadors ha augmentat per algunes de les raons que exposarem, 

l. Relacions treballadors-management 


Per millorar les comunicacions, eliminar situacions de resentiment i de mo


lestia, possibilitar determinar el propi ritme de treball, millorar les opo~ 


tunitats per les minories i proporcionar m~s oportunitats per a promocionar 


dintre l'empresa quan es presenti la necessitat. A m~s la participaci6 ha -


redu!t en una petita part la jerarquia i els signes especials d'estatus, i 


tamb~ ha proporcionat un millor coneixement general de l*empresa i del m6n 


deIs negocis. 


2. Psico-sociologics. 


La participaci~ ha ajudat a satisfer necessitats psicol~giques fonamentals, 


com auto-~ealitzaci6, estima propia. Tamb~ ha augmentat els coneixements -


deIs treballadors, ha permes desenvolupar m~s les habilitats propies, inte


grat el treball manual amb l*intelectual, la teoria amb la practica. Ha es


tat tamb~ important estar involucrat en un treball complet enlloc d*una pe


tita parcel.la, així com treballar en un sistema m~s eficiente Amb la par-


ticipaci6 s*augmenta la motivaci~ pel treball, la confian9a en un mateix i 


redueix la dependencia deIs experts de fora. Tamb~ veu que les idees propies 


s~n ben acollides, i que te mes possibilitat d'usar la seva creativitat. 


Un altre valor no poc important ~s que redueix els inconvenients d'haver de 
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buscar una nova feina i de canviar d~empresa en una bOsqueda per trobar -

una satisfacci6 suficiente 

3. Tecnologia 

Amb la participaci6 a nivell de planta s~han millorat les condicions físi

ques i ambientals. Tamb~ s'ha augmentat el contacte amb els companys tant 

durant el mateix treball com durant els descansos. Per acabar, i cal ressal 

tar aquest aspecte per ~sser molt important, ha donat als obrers m~s con--

trol sobre el proc~s de producci6, i ha perm~s em molts casos adaptar la -

tecnologia a les seves necessitats col.lectives i inclOs individuals enlloc 

d~haver-se d#adaptar ells a una tecnologia Onica, sovint desfavorable. 

Sens dubte, l~augment de la satisfacci6 deIs treballadors millorara les r~ 

lacions entre aquests i el management. Aquesta millora de relacions al seu 

tornj influira positivament la participaci6 deIs treballadors, i el sistema 

de management. Amb aquestes millores, les relacions entre treballadors i -

management tamb~ milloraran. 

Tradicionalment la tecnologia ha estat determinada pel management, malgrat 

que t~ un fort impacte sobre la satisfacci6 deIs treballadors que ningO no 

posa en dubte, La tecnologia influencia tamb~ la participaci6 deIs treba-

lladors, dificultant-la en molts Casos. Per aquestes raons, i tamb~ per la 

no poc important que la tecnologia ~s una font de poder,cal que els treba

lladors participin en el disseny tecnolbgic. 

Una altra font de poser important ~s la informaci6, que com hem vist ~s n~ 

cessaria per a poder participar efica9ment. El tipus i quantitat de poder 

del que disposin els treballadors, que tamb~ augmenta amb la seva particip~ 

ci6, afectara evidentment el sistema de management. 

Arribem així al model de la Fig.5.2-3 que vol ~sser un esquema grafic del 

que hem exposat, en el qual es posa en relleu el caracter d~interrelaci6 

enlloc de les simples relacions causals, entre els fen~mens (Corominas, 

1978). Una altra característica molt important ressaltada ~s l#axistencia 

de diverses realimentacions o de diversos bucles tancats i realimentats. 

A~uest aspecte ~s el que d6na la dinamica del mOdel, el fa evolucionar. 

Aixf el management esta entre altres, en els bucles segDents, 

Management Informaci6 - Poder obrer - management 

• Management Informaci6 - Participaci6 - Poder obrer - Management 
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• Management 	- Informacid - Participacid - Tecnologia - Poder obrer - Mana

gement. 

• Management - Tecnologia - Poder obrer - Management 

• Manage~ent - Informaci5 - Participaci6 - Relacions TM - Management 

• Management - Participaci6 - Satisfacci6 - Relacions TM - Management (sim

plificat) 

Les relacions treballadors-management estarien per exemple en el bucle --

d'aquestes - Participaci6 - Mecanismes psico-socio16gics - Satisfacci6 -

Relacions TM. 

No hem pret~s que aquest model fos simple, ni reflectis tota la realitat. 

En canvi hem intentat que complis la finalitat de tot model, que ~s la de 

presentar d'una manera operativa els aspectes de la realitat que s6n rele-

vant? en la nostra analisi. Per aix6 hem utilitzat el m1nim de variables, 

aix1 com de relacions, perO que realment donessin un sentit al model per si 

sol. Pretenem no dir simplement que tot esta relacionat i influeix amb tot. 

La manera concreta de com la participaci6 dels treballadors en el manage-

ment afecta llur satisfacci6 a trav~s dels tres mecanismes esmentats depen 

en gran part de la tradici6 cultural, de la hist~ria i de la ideologia del 

pa!s, com tamb~ del moment hist~ric en qu~ es dugui a terme. Per tant, en 

el model que acabem d'exposar, cal entendre que els tres mecanismes pels 

quals s'augmenta la satisfacci6 dels treballadors no son constants en un 

periode de temps llarg, ja que acabem de dir que depenen de la cultura, 

historia i ideoloCfla entre altres factors, pero probablement es poden co!! 

siderar constants durant el temps en qu~ duri la transformaci6 d'una empre

sa. Si en aquest periode hi hagu~s una transformaci6 social general del pa:ts 

aquests mecanismes tampoc no romandrien constants. 

Satisfacci6 

Hem parlat de la satisfacci6 dels treballadors perO cal aclarir a qu~ ens 

referim per satisfacci6. Sembla evident que en un sistema que vol augmentar 

fin s a un nivell acceptable la satisfacci6 dels treballadors a trav~s de -

llur participaci6 en el management, els que han de determinar si la satis-

facci6 dels treballadors ha augmentat i ~s acceptable han de ser els propis 

treballadors. Si calgu~s una mesura cient1fica per a presentar al manage-
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ment, o hi haguessin molts treballadors, probablement caIdria rec~rrer a 

psicolegs socials. En aquest cas els trebelladors com a minim han de par

ticipar en la selecci6 deIs que faran les mesures, de la metodologia, de 

la realització practica, i per descomptat tenir acc~s a tota la informaci6 

-escrita i oral- com a minim simultaniament amb el management. 

La satisfacci6 que estem buscant no ~s la de "l'efecte experiment" -augment 

transitori de la satisfacci6 deguda principalment al trencament de la mono

tonia del treball degut a 1~introducci6 del mateix experiment- o cap que es 

pugui considerar com " un foc d'encenalls". Es tracta d'aconseguir una sati~ 

facci6 real i duradora. Pe~ per optimitzar precisament aquesta satisfacci6 

no hem de buscar l'optimització de nom~s la satisfacci6 del model de la --

Fig. 5.2-3, ja que cal fer una optimitzaci6 global del model, ~s a dir, la 

Funci~ Objectiu ha d'incloure la satisfacci6 deIs treballadorsper descomp-

tat, pe~ tamb~ la seva participaci6, el seu poder, i el management. 

L'exclusi6 d'aquestes altres variables donaria un ~ptim local de satisfac-

ci6, no aconseguiria l'objectiu d'aconseguir la satisfacci6 a llarg termini. 

Creiem que per aixó no s'ha de buscar tant una satisfacci6 immediata com el 

control sobre les fonts de la mateixa satisfacci6, tot assegurant la conti

nuitat de la institució -empresa- evidentment, inc16s si ~s en detriment -

del plag o del nivell que es pot obtenir de satisfacci6. 

No sempre un augment de participaci6 porta a un augment de satisfacció. 

Recordo un amic su1s que em digu~ que ja estava cansat d'anar els diumenges 

al mat1 a votar qüestions municipals que considerava irrelevants. Es evi--

dent que hi ha una relació entre la importancia del tema, la seva proximi-

tat psicológica, els efectes en la p~pia vida, la sensació de controlabil!' 

tat, l'esfog f1sic, psicologic i economic que comporta participar i pendre 

decisions, etc. 

Per altra part tots tenien uns l1mits de temps i de capacitat psicológica 

de tractar problemes o conflictes, la de tenir responsabilitats, i de sen

sació de "pertanyeF' a institucions. No podem participar activament en la 

familia, l'escala, el barri, l'escola, el treball, el sindicat, el partit 

po11tic, les associacions esportives, culturals i filantr~piques, de consu 

midors, professionals, etc. La possibilitat de participar m~s enlla del 
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que es desitja pot ~sser molestos. 

Les situacions jer~rquiques o autocratiques poden alleugerar d'alguns pro-

blemes de convivencia i d'haver de pendre decisions. Per exemple poden cre

ar m~s solidaritat dintre deIs grups -companys, veins- per enfrontar-los 

col.lectivament contre el patr6, el professor, el propietari, externs al 

grup (efecte enemic exterior). Altres vegades podem estar disposats a per-

dre algun avantatge a canvi que un grup ens presti un servei, sobretot quan 

els inconvenients que poden derivar-se'n estan acotats i quan no dispos~~ 

deIs mitjans que creiem necessaris -informaci6, tecnologia- per a pendre 

les decisions adequades. Es a dir, podem en algunes ocasions o activitats, 

preferir solucions "salom6niques" o recorrer a la seguretat que proporciona 

una "polissa d'assegurances". En una situaci6 de participaci6 democr~tica 

cal ~omptar i saber tractar els complexos de domini i d'~sser dominat, que 

no se'ns ha ensenyat a compensar ni a tractar en l'educaci6. 

La gesti6 de l'empresa pels treballadors internalit,a algunes contradiccions 

~ue abans o eren externes o hi tenien poca influencia, com per exemple les 

de productor-consumidor, intensitat de treball-lleure, eficiencia-satisfacci6 

en el treball, responsabilitat-delegaci6, participaci6-conflictes de convi

vencia, confidencialitat-perill de competencia, beneficis immediats-impacte 

sobre el medi ambient, distribuci6 deIs ingressos entre retorn al capital, 

inversi6 i consum, etc. 

Un aspecte positiu que cal ressaltar ~s que, la diferencia entre treball i 

hobby no es el tipus d'activitat sin6 el car~cter coercitiu del treball 

(Blumberg, p 134) En una empresa no jerarquica el caracter coercitiu pot 

reduir-se molt, i augmentar aix! la satisfacci6 en l'execuci6 de l'activitat, 

Principis en gue es fonamenta el model 

La participaci6 ~s voluntaria. NingO no esta forgat a participar en el ma 

nagement de l'empresa contra la seva voluntat. La realitat ha demostrat 

que en les experiencies en que s'introdueix certa participaci6 sempre hi 

ha un grup de treballadors que prefereixen la forma anterior de funciona 

ment (Texas Instruments) 

_ 	Pel funcionament eficient i huma de l'empresa cal a tots nivells i per 

totes les funcions una adequaci6 entre el que s'ha d'executar, els mitjans 
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de que es disposa, i la responsabilitat associada, entre aquesta i el -

proces de decisi6, i entre aquest i la informaci6. 

L~assignaci6 de13 recursos d'una col.lectivitat ha de fer-se col.lectiva

ment pels membres d'aquelles, dictant-ne els principis, normes i forme de 

resoldre conflictes potenciols o situacions no previstes. La seva gesti6 

diaria pot ~sser llavors delegada a un grupo 

Els recursos tecnics i d;informaci6 de l;empresa han de poder estar a 

disposici6 de tothom. La restricci6 del seu us a un grup fa que la resta 

hagin d~acceptar de fet les seves decisions i actuacions, ja que 

"si es deixa d'obeir una ordre, s;ha d;acceptar el risc que l'executiu 

estigui o no equivocat, risc que l;individu no pot prendre i norma1-

ment no prendra, excepte si ae fet la seva posici6 ~s al menys tan bo 

na com la de l'altre" (Barnard, p 170) 

Poder personal en una empresa ~s la capacitat d;aconseguir uns privi1egis 


personals. 


Les decisions poden considerar-se Ittecniques" nom~s quan tots els princi


pis en que es basen,explicitament o implicita s6n clars i acceptats per 


la col.lectivitat afectada per les decisions. En aquestes el pes basic 

de la presa de la decisi6 correspondra als tecnics. Altrament son "pol!_ 


tiques", i en una situaci6 democratica cal discutir-les i acordar-les. 


Cal assegurar el caracter tecnic, que ha pot semblar a un pe~ no a d;al 


tres. Per exemple el vermell com "stop" no s'accepta a Xina, ni el negre 


com a color litOrgic de dol a l'Africa. 


La direcci6 d'una empresa no ~s m~s dificil que la presidencia d'un pa!s. 


Aquesta s'elegeix per quatre o cinc anys, i no pot durar m~s d'uns vuit 


o deu anys, inclOs en paisos grans i molt industrialitzats. 


Conside~ant que la vida professional d'una persona t~ uns quarante anys 


de duraci6, i que hom es pot preparar per un nou aspecte professional en 


la practica d'aquest en tres o cinc anys i aplicar-lo durant altres tres 


o cinc, durant la vida professional hom pot realitzar eficientment de -


quatre a sis aspectes professionals diferents. 


La divisi6 del treball separant la concepci6, l'execuci6 i el control ha 


creat molts problemes de deshumanitzaci6 en aplicar-la a les activitats 
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productives, per~ pot ésser positiu com a forme de dividir el poder a -

l'empresa. Aixf les funcions de management es poden separar en executives 

-implementades pcr tecnics- i de concepci6 i control que requereixen un 

proc~s de participaci6 democratica, tot aprofitant les capacitats deIs in 

dividus amb més iniciativa empresarial. 

- Els managers, en el millor deIs casos, actuen com una mare, protegint, -

transmetent els valors institucionals, donant una educaci6 selectiva, pr~ 

parant uns perfectas fills enlloc d'uns bons pares. 

- Una organitzaci6 no jerarquica sera, segons el concepte de jerarquia que 

hem exposat, aquella que permeti una igual distribuci6 de poder i que te~ 

deixi a mantenir-la. La mesura del poder es pot fer per l'estatus, privi

legis, autoritat, influencia. El principal mecanisme de concentraci6 de 

poder, sense considerar la coerci6 i la forga, es a trav~s de la presa de 

decisions. D'aquf al seu lloc central i la necessitat que a aquestes hi 

hagi una bona participaci6. 

Les decisions han d'ésser preses par tots els afectats per elles -positi

vament i nagativament- proporcionant el pes decisori de cada grup segons 

l'estimaci6 deIs efectes sobre aquesto Aix6 implica una participaci6 en 

la informaci6, i en les responsabilitats i risco La ra6 no nom~s ~s de c~ 

recter humanitari, sino d'eficecia segons diversos aspectes: 1) la reali

mentaci6 entre decisi6 i conseqüencies, fa que hi hagi un proc~s d'apre-

nentatge i d'estabilitat; 2) el proc~s de decisi6 col.lectiva pels impli

cats sens dubte sera més lent que en una situaci6 jerarquica, per6 aix6 

te dos avantatges, que compensen en general la major durada del proc~s, 

la primera que estará més meditada, i la segona, que la posta en marxa s~ 

re molt més repida per haver entés la decisi6 i totes les circumstencies, 

acceptar-la. 

La durada de la jornada laboral, i la seva distribuci6 ~s un assumpte a 

decidir o negociar entre l'individu i els organismes de l'empresa que pu

gui ésser afectats per aquesta decisi6. Aix6 pot beneficiar els individus 

-jornades reduides, o en moments determinats- i al conjunt per permetre 

una certa adaptaci6 a les fluctuacions del mercat • 
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Algunes condicions necess~ries per a la generalitzaci6 d'un model 

no-jerarguic d'orf;anitzaci~. 

Hem comentat que l'empresa no és una instituci6 a!llada. La forma com s'or

ganitzi el proces de produsci6 esta marcada per la situaci6 político-social 

de la societat. El govern de la empresa t~ un caracter tecnic-polític, i ha 

de tenir en consideraci6 la direcci6 adoptada per la comunitat política, co 

sa que fa que els organs de l'empresa depenguin del caracter de les seves 

funcions (Garcfa, p 44). Una organitzaci6 no jerarquica de l'empresa nom~s 

es pot donar en una societat po11ticament democratica, en la qual els drets 

de la propietat i del capital estiguin com a m!nim limitats realment per -

l'inter~s social i els drets del treball, i que busqui un desenvolupament 

economic i huma coherent. Aquestes caracter1stiques s'han de manifestar a 

la practica en l'educaci6, la formaci6 professional i en el codi legislatiu. 

En una situaci6 ideal sense concentraci6 de poder ni privilegis hi haurien 

encara uns problemes de convivencia derivats de les diferencies bio16giques 

psico16giques. L'educaci6 hauria de preparar per saber conviure mantenint 

la personalitat i drets propis pero respectant els dels altres. Aquest ~s un 

problema historic i universal, la soluci6 del qual nom~s pot ser assimptotica. 

Aix1 com el capitalisme industrial ha desenvolupat unes teories i tecniques 

organitzatives jerarquiques que han de ser conegudes i seguides pels mana-

gers i treballadors, cal trobar i aprendre unes tecniques d'organitzaei6 no 

jerarquica eficient. Aquestes no poden ser fruit de la intuici6, de la im-

provitzaci6 o de la bona voluntat. 

La formaci6 professional i universitaria -estructurada tamb~ de forma no je

rarquica i dirigida a servir els interessos expressats democraticament enlloe 

deIs del sector dominant- hauria d'ensenyar teoricament i practicament els 

principis i tecniques d'organitzaci6 no jerarquica • 

../ ... 
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Es evident Gue el poder i eIs privilegis aconseguits al sistema 

de formació encaminat afer possible el funcionament i la reproducció 

del sistema jcrarquic, desapareixerien en canviar els objectius de la 

formació. La mobilitat professional i ocupacional actuals no serien alea 

toris i poc , sinó que serien encoratjats dintre d~un marc que 

permet6s el seu m2xim aprofitament social i que tingués en compte els -

costos de la formació. La democratització real de la formació permanent 

-ensenyament i exp i la rotació sistematica de funcions no vol 

pas dir que tothom ha de saber-ho tot, sinó que la formació no pot res-

tar concentrada o limitada a un grup provilegiat. Els costos de la forma 

ció -aix! com els objectius, critcris i la seva distribució-, són uns -

deIs objectius a determinar democraticament dintre de l#em-

presa, i en la societat. Em aquesta linia s'expressa l#equip de Sociali~ 

me i Empresa. 

" la formació continua separa actualment encara més els quadres 

deIs altres trc:balladors, i aprofondeix la rasa entre aquests i aquells. 

Que fer doncs aquesta formació sigui veritablement un factor 

d'igualtat d'oportunitats i prepari els treballadors per a llurs fu

tures responsabilitats de gestió? Cal, en primer lloc, que no sigui 

només professional sinó també general, economica, politica i sindi

cal. Cal, , posar fi a la seva utilització, si no desviació, 

en profit deIs dirigents d'empresa. 

La fomació ha d~estar dirigida pel comite d'empresa" (SOCialismo y 

Empresa, p 76) 

Més endavant insisteix en el tema, afirmant que 

" si la formació general per benefici deIs treballadors ha de ser 

desenvolupada, caldra posar a punt una "pedagogiall que ols pemeti de 

finir a ells mateixos l'ensenyament que vulguin •••• 

Aquesta olaboració del contingut deIs programes necessariament 

llarga ..••• La formació continua haura de permetre també als assala-

riats coneixer el seu entorn, per compendre millor el seu paper a la 

fabrica i poder després progressivament pondre al seu carrec els dife 

rents sectors de l'empresalt (Socialismo y Empresa, p 78) 
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Per exemple, per~ue el sector de les cooperativos do producci6 pugui crei 

xer cal, segons R. Fletcher (p 1), que els treballadors ho vulguin i que 

l'estat proporcioni capital, consell, educació i assistencia tecnica. El 

dessig dels treballadors ha de crear-se per una auto-educaci6 a trav~s -

deIs sindicats. 

L'educació hauria d'inclouro (Flotcher, p 14) els principis, historia, a

vantatges, limitacions i m~todes operatius de la cooperaci6 industrial. 

També hauria de donar fonnació en management i control industrial, compt,!;! 

bilitat, legislaci6 cooperativa i practica democratica. 

Dintre de la formaci6 i capacitaci6 hi considerem l'assessoria. Per aix6 

creiem necessaria l'existencia d'aquesta funci6 sobre organitzaci6 no je

rarquica i millora ~o les condicions de treball. 

Per~úe els tecnics passin a ser uns educadors, i els managers deixin de 

ser jerarquos por esdevenir consultors i no es vegin com els responsables 

deIs resultats del grup, cal una acci6 formativa professional alhora que 

una educaci6 de base diferent. Es molt possible que aquests canvis no es 

puguin donar en persones madures acostumades al sistema jerarquic. L'adaE 

taci6 i destI d'ao,uestes persones és un tema que escapa l'objectiu d'aquest 

treball. 

En 01 context del que hem dit, hom pot preguntar-se la raó que pot portar 

a cientIfics, tecnics i managers a abdicar deIs seus privilegis i a renuD 

ciar al seu poder. Evidentment ~s una qüesti6 important, dificil de res-

pondro, i que no abordarem en aquest treball. Malgrat tot, ~s la nostra 

opinió que n'hi ha alguns no interessats a beneficiar-se plenament deIs 

privilegis i del poder associat al seu tItol. Aquests podrien, d'una ban

da preparar la teoria sobre organització no jerarquica, i d'altra banda 

participar en los experiencies que poguessin ser iniciades per treballa-

dorso 

Volem mencionar l'esfon; educatü.l que el sindicat obrer suec LO ha vingut 

fent, i que ha intensificat extraordinariament a partir de l'61tima llei 

de participació. Ele sindicats opinen que la voluntat i capacitat deIs -

seus militants d'assumir llur responsabilitat i d'exercir els seus drets 

democratics estan relacionats directament als seus coneixements (Viklund, 

p 9). 
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El temari del curs de quatre setmanes que el sindicat LO dona als seus 

membres que essiteixen als Consells d'administraci6 ~s el de la Taula 

5.2-l. 

Aquest curs esta financiat pel propi sindicato 

Setmana 	 Tema 

Primera 	 Empreses i els seus organs de govern 

Democracia a l'empresa 

Propietat i influencia 

Organitzaci6 del lloc de treball 

Treball i tectiques del Consell d'Administraci6 

Segons 	 Administraci6 d'empreses 

Experiencia del treball del Consell d'Administraci6 

Comptabilitat i planificació financera 

Anñlisi financera 

Pressupostos 

Política de personal 

Organització del treball 

Tercera 	 Paper de l'empresa a la societat 

Inversions des de les perspectives empresarial i social 

Financ,ament 

Formes de financ,ament 

Qüestions del mercat del treball 

Economia general 

Quarta 	 Casos practics: relaci6 entre el curs i el treball 


Taula 5.2-1 Temari del curs que el sindicat suec LO d6na als seus mem


membres que assisteixen als Consells d'Administraci6 (Viklund, p 13) 


Altres sindicats tenen cursos amb col.laboraci6 amb Associacions Professio 


nals d'Enginyers (Viklund, p 14). L'aplicaci6 de la nova llei de partici 


paci6 ha generalitzat els programes de formaci6, que el r\iinisteri de Tre


ball ajuda a financ,ar. 


Els eindicats suecs tenen molta cura que la formaci6 ni es concentri en 
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uns individus ni crei una s8parací6 entre els militants. 


La Federaci6 Danesa de Sindicats ha adoptat Un metode unificat i modular 


per a la formaci6 deIs seus representants en els Consells d'Administraci6. 


En total consta de 1400 hores, o sigui unes 35 setmanes. El temari As el 


de la Taula 5.2-2. 


Curs 	 Hores Temari 
eer curs 

Sindical 130 	 Contractes col.lectius, estructura sindical, 
moviments laborals - idees i proposits 

Bñsic 80 	 Tecnica de pendre apunts i de les reunions, 
d • .. .l nnrn J. e él de grups, tecnica de les negocia
cions. 

Moduls 40 	 -Acords de cooperaci6 
-Cooperaci6, motivacions, grups aut6noms 
-Estadística economica 
-El mercat del treball i la política so

cial (1, 11) 
-Dret laboral 1 
-Seguretat (1, 11, 111) 
-Tecniques d"organitzaci6 
-Creaci6 d"associacions 
-Lleis sobre societats 

Cooperaci6 80 -Direcci6 d"empreses 
-Nocions de comptabilitat, analisis de 

comptes 
~~ -Economia d'empreses 

-Democracia economica 

Delegats Sindica1s L!D 	 -Economia (1, 11) 
-Dret laboral 
-Concepcions polftiques 
-E1s moviments sindicals com a factors 

culturals 
-El moviment internacional del treball 

Seguretat ao 	 -Medi ambient del trebal1 
-Factors qufmics del medi ambient 
-Factors ambiental a l'interior deIs 10

ca1s, i1.1uminaci6 
-El soroll i els seus problemes 
-problemes de 'fisiologia i cansament 
-Sistemes home-maquina, seguretat tecnica 
-Problemes de la seguretat en les organit 

zacions • 
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Taula. 5.2- 2 Progr&~a de formaci6 de la Federaci6 Danesa de Sindicats 

pels seus membres que actuen com a representants 

(DIT, EDUC/S.4S/0.I, pp 19-20) 

L'OIT organitza un col.loqui sobre la formaci6 deIs representants deIs -

treballadors per participar en les decisions a les empreses, per l'octubre 

del 1977 a Ginebra, en el qual es tractaren temes forga interessants per 

al nostre treball. A les cor.clusions podem llegir 

23. 	 IIL'educaci6 obrera és indispensable per a la participaci6 deIs tre

lladors •••• 

25 •	 .••• El concepte d~educaci6 permanent, basada en el dret huma d'ac

ces a l'educaci6, a la formaci6 i recapacitaci6 durant tota la vi-

da d'un incividu, esta guanyant considerable terreny i constitueix 

un repte novell i significatiu a l'educaci6 obrera ••.•. 

27 • ••.• Existeix una correlaci6 directa entre l'educaci6 i la partici 

paci6 que implica un desenvolupament de les infraestructures i l'es 

tabliment d'institucions. 

29. 	L'educaci6 obrera ~s prioritariament una responsabilitat de les or

ganitzacions sindical s i de les institucions de formaci6 establer-

tes amb aquesta finalitat amb el seu suporto 

55. 	L'organitzaci6 de programes de capacitaci6 per a la participaci6 -

obrera imposa greus responsabilitats a les organitzacions sindicals 

11 (OIT, 	EDUC/S.4S/D.6) 

Volem transcriure alguns paragrafs del document de base del col.loqui de 

l'OIT que plantegen la situaci6 de les universitats respecte a la formaci6 

obrera 

"El recurs a experts de l'exterior crea a vegades alguns problemes, a 

causa de les diferencies que poden sorgir entre els representants deIs 

treballadors i els instructorsno sindicalistes, especialment els pro-

cedents de les universitats. Un d#~quetts problemes raU de la manca -

d'experiencia de molts instructors universitaris pe~'a ensenyar a per
, 

sones que tenen esperiencia practica pero escassa instrucci6 te~rica. 

Un altre problema l'origina la manca de confian9a deIs representants 
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deIs treballadors en els instructors universitaris, en general, i en 

els ínstructors d'economia en particular. L'ensenyament de l'economia 

s'esta convertint en un component cada vegada més important deIs pro

grames de formaci6 deIs representants obrers, malgrat que hi ha el pro

blema de la confianGo, perque molts sindicalistes s6n contraris a l'en

senyament habitual de l'economia, que no pren en consideraci6 les prio

ritats derivadas de la situaci6 econ~mica deIs sindicats a la societat. 

Ma1grat tot, la contribuci6 que les universitats i altres institucions 

d'ensenyament superier poden aportar a la formaci6 deIs representants 

deIs treballadors per a la particípaci6 ~s considerable, encara que no 

sigui més Que per la utili tZBci6 deIs amplis serveis universita lis i -

deIs recursos d'ínvestigaci6; els primers s6n importants per a la quaIl 

tat de la formaci6 de1s trebal1adors, i els Qltims per a la millora ge

neral del sistema de participaci6 en vigor. A m~s, les institucions 

d'ensenyament superior, com col.legis i universitats, consideren cada 

vegada m8S necessari contribuir m~s directament en els diferents aspec

tos del dosenvo1upament econ~mic i social, i estan disposats a cooperar 

amb els sindicats en lo preporaci6 de programes de formaci6 deIs repre

sentants deIs treballadors. tialgrat aix6, els sindicats segueixen sent 

les principa1s organitzacions encarregades de la formaci6 deIs represeD 

tants dels treballadors en els pa!sos desenvolupats, tant socialistes C~ 

amb economies de mercat" (OIT, EOUC/S.46/0.I, pp 23-4) 

No deixa de ser dificil de justificar el fet que el management pugui utili! 

zar els recursos universitaris -normalment en gran part pQblics- per a fop

mar els seus membres, mentre que els treballadors han d'usar organitzacions 

metodes i finanQament propi, malgrat la superioritat deIs recursos econ~mic 

d'experiencia de que disposa el management. 

Una vegada m~s pot veure'e que el sistema educatiu esta al servei del grup 

dominant, i que transmet una ideo10gia i usa uns metodes didactics inuti-

litzables pels trebal1adors. Es evident, que la generalitzaci6 d'una orga

nitzaci6 no jerarquica implica un canvi profond vers la democratitzaci6 -

real de la formaci6. 

La le9islaci6 d'un país pot incidir fortament en la generalitzaci6 d'empre

.. / ... 


i 



471 

ses no jerarquiques. D'una forma immediata pot determinar els ~rgans de 

l'empresa i les seves funcions. Indirectament pot afavorir o dificultar 

la creaci6 d'emprcses no jerarquiques i d'agrupacions d'aquestes, aix! 

com d'organitzacions por proporcionar determinats serveis. 

Limitant-nos a les cooperatives do producció, la legislaci6 pot recon~ixer 

la sova existencia o obligar que prenguin la forma de societat. La legis

laci6 cooperativa incideix en el mateix concepte de cooperativa, en el fet 

de possibilitar o no la seva transformaci6 en societat o la seva venda, 

en el dest! del patrimoni en cas ce dissolució, ( 19 ) en el 1imit .de 

l'interós retornat al capital, en el limit del retorn cooperatiu als socis, 

en l'exist~ncia o no de trebal1adors assalariat5 que no siguin socis i en 

socis que no treballin, acomiadaments, etc. 

Es i~gic que la legi51aci6 protegeixi a individus i entitats que es rela

cionin amb les cooperatives, i asseguri que les normes del seu funcionament 

són formes amb els valors socials. El que no és logic ~s que des de fora 

del moviment cooperatiu es 1egisli la seva estructura i funcionament intern, 

encara que no arribi als extrems de detall del recent reglament publicat 

al BOE (17 o 20 novembre 1978), Que a m~s ha estat elaborat sense la part! 

cipaci6 dels propis interessats (Castaño, 13 desembre 1978). 

En cas d'empreses autogestionades de serveis, que tinguin un patrimoni pa
blic p col.lectiu important, o financ,ades públicament, ~s tamb~ logic que 

la leoislaci6 protegeixi el manteniment del patrimoni, asseguri la presta

ci6 deIs serveis i el bon funcionamont i efici~ncia de l'empresa. 

Aquests aspectes s'han d'assegurar d'una forma eficac" pero incidint el -

m!nim en el funcionamant i organitzaci6 interns de l'empresa. 

Aix! com la llei tendeix a protegir els drets humans i laborals deIs tre

balladors en les empreses capitalistes privades, en les no jerarquiques 

-cooperatives i autogestionades- hauria de protegir els drets del public 

usuari o consumidor, i dels ciutadans contra qualsevol perjudici derivat 

d'un funcionament detrimental. 

El finangament que R. Fltcher proposa que l'estat faci a les cooperatives 

de producci6 (F1etcher, pp 14-15) no 6s la compra d'empreses i posterior 

transferencia als treballadors, sin6 que es puguin convertir empreses pri
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vades en cooperatives, 6mb un mecanisme logal pre-establert que permeti 

aquest canvi de l'empresa, o pel vot majoritari deIs seus trebal1adors. 

En el primer cas, l'estat proporcionaria només el finanyament necessari 

per a recuperar l'empresa. La conversió basicament consistiria a transfo~ 

mar les accions normals a obligacions amb un interés fix, i donant un vot 

a cada treballador, amb possibles limitacions d'edat i antiguitat mínima 

a l'empresa. Els nous cooperativistes actuarien com a síndics per a la co

munitat de consumidors i les generacions futures de treballadors. 

Volcm recordar aquf a r.~arx que S 'oposa al finangament o protecci6 de les 

cooperatives [Jer l'Estat por considerar-ho com un mitja de "recuperar" a 

tot el moviment. Es alligonador llegir la segDent cita 

lIel govern prussio no pot tolorar ni les coalicions ni els sindicats 

·obrers. Es evidente D'altra banda, otorgar subvencions governamentals 

a algunes societats cooperatives vulnerables convé als seus negocis 

bruts. Més endavant, els seus funcionaris es ficaran en tot, hi haura 

control deIs " nous" fons, corrupció deIs obrers més responsables, tot 

el moviment sera invalidat" (correspond~ncia de Marx en 1865; citat a 

Bourdet, 1968, p 58) 

La legislació sobre l'ensenyament -finangament, plans d'estudis, requisits, 

localització deIs centres, etc- incideix també fortament sobre les possi

bilitats de l'expansió d'empreses no jerarquiques. La ajuda tecnica i fi

nancera que les empreses jerarquiques roben de la societat en forma de 

preparació de t~cnics i quadres jerarquics és extraordinaria. En canvi el 

sector no jerarquic practicament ha d'autofinangar-se l'ensenyament i for 

mació en gestió democratica, amb uns elevats costos i riscs. 

El compliment de les condicions que hem exposat portaria a un increment 

de la democratització de la gestió, cosa que permetria una humanització 

del treball. Amb aixó el personal s'aniria enriquint i obtindria una cap~ 

citació i satisfacció que 11 permetria afirmar la seva voluntat de parti

cipació per a mantenir i millorar les condicions. 
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5.2.2 Organitzaci6 del Treball 

La participaci6 deIs treballadors en la presa de decisions del management 

en el nostre model es dona a tots als nivells de management. De fet es trac 

ta de participar en el poder de l~empresa. Oeixant a part de moment l~impo! 

tant aspecte de la propietat (veure apartat 5.2.3), considerem que el poder 

real a l~empresa esta distribuit -encara que no d~igual forma entre el 

Consell d~Administraci6, el management -a tots els nivells-, i la funci6 

t~cnica. Per aix6 cal participar en aquests tres nivells, que de forma m~s 

explicita considerem que s6n 

l. 	Taller, secci6; primer nivell de comandament, quadres mitjans, t~cnics 

universitaris i equivalents. 

2. Departament, fabrica; quadres superiors, garent. 


3.< Empresa; comit~s de direcci6; Consell d~Administraci6. 


A fi i efecte de trabar unes formes efectives de participar en cada un --


d~aquests nivell~ creiem que ~s convenient diferenciar a cada nivell les 

següents funcions 


a. Activitats 

b. 	 Organitzaci6 de les activitats 

c. Planific6ci6 del futur 

Els objectes de la participaci6 deIs treballadors en el management es situ~ 

rien en la matriu resultant de nivells i funcions de la Taula 5.2-3, i que 

anomenarem matriu de participaci6 (Corominas, 1978). 

Aquesta matriu ~s un model estacionari de l~estadi previsible al qual s~arr 

baria despr~s del perlode d~implantaci6 de la participaci6 sense modificar 

per6 l'estructura jerarquica organitzativa. La dinamica de 1~evoluci6 esta 

ria marcada pel model de la Fig.5.2-3 pero l'estrategia i les fases depenen 

molt de la situaci6 social i cultural del pais en aquell rnoment, a rn~s del 

tipus, volum i circumstancies especifiques de l~empresa en particular. 

Creiem que aquesta matriu de participaci6 una eina molt més Otil que al-

tres classificacions que s~han fet deIs dominis de la participaci6, com pez 

exemple categoritzar les decisions en problemes tecnics, relátius a l~exe

cuci6 del treball, problemes de personal, i els re1atius a la politica --

economica i financera de l~empresa (OIT, nº 33, p 17) • 
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En la Fig. 5.2-4 hem sintetitzat el que en la terminologia fins ara utilit 


zada entrava dintre de les categories d~humanitzaci~ del treball i de Par-


ticipaci~ en el Consell d~Administraci~. En el model que estem tractan con


siderem com Organització del Treball aproximadament el mateix que la Huma-


nitzaci~, i inclourem en Gesti~ de l~Empresa no nom~s l~ambit cobert per la 


Participaci~ en el Consell d~Administraci~ sin~ tota la resta/cosa que re-


presenta una important part de l'empresa que havia quedat sense. participa-


ci~ ni humanitzaci~. 


Conv~ ressaltar pero que els nivells i les funcions en una empresa jer~rqu! 


ca i en el model no jerarquic que presentem (veure Taula 5.2-5) no coinci-


deixen exactament. 


Els organismes de l'empresa que constitueixen la base de treball s~n els -


prese~tats a continuaci6. 


Eguips de producci~ (EP) 

Totes les persones del model que proposem d~empresa no jer~rquica pertanyen 

a un equip autonom de treball que anomenem de producci~ per a ressaltar 

precisament aquest caracter bnic per a tots, si b~ l~objecte de la produc-

ci~ variara d'uns als altres. Uns equips produiran bens materials,d'altres 

serveis tecnics, administratius, comercials , financers, de suport o mante-

niment. 

El grau d'autonomia de cada equip ~s molt gran. Comenga per l'autoselecci~ 

deIs seus membres, i va fins a negociar amb l'empresa el treball afer 

-com els equips de la siderurgia inicial deIs EE.UU- passant per l'auto-or

ganitzaci~. 

Els equips tindran a la seva disposici~ els serveis tecnics de l'empresa -

per a poder dur eficagment les seves responsabilitats de selecci~ de nous 

membres, formaci~, organitzaci~ de l'equip i de la producci~, i negociaci~ 

del treball a executar. 

L'autoselecci~ deIs membres de l'equip presenta el possible perill que es 

crein clans tancats. En una empresa no jerarquica ideal aix~ no representa

ria un problema, perque tots els equips serien equivalents, cap no sería ~ 

privilegiat. El problema es podría plantejar a nivell de la col.lectivítat 

externa de l'empresa, ja que l'empresa es podria convertir en un clan tancat, 

discriminant els menys afavorits fisícament, o per raons ídeol~giques, o 

• 
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d'origen. Es per aix6 que la societat ha de poder establir certes normes 

per les quals pugui influir en la selecci6 del personal, cosa que represen

ta a nivell intern ~ue els equips poden veure's forgats en casos excepcio-

nals en la selecci6 dels seus membres pel comit~ de Coordinaci6 i Control 

que descriurem en el punt següent. 

Encara que alguns s'oposen per principi a l'acomiadament d'un treballador 

en un model autogestionari (Chauvey, p 81), creiem que no ~s una soluci~ -

inacceptable, com tampoc no ho ~s el divorcio Es evident que aquesta situa

ci6 l!mit hauria d'acordar-se entre l'afectat, l'empresa i la societat. 

Per exemple podria continuar en el treball fins que ell, l'empresa o la so-

cietat trooessin un treball equivalent. 

El volum dels equips hauria d~estar acotat inferior i superiorment per raons 

d'eficacia, i per tant les cotes estarien en funci6 del tipus d'activitat, 

habilitat dels treballadors, tecnologia emprada, i nivell relatiu de produ~ 

ci6. En general es considera que els equips autonoms han de tenir de cinc a 

dotze persones, podent-se ampliar en casos especials de tres a setze. 

No creiem ni necessari ni eficient l'existencia obligada d'un cap de cada 

equipo En les relacions de l'equip amb l'exterior, normalment hi anira un, o 

dos, dels seus membres, escollits en general per a poder tractar el millor 

possible l'assumpte, encara que tamb~ pot ser per motius de formaci6o Es a 

dir, que cada tipus de relaci6 -mecanica, electrica, d'organitzaci6, de peL 

sonal, comptable, etc o- pot aconsellar escollir un delegat diferent. Com en 

general les relacions d'un equip com a tal equip amb l'exterior s6n de neg2 

ciaci6, cada equip estara interessat a enviar la persona m~s capacitada i 

de prou confianga, ja que altrament el mateix equip que l'ha escollit en -

patiria les conseqüencies. Evidentment que els equips s6n lliures d'anomenar 

un coordinador, fins i tot cap. 

Volem insistir en el caracter productiu dels equips en que s'inclou a tota 

la poblaci6 de l'empresa. Aix6 vol dir que tothom ~s productor, i no per un 

canvi metaforic de significaci6 dels vocables, sin6 perque tothom produeix, 

enlloc de nom~s controlar, dirigir, verificar. Creiem que aquest ~s un fet 

important. 

• ./ o •• 
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Comit~s Tecnics (CT) 

Les tasaues tecniques de caracter multidisciplinari s#executen pels Comit~s 

Tecnics permanents, que es poden considerar com staff tecnic deIs serveis 

comercial, d#administraci6, financers, deIs aspectes humans (de personal/i 

de psicologia), de producci6 (metodes, assignaci6 de recursos), d#enginyeria 

(mecanica, electrica, investigaci6, fiabilitat), etc. Tamb~ d6na suport tecnic 

al comité de preparaci6 del Congrés que descriuen en el proper punto 

Hi han també Comités Tecnics temporals, per funcions de coordinaci6 i de co

municaci6 de treballs especifics, i per a preparar informes, ponencies i 

propostes#Cap deIs Comités Tecnics tenen funcions de gesti6. Poden presen

tar propostes de veto al Comité de Coordinaci6 i Control. 

Els seus membres s6n elegits per un per!ode limitat per l#Assemblea General, 

o la Sectorial. Només poden ésser revocats per l#Assemblea General. Hi ha -


tecnics especialistes i un m!nim d#obrers, a determinar segons les circums-


tancies, procutant que hi hagi una rotaci6 entre els diferents comit~s. 


A més hi ha un delegat de l#Assemblea, que ha d#ésser acceptat pel Comit~ 


per assegurar l#eficacia del funcionament. 


El fet que els Comités Tecnics es crein be per treballs molt limitats en el 


temps, be per treballs que requereixen poques hores d#ocupaci6 a la setmana, 


permet que els seus membres només es separin del seu equip de producci6 per 


un temps molt curt, o hi segueixin treballant • 


.Per raons d# eficacia operativa, no convé passar d#un maxim usual de la mem


bres, perque en general hi haura un fort intercanvi d#opinions. 


Tots els membresdelsComit~s Tecnics són responsables de les seves activitats 


a l#Assemblea i als equips de producci6 per als quals realitzen les activi-


tats. Creiem que aquesta doble responsabilitat assegura la integraci6 deIs 


interessos-equíps i els del Conjunt, evitant un ~s excessiu -privilegiat


deIs serveis deIs Comités Tecnics per tots o alguns equips de producci6. 


El caracter elegit evita una concentraci6 de namenaments en els rnateixos 


individus -font de prívilegis o de coneixernents- i el que certs equips es 

vegin privilegiats amb els millors indívidus, i al rev~s. A rn~s ~s una forma 


d#assegurar la necessitat del servei que l#equip demana, i també de verifi- 


car les aptituds deIs equips per a dur a terme les seves responsabilitats • 


.." / ... 
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5.2.3 Gesti6 de 1 'empresa 

Introducci6. 

Entre la gesti6 de l'empresa i 1~organitzaci6 del treball no hi ha una _ 


frontera clara i notable, malgrat que mol tes activitats puguin incloure's 


fácilment sota una de les dues categories. En la Taula 5.2-5 es pot veure 


on situem la diferenciaci6 en el mostre modelo Considerem en la frontera 


els Comit~s t~cnics quan actuen a nivell de tata l'empresa, i el Comit~ 


de Coordinaci6 i Control a nivell de departamento Aquesta diferenciaci6 


entre organitzaci6 del treball i gesti6 de l~empresa ~s purament concep-


tual, puix que no apareix en el funcionament de l'empresa, entre altres _ 


raons perque per l'autonomia deIs organs aquests comportenfuncions de ge~ 


ti6, organitzaci6, execuci6 i control. 


Organs. 


Ointre del que entenem per gesti6 de l'empresa s'inclouen els ~rgans de 


Comit~ de Coordinaci6 i Control, Assemblea General i Congr~s d'Empresa, 


les funcions i composiciá deIs quals descriurem tot seguit. En el resum 


pot veures (Fig. 5.2-5 ) la relaci6 entre tots els 6rgans de l'empresa. 


Comit~ de Coordinaci6 i Control 


Les funcions d~aquest Comité poden considerar-se a l'interfase de l'orga


nitzaci6 del treball i de la gesti6 de l'empresa, si b~ t~ responsabilitat 


per la gesti6 a nivell de departament i del conjunt de l'empresa. 


Aquest Comité és l'organ que lliga autoritariament el nivell de direcci6 


-l'Assemblea General- amb els tecnics executius -equips de producci6-, -


que alhora s6n els que donen autoritat a l'Assemblea General ja directament, 


ja pel Congres d'Empresa, jo que aquests organs estan constituits per ta


ta la col.lectivitat de l'empresa, o sigui per tots els integrants deIs 


equips de producci6. Trobem així la realimentaci6 característica de les 


relacions no jerarquiques que manté l'estabilitat del sistema, com ja hem 


comentat a la introducci6 d'aquest capitol. 


Assemblees 5ectorials 


56n organs tamp6 entre l'Assemblea General i els Equips de Producci6, per 


a proporcionar agilitat i eficiencia. Entenem per "sector" una secci6 


• ,,1 " 
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(manteniment general), un de partament (expedicions), una funci6 (comer

cial), un estament (tecnics), un grup (dones), o una minoría (joves en

edat militar). 

L'Assemblea Sectorial reuneix tots els membres que integra el sector -i 

que no haurien de passar del centenar- per tractar assumptes que l~afecten 

d'una manera especial, encara que esta oberta a tothom i publica l'ordre 

del dia amb antelaci6 por evitar el tancament deIs sectors -malgrat el -

seu caracter "multilevel"- i assegurar que tots els d'altres sectors que 

hi puguin aportar quelcom o ~sser efectats hi siguin presents. 

L'acta de totLi assemblea es lliura al Comit~ de Coordinaci6 i Control per 

poder tenir un recull de totes les actes a la disposici6 de tothom, i per 

assegurar que el Comit~ estigui assabentat de totes les decisions que es 

prenen i deIs temes que es tracten. L'Ass8mblea General pot contradir les 

decisions de les Assembles Sectorials. 

La convocatoria pot venir d'un minim de components del sector -a determinar 

d'acord amb el sector i circumstancies- i també del Comit~ de Coordinaci6 

i Control. 

Aquestes Assomblees pormoten que qualsevol sector tingui un instrument per 

a tractar les seves condicions especifiques amb el detall i profonditat -

que calguin, sonse haver de convocar a altres que no estiguin interessats 

en el teme i que puguin influir a~b el seu vot en les decisions. La multi 

plicaci6 de reunions de sectors evita distorsions de funcionament mejors, 

i ~s com une grasa per als problemes potencials i la marxa de l'empresa. 

Assemblea General 


Aquesta ~s l'organ sobira de Direcci6 i Govern de l'empresa, i reuneix tots 


els membres de l'empresa, que no passaran d'uns 500 com e maxim. Es reuneix 


durant les hores de treball periodicament cada mes aproximadament. A m6s, 


pot ~sser convocada pel Comité de Coordinaci6 i Control, i per una Assem-


blea Sectorial. 


En cas de conflicte decideix l'assignaci6 deIs recursos limitats -humans, 


economics, de materials i d'equipament-, la distribuci6 del trebell als -


Equips de Producci6 i deIs Comit~s Tecnics • 


• • / •• o 
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Elegeix els components deIs Comit~s Tecnics i el delegat de l~Assemblea al 


Comit~ de Coordinaci6 i Control. 


Pot contradir les decisions de qualsevol Assemblea Sectorial, i revocar 


els membres deIs Comit~s Tecnics i del Comité de Coordinaci6 i Control, 


anul.lar els seus vetos. Tots aquests Comités son responsables a l*Assem-


blea General. 


L*ordre del dia esta preparat pel Comit~ de Coordinaci6 i Control i pels -


Equips de Producci6, que poden determinar-ne fins a la meitat. 


Congrés d'Empresa 

El Congrés d'Empresa té per finalitat esser l'acte de tipus legislatiu i 

d'orientaci6 ideo16gica i estrategica de l'empresa. Amb aix6 es pretén re

legar a aquest acte els aspectes mes conflictius i que requereixen de més 

temps per a llur elaboraci6 i tranquilitat per a la discusi6 i aprovaci6. 

En el primer congrés s'aprovaria la Constituci6 de l*empresa, que només 

pot ésser modificada pels successius congresos i determina la finalitat i 

volum de l'empresa. En 1a constituci6 es determinaria la relaci6 amb la 

propietat si aquesta no fos col.lectiva. 

Tots els membres de l'empresa formen part del Congrés, en el qual hi ha -

observadors amb veu externs de 1 'empresa, cam de les .confederacions sindi 

cals, ajuntaments, conselleria del treball, i associacions de consumidors, 

els quals tenen una copia de la constituci6 de l'empresa.La ra6 d*aquesta 

presencia externa, és que considerem que tota empresa té un caracter "pu-

blic" , no només les societats an6nimes. Aquestes Oltim~s es consideren le

galment publiques perque usen un capital pOblic. Pero pel que hem exposat 

a la introducci6 d'aquest capitol, tata empresa usa uns bens capitals que 

s6n pOblics, com el medi ambient -atm6sfera, aigua, espai-, recursos -ener

getics, culturals, cientifics, tecnics,infraestructura-, i serveis -admini~ 

traci6, ensenyament, finangament, comerg-, i per aix6 cal un cert control 

del pOblic, que aquí hem intradu!t en la seva minüllf:\ expressi6. Una estruc

tura interna no jerarquica no pot concebre's amb una relaci6 jerarquica en

tre l'empresa i la sacietat per la qual una de les dues aconsegueix uns prl 

vilegis. 


El Congrés es reuneix fora del treball peri6dicament cada any aproximadement 
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pot ~sser convocat per l'Assemblea General. Tant la seva preparaci6 com 

la seva gesti6 han d'ésser obertes i democratiques. 

Entre les seves funcions espectfiques t~ les de supervisar i aprovar el 

Balan9 Social de l'empresa del periode anterior, determinar les inversions 

en esforyos personals i les satisfaccions pel periode següent, fixar l'es

trategia de prioritats, seleccionar el representant legal de l'empresa -en 

cas que aquesta sigui de propietat col. lectiva- i el Comit~ de preparaci6 

del proper Congrés. 

Per assegurar la coordinaci6 entre la gestió diaria i la legislaci6 anyal, 

es convenient que entre cls Comit~s de Coordinació i Control i el de prep~ 

raci6 del Congrés s'intercanviin un observador en totes les respectives re~ 

nions. Aixt el proper Congrés pot fer sortir més facilment aspectes globals 

que hagi detectat a traves del Comit~ de Coordinaci6 i Control que esta en 

el centre del funcionament diari de l'empresa. 

Aesum 

En la Fig.5.2-5 s'han visualítzat tots els 6rgans que integren el model 

d'empresa amb una organització no jerarquica que hem presentat, i també 

les relacions entre 811s. Cal tenir present que aquestes relacions no s6n 

jerarquiques, i que una relaci6 d'autoritat en un sentit implica la capac1 

tat de convocatoria i control en sentít contrarío 

La Taula5.2-6 resumeix la composició i les funcions de cada un deIs ~rgans 

de l'empresa. 

Els trets basícs del model són el seguents: 

-Tots els que pertanyen a l'empresa estan assignats a un deIs Equips de -

Producció de b~ns o de serveis que tenen un fort grau d'autonomia i del 

que es pot considerar enriquiment de tasques en sentit amplio 

-Les funcions tecniques s6n les basades en principis acceptat per tothom, 

tenen caracter de servei i són executades per Comit~s Tecnics temporal s 

amb els seus membres elegits i revocables par l'Assemblea General. 

-L'unic organ amb autoritat que no inclou tota la poblaci6 ~s el Comité 

de Coordinaci6 i Control encarregat d'assegurar el bon funcionament diari 

de l'empresa. Els seus membres s6n delegats deIs Comités Tecnics princi-

palment. 

• • / • " o 
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-L'Assemblea General ~s l'organ sóbira de poder i de govern, que aolega 

certes atribucions al Comité de Coordinaci6 i Control, i a eventuals -

Assemblees Sectorials por agilitzar el funcionament i assegurar que tot 

el grup té ocasi6 de tractar adequadament las seves circumst~ncies partl 

culars. 

-El Congrés de l'Empresa elabora la Constituci6 i fixa les politiques --

d'empresa. Hi asisteixen amb veu observadors d'entitats pol!tiques, sin

dicals i ciutadanes per assegurar la col.laboraci6 entre l'empresa i la 

societat que l'envolta. 

-Les relacions entre rls diversos organs de l'empresa s6n d'intercanvi i 

també d'autoritat. En. aquestes ~ltimes hi ha tres mecanismes principals 

per a minimitzar el risc de concentraci6 de poder 

• 	 electivitat deIs membres, amb l!mit de permanencia i possible revocaci6 

• 	L'autoritat sobre algú comporta la possibilitat de convocatoria i con

trol pel que ha d'acceptar l'autoritat 

• 	 tota relaci6 d'autoritat forma part d'un bucle tancat -realimentat

d'autoritat que manté l'estabilitat del sistema. Aix!, els objectes de 

l'autoritat d'un OITIan tenen autoritat sobre aquesto 

-La 	posici6 de la propietat si no és col.lectiva, aix! com la seva relaci6 

amb la resta de l'empresa, queda reflectida en la Constituci6 de l'Empresa. 
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5.2.4 Propietat de l"empresa 

5.2.4.1 Introducci6 

Hem insistit ja en la interralaci6 important que existeix antre les formes 

de propietat del capital d'una empresa i el seu sistema d'organitzaci6. 

Abans de passar a analitzar aquesta interrelaci6 pero, volem considerar que 

pot entendre's com a capital, i despr~s com a propietari d'un capital. 

Capital científic i tecnic. 

En el capital d"un país, Albertini inclou les riqueses naturals i "el capi

tal cultural, que ve representat pel nivell tecnic i cultural alcan9at per 

un país. Es una inclussi6 16gica••••• les nacions industrialitzades, perb 

sense prou investigadors i professors, han de comprar patents de producci6 

a altres paisos a fi de poder produir. Ara b~, la "materia gris" es ven ca

ra i sense ella ~s imposible obtenir el progr~s tecnic que dinamitza l'eco

nomia" (Albertini, p 27). 

La ciencia, per Braverman 

II~S l'última -i el mes important despr~s de la fo~a de treball- propie

tat social que ~5 convertida en un atribut del capital" (p 156). 

M~s endavant parla de 

"la transformaci6 de la mateixa ciencia en una mercaderia, comprada i 

venuda com els altres estris i forces de treball de la producci6. Des 

d'una "economia externa" el coneixement científic ha esdevingut un ele 

ment de la comptabilitat ••••• L'innovaci6 clau (de la revoluci6 cientí 

fico-tecnica) ••• ~s la transformaci6 de la mateixa ciencia en capital." 

(pp 166-7) 

La ciencia i la tecnologia -com en general la informaci6 i els coneixements

poden ~sser considerades com a capital, ja que tenen el valor de mercaderia 

i existeix un mercat sobre elles: patents, tecnologia, informaci6 de mer-

cats i productes, etc.( 20) Els pagaments de royalties per tecnologia o 

patents poJen considerar-se com a interessos pagats al capital. A l'actiu 

de les empreses es consideren les patents, el nivell tecnologíc i els conei

xements cientifics, tecnics i comercials del personal. 

La propietat intel.lectual te un "copyright" que es cotitza • 

../ ... Ji 
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De l'acceptaci6 Que la ciencia i la t~cnica s6n un capital, en resulta que 

els cientific5 i t~cnics s6n uns capitalistes. Aquests s6n propietaris d'un 

capital que ~s l'acumulaci6 d'un treball no remunerat. Els cientifics i t~E 

nics s6n propietaris d'uns coneixements acumulats que no s6n distribu!ts en 

el mercat lliure de coneixements sino que s6n restringits -confidencials- o 

s'han de pagar considerablement m~s que per un curs a una escola o univers! 

tato Hi ha molts exemples, entre els quals citarem nom~s la difusi6 de les 

tecniques de programaci6 i analisi informatic, que durant mo1ts anys fou -

només fet per empreses a preus fora de l'alcang deIs joves. 


En el modus de producci6 capitalista el propietari de les mercaderies ~s el 


capitalista. Els cientifics i els tecnics son propietaris de les mercaderies 


deIs seus coneixements, encara que les empreses intenten inc1~s apropiar-se 


d'aquests i baixar el seu valor de canvi en el mercat introduint practiques 


contraries a la 11iure competencia, com amenaces, represalies i legis1aci6 


proteccionista. 


L'aportaci6 del capital cientific i tecnic rep una retribuci6, encara que 

formalment no es separa en la majoria dels casos de la retribuci6 salarial 


de la forga de treballa 


Mo1tes empreses fabricants de components electr6nics i d'ordinadors,-inc1~s 


importants com Digital Equipment Corporation, i Data General-, han estat 

creadas sobretot als EE.UU. per individus que sortiren de 110cs importants 


d'altres empreses del mateix ram i que aportaren l'important inversi6 de 

coneixements tecno16gics. En altres casos aporten la cartera de clients o 


de proveidors. 


Maximitzaci6 de1s beneficis? 


Una opini6 generalitzada és que el capital tendeix a maximitzar e1s benefi


cis, i constitueix un factor determinant de l'eooluci6 econ~mica de la so-


cietat capitalista. 


En la nostra opini6, aquest fet ~s similar al de la 11iure compet~ncia en 

el mercat. Com a model molt general, com a tend~ncia de base pot acceptar-se 


per~ aplicar-lo a cada situaci6, -moment hist~ric, localitat, individu


creiem que pot ésser un greu error. 


Uti1itzant una analogia amb la regu1aci6 d'una variable fisica d'un procés 




L¡~l 

f!sico-qufmic, si por excmple la variable regulada durant un temps est~ 

mostrant una tendencia a pujar, per~ en determinats moments baixa, es pen

dra en aquests l'acci6 corresponent a aquest canvi possiblement -si l'a192 

ritme de regulaci6 es eIaborat- tenint en compte la tendencia. Davant d'una 

tendencia del capital de maximitzar els seus beneficis a costa del treball, 

aquest hauria de tenir una estrategia per contrarrestarla tendencia de ba

se, per~ una altra -que pot veure's com una tactica- per les variacions im

mediates i a curt termini. 

Ens qOestionarem la moteixa estrategia de maximitzar els beneficis; caldria 

evidentment distingir el capital financer internacional, del familiar i del 

petit accionista. Abans per~, ens preguntem si es maximitzen els beneficis, 

o l'esperan9a matematica d'aquests, o sigui: max (E(B)) = max (p.B) 

Creiem que en realitat el que es vol maximitzar ~s l'integral de l'esperan

9a matematica al llarg d'un temps, o sigui 

max r E(B) dt J: p(t). B(t) dtmax 

Si no ens limitem a ~ptims locals, el capital pot elegir entre tot el mer

cat mundial, per tant caldre incloure la variable mercat -localitats, sec

tors, productes- resultant 

max JM )t p (m,t). 8 (m,t) dt. dm 

o o 


Resoldre aquesta maximitzaci6 requereix coneixer el benefici que permeten 

cada un deIs productes de cada sector a cada localitat del m6n al llarg -

del temps i la probabilitat associada. 

Evidentment ning6 no resol aquest maxim, i per tant no es busca maximitzar 

l'integral de l'esperan9a matematica deIs beneficis. Les multinacional s po

den acostar-s'hi admetent un marge d'error no despreciable, per~ el capital 

local no. 

El limit superior d'integraci6, t, ~s una variable no acotada. Com s'acota 

a la practica? Quin perfode es considera per a maximitzar els beneficis? 

Un mes, un any, cinc, deu, vint, cent? Evidentment, depen. 

Com pot assegurar el propietari d'una petita part d'un capital d'una gran 

societat an6nima que es maximitzen els beneficis? No nom~s li ~s impossible 
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assegurar-ho sinó també coneixer-ho. Tot el que pot fsr és confiar que els 

Consellers elegits i els managers selecionats cxccutaran els seus deures 

tan bé com sapigucn. Pero és evident que tnmpoc no comrrova aixó. Es limi

ta a comparar corts resultats d'aqucsta societat amb els d'altres, als quals 

aplica una pondcració relativa al risc que hi associa -prescindint d'elements 

més subjectius-, decidint trasvassnr el seu c~pital si hi ha una difer~ncia 

que considera prou significativa a favor d'una altra societat. 

Certament 6s un algoritme molt elemental per a considerar-lo "optimitzador". 

La forma principal amb ~ue s'aconsegueix augmentar els beneficis dintre --

d'una empresa és elevant la productivitat, ja sigui par canvis tecnológics, 

increment de la intcnsitat del treball o canvis en la forma d'organització. 

L'augrnent de la productivitat als EE.UU. de 1976 respecte al 1975, fou del 

% , mantenint un prornip del 2, IJ/u entro el 1960 i 1975, rnentres la compensa

ció real de les pagues deIs obrars augmenta només un 0,5'10 (Cummings et al, 

p 55). Pero és el capital el que determina aquests augments de productivi-

tat? Quin papor hi juga el mnnagament? 

Vegem com surten els managers 

"El mite és que els accionistes (de la General Motors) seleccionen el 

Consell d'administroci6 que després selecciona el management. Malgrat 

tot, aixó no és cert. El manarement selecciona el Consell, i aquest, 

en general, beneeix el management. Els managers dones esdevenen mana-

gers per un procés místic, circular de le[li timitat qLiestionable" 

(Lodge, 1978) 

Aquest mateix autor preveu que els managers obtindran llur autoritat cada 

vegada menys de la propietat, i més deIs subordinats o de l'Estat. Per al

tra banda, la propietat de les corporacions es diferenciara més del control. 

Els accionistes invortiran el seu capital on creguin que poden obtenir més 

beneficis, pero ni voldran ni esperaro.n el control. En aquestes circumstan

cies preveu que tant GIs manaoers com els empleats d'una empresa tindran 

un interés coma d'ésser capaºos de competir efectivament amb les al tres em 

preses per capital (Lodge, 1978). 

L'objectiu d'aquestes qüestions ha estat ésser conscients de la gran simpll 

ficació que representa l'opinió que el capital tendeix a maximitzar els --

beneficis. Com a maxim hauriem de dir que tendeix a augmentar els beneficis 

pero perque aquest principi pu!]ui ésser la base d'una estrategia cal fer 

.. / ... 
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una analisi molt m~s detallada i operativa. 


La manca de realitzacions de plena participaci6 obrera en les empreses ca


pitalistes suggcreix que aquestes empreses maximitzen els beneficis subjeE 

tes al manys a una limitaci6 molt important, el control, Podriem dir que 

"sense control sobre el sobretreball, el volum del sobretreball ~s irre

levant per al capitalist~1 (Zimbalist, 1975, p 51) 

Podriem afegir que el trespas de capital te un cost, que s'ha de deduir de 

l~esperanga de beneficis, la qual cosa representa una insensibilitat que 

pot arribar a ~sser elevada. A m~s, la mesura de la probabilitat del bene

fici, o sigui del risc, pot ~sser molt subjectiva, i pot donar difer~ncies 

notables entre empreses. En les assegurances, cada assegurat paga una prima 

que ~s superior a l'esperanga matematica de la perdua econ~mica, per valo-

rar el risc de manera diferent a com ho fa la Companyia asseguradora. 

Les conseqOencies d'aquestes consideracions per al nostre treball d'organit 

zaci6 no jerarquica de l'empresa, i concretamentla seva relaci6 amb la prg 

pietat de l'empresa, s6n que creiem possible que. en un nombre important de 

casos, els treballadors arribin a un acord amb el capital -en una empresa, 

en un sector o localitat- sobre l'integral de l'esperanga matematica deIs 

beneficis. Els treballadors serien el contreri de l'empresa d'assegurances 

per el capital. L'Estat en ces de catestrofe o desastre es feria carrec de 

les indemnitzacions com en les assegurances. L'avantatge per al capital se

ria la certesa d'uns beneficis -el contrari de la prima- i els aventatges 

pels treballadors el control de les condicions de treball, un augment de -

remuneraci6 conseqOencia de l'augment de productivitet, i una major satis-

facci6. 

Evoluci6 de les formes de propietat 


No ~s inimaginable que per una evoluci6 del mateix sistema economic el cap! 


tal deixi d'~sser el propietari de les empreses, sobretot de les de fabrica 

ci6. Fa uns anys una de les maneres d'obtenir beaeficis d'un capital era 

llogant pisos de propietat, cosa que permetia incHis "viure de rendall 
• 

Actualment el capital construeix i ven els pisos. L'evoluci6 deIs llogers a 

la venda s'ha fet per l'avoluci6 del mateix sistema econ~mic. 

En l~ctivitat productiva s'observa una tendencia aneloga fins a cert punta 

oo/ ••• 
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Empreses import~nmhen passat de vendre productes fabricats per elles a 

vendre tecnologia -sobretot als pa!sos arabs amb petroli-, fabriques claus 

en ma, que produiran els mateixos productes -sovint per~ salvant distancies

sense que siguin propietaris de les noves fabriques. El capital multinacio

nal deixa de fer uns beneficis derivats de la plusvalua de la forga de tre

ball deIs seus empleats per fer-los amb la venda de tecnologia: maquinaria, 

instal.lacions, enginyeria, especificacions, instruccions, formaci6, know

how, posta en marxa. Així com part del capital mercantil es transforma en 

capital financer, una part de l#activitat productiva de b~ns pot transfor

mar-se a la producció de tecnologia. 

Extrapolant, els compradors de tecnologia podrien ~sser els propis treba-

lladors, amb certes garanties de l#estat davant deIs venedors, que a més 

poden donar facilitats de pagamento 

En situacions de crisi econ~mica, de major risc o d#incertesa del mercat 

de treball -entre altres- el capital pot preferir transferir les seves ac

tivitats productives a altres zones o sectors, tot oferint la venda de 

l'empresa als seus empleats en la impossibilitat legal de poder tancar-la. 

Certament en el ultims dos anys s#han donat a Espanya gran nombre de casos 

en que els propiet~ris han ofert vendre l#empresa als seus empleats. 

No han faltat exemples tampoc d'empreses que han preferit la seva desapari 

ci6 abans de passer a mans dels treballadors disposats a adquirir-la. 

Situacions d'aquest tipus -i m~s quan hi ha un Pacte econ~mic o social

incideix fortament en 1 'estima.ci6 del factor de probabili tat del benefici, 

i en el període d'integraci6, presentant moltes m~s oportunitats per afer 

viable l'esquema apuntat en parlar de la maximitzaci6 deIs beneficis. 

Cal recordar les previsions que acabem de veure que fa G.C. Lodge respecte 

al futur paper deIs accionistes i deIs managers en les societats an6nimes 

que seran controlades pels managers que s'esforgaran d'aconseguir suficient 

d'uns accionistes an6nims nom~s interessats pels beneficis i no pas pel -

control de l'empresa, idea que junt amb altres aspectes interessants esta 

ampliada a Lodge, 1975. Es també convenient recordar que 

"Les oligarquies econ~miques simplement despla9arán llurs activitata de 

control a determinades empreses que monopolitzarán la distribuci6, la 

informaci6, l#oci, a pert de mantenir el control deIs recursos finan 

cersn (Bofi1l, p 44) •• / ••• 
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5.2.4.3 Relaci6 entre Propietat i Jerarquia 

Oespr~s d'haver fet una s8rie de consideracions generals sobre el capital 

i la propietat en el punt anterior, passarem ora a presentar els arguments 

que defensen la necessitat que la propietat de l'empresa no sigui del caPl 

tal privat per a permetre una forma no jerarquica, qüestionarem si equeste 

~s una condici6 sUficient, acabant amb unes considerecions sobre propietet 

de l'empresa, el seu control i les formes de participaci6 que aportaran -

llum en aquest tema. 

La propietat condici6 necesaria? 

Abans deqüestionar-nos la necessitat de la propietat per a poder establir 

un sistema no jerorquic, volem preguntar-nos qu~s ~s la propietat. 

La propietat de l'empresa ~s un mita, segons O. Ellerman, Un grup legalment 

~s el propietari dels outQuts i el responsable dels inputs usats, es a dir, 

paga els costos i rep els ingressos i aixf els beneficis del proc~s de pro

ducci6. El mateix grup té tamb~ els drets del management del procés de pro

ducci6. Aquest grup -que ~s propietari deIs outQuts, és responsable pels -

inputs i te els drets del management- és l'empresa. Pero, qui ~s l'empresa? 

La resposta ~s que només depen de com s'han fet els contractes de lloguer. 

En general el que llaga és el considerat com a empresa. Si el capital llaga 

treballadors, el capital ~s lPempresa, pero si els treballadors llaguen ca

pital, els treballadors s6n l'empresa. O'aquf que el concepte de "propietat 

de l'empresa" sigui un mite (Ellerman, pp 27-29)~ 

Blumberg planteja la qüesti6 de possibles limits a la participaci6 e ceusa 

de la propietat privada, encara que no contesta les seves importants pre-

guntes. 

Il gairebé ningQ en cap de les disciplines relacionades (amb la parti

cipaci6) ha plantejat la qüesti6: fins a quin punt la propietat privada 

i el control de la indQstria moderna posa forts limits en el nivell de 

participaci6 qúe ~s estructuralment possible? Oonats els efectes bene

ficiosos demostrats de la participaci6, fins a quin punt la seva apli

caci6 esta inharentment limitada pel marc de la propietat privada? Es 

cert, com T.B. 8ottomore ha dit, que el desenvolupament total de la -

.. / ... 
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participaci6 obrera ~s nom~s possible amb una base de propietat social? 

Aquestes preguntas no es posen mai. Per~ q~e passa quan científics so

cials seriosos duon o terme una investigaci6 perfectament convencional 

i es traben que els SGUS resultats els diuen que potser els vells advo 

cats del "control obrer" tenien quelcom de cert? El que passa ~s que 

treuen les mínimes conclusions possibles que els permeten romandre se

gurs dintre deIs confins de l"'aquí i 1 "'ara. La participaci6 es lloa p~ 

r~ ningú posa cap qüesti6 basica. Per contre, el sistema actual de pr2 

pietat i control es suposa simplement que ~s universal, malgrat el fet 

obvi que els experiments economics han d"'6sser arreu estudiats. Per~ 

aix6 rarament es fa, i el sistema actual es suposa com a fixat i lla-

vors, dintre del marc acceptat, urgeixen ajustaments (de les tecniques 

de supervisi6, par exempla) mfnims" (Blumberg, p 129) 

En canvi A. Gorz explica la seva resposte 

"Oir que treballarien millor d"'una manera m6s efica9, posant quelcom de 

la seva part, si el resultat de la seva producci6 i el desenvolupament 

del proc6s de treball els aparegu6s com a quelcom de propi, equival a 

dir senzillament que l"'optimització del procés de treball no ~s compa

tible amb el capitalisme, cosa de la qual ja n"'eren conscientsels pa

trons de manufactures. 

En efecte, si els obrers tinguessin res a dir sobre la finelitat i el 

desenvolupament del procés de treball, l'acumulació de capital deixaria 

d'~sser la finalitat dominant de la producció; estaria subordinada 

-o equilibrada- amb altres finalitats com la satisfacci6 i l"'inter~s 

del treball, le seva utilitat, el plaar de l"'us deIs productes, l'aug

ment del temps lliure, etc. Oit altrament, 1"'acumulaci6 de capital no

m~s pot ~sser "maximitzada" si s"'imposa als obrers com una exigencia 

extranya a la qual han de subordinar-se tates les altres. El capitali§ 

me nom6s pot desenvolupar-se i perpetuar-se si l'exigencia del capital 

-que consisteix a augmentar-se- s'encarna com exigencia separada en la 

persona del capitalista, i si aquest, com a funcionari del capital, t~ 

el poder absolut, desp~tic, en els llocs de producci6. L"'organitzaci6 

opressiva del treball té per finalitat afermar aquest poder •••••• " 

(Gorz, pp 98-9) 

~ ,,; 
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L'objectiu del nostrc traball no és demostrar la viabilitat de la genera

litzaci6 del modal d'organitzaci6 no jer~rquica d'empresa a tata la sacie 

tat, desplagant les empreses jer~rquiques. Es demostrar la viabilitat del 

model per empreS8S actuant en competencia amb altres dintre d'una economia 

de mercat i de propietat privada del capital, i més encara la seva viabili 

tat en una economia socialitzada. Per aixó.no discutirem la validesa gene

ral de les afirmacions de Gorz, perO tenint present el dit en elpunt 

5.2.3.1 anterior sobre la maximització deIs beneficis, i en el 5.1~2.1 so

bre la contradicció entre acceptar la humanització del treball i l'augment 

de beneficis pel capital, creiem hi ha moltes empreses que estan fora de 

la lógica de Gorz. 

Referint-se a les empreses autogestionades, Vanek fa una important distin

ció entre control i management per una part, i propietat per l'altre. Només. 

considera que una empresa és autogestionada quan hi ha "un control i mana

gement exclusiu de les institucions productives per ~ els seus membres 

actius basat en un vot igual" (Vanek, p 14), mentre que neIs propietaris

siguin quins siguin" reben "una remuneració ecooomica per l'us del seu ca

pital", reflex de l'esciJsetet: d'ao.uest (Vanek, p 15). Malgrat la possibili 

tat te~rica que el propietari pot Bsser qualsevol, clarifica que, excepte 

en el cas d"'una "propietat nacional", en totes les altres possibilitats 

"poden haver-hi conflictes d'interessos o la possibilitat de domini pel 

capital" (Vanek, p 16). 

O'arribar a una situació -general o en una sola empresa- com la prevista 

per G.C. Lodge, en la qual els accionistas no pretenen controlar el manag~ 

ment sino simplement els beneficis esperables en el mercat de capital en 

aquell moment, quina incid~ncia real pot tenir la propietat legal d'aquests 

accionistes no interessats pel control, sinó només per uns beneficis no ma
xims sinó els del mercat? Es dificil de donar una resposta a aquesta situa

ció hipot~tica, pero possible avui i probable aviat segons Lodge. 

Podriem considerar aquí els cas de les escoles Cooperatives de Barcelona, 

i que malgrat ésser-ne els propietaris legals de la cooperativa escolar, 

només participen en la gestió de l'escola, duta a terme pels mestres o si

§ui els treballedors de l'ensenyament. Potser la viabilitat d'aquesta gesti~ 

(o • / " • , 
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deIs treballadors en lo qual la propietat del capital nom~s hi participa 


sigui deguda al seu carecter de cooperativa de consumidors -els propieta


ris s6n els consum;_dors del servei- enlloc de cooperativa de producci~ -


-els propietaris serien als mestres que hi treballessin-, o pel voluntaris


me que s;hi ha posat intentant crear una experiencia d#alternativa a l#en-


senyament com a negoci privat o com una eina al servei de l;estat adminis-


trada pels seus funcionaris. 


La propietat de l;empresa, condici6 suficient de la democracia? 


La no propietat del'empresa per un capital o uns accionistes privats ex-


terns al treball a l~eITípresa no implica una forma alternativa de propietat 

jo que hi ha moltes alternatives. Per exemple la propietat del capital pot 

~sser (Vanek, p 14) 

l. Estatal o social 

2. Nacional 

3. Col.lectiva de 

a. tots els participants 

b. alguns participants 

4. Individual de 

a. tots els participants 

b. alguns participants 

5. DeIs consumidora o us~aris 

6. DeIs sindicats 


7. DeIs subministradors deIs materials 


La propietat 11 nacional" ~s la defensada per Vanek com a Onica foma que no 


crea conflictes d;inter~s o la possibilitat de domini pel capital, pe~ 


desgraciadament no deixa cIar en que consisteix. 


En qualsevol deIs casos en que la propietat sigui externa no veiem com es 


pot impedir que aquesta pugui exercir un control o inclOs una forta influe~ 


cia sobre la gesti6 interna de l;empresa. Podriem imaginar una real demo-


cracia política descentralitzada en la qual la propietat estatal o nacional 


no interferís amb una gesti6 democratica de l"empresa, per~ aquestes cir- 


cumstancies estan encara per veure, encara que s;hi poden acostar bastant 


com a Iugoslavia. 


,. 'O / • " • 
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Hi ha nombrosos casos que suporten la idea que lo propietat de l'empresa 

per part deIs seus treballadors -o de la instituci6 per part deIs seus -

usuaris- no és una condici6 suficient per a ossegurar-ne el seu funciona

ment no jerñrquic. Com exemples podem mencionar 

- Cooperativos. ~,lolt8S d'elles, malgrat la propietat col.lectiva i un com

ponent ideo16gic no despreciable, tenen un funcionament jerarquic molt 

tradicional, encara qU2 potser més humanitzat o paternalista. 

- Empreses comprados pels seus treballadors. En alguns casos, malgrat haver 

demostrat la capacitat col.lectiva deIs treballadors de tenir prou visi6 

empresarial por a comprar l'emprosa que l'antic propietari anava a tancarJ 

saber dur el proc~s de compra i fer-la funcionar eficientment, no han -

modificat l'estructura jer~rquica, cosa que crea problemas. En aquesta 

categoria podem citar Vermont Asbestos, South Bend Lathe Inc., Saratoga 

Knitting MilI, i Mohawk Valley Community Corp (Zwerdling, pp 53-76). 

Serveis p6bli6s. La propietat estatal o municipal d'un servei p6blic, 

per exemple els transports, no n'assegura en absolut la seva organitza-

ci6 no jerarquico, malgrat el possible corocter democratic de l'estructu 

ro politica. 

Universitats. El fet de separar-les deIs serveis p6blics en general és 

per dues raons. Lo primera que el m6n academic tradicionalment ha exigit 

una autonomia i llibertat academiques que somble que hauria d'impulsar 

el seu funcionament no jerarquic. La segona, que algunes universitats no 

s6n ni propiotat estatal, ni d'uns accionistes que intentan maximitzer 

els seus beneficis, sin6 d'un Patronat sense finalitat de lucre. Malgrat 

tot, les universitats s6n un exemple de funcionament jerarquic, malgrat 

alguns intents de democratitzar formalment els seu5 organs de govern. 

Propietat horitzonal. La propietat d'un edifici per part deIs seus resi

dents podria ésser un exemple del fet que no sempre el repartiment de la 

propietat resol els problemes, ni augmenta la satisfacci6. 

Les raons per a afirmar que la desaparici6 de la propietat privada externa 

del capital no ~s una condici6 suficient per a la desaparici6 de la jerar

quia s6n diverses (De Kadt, p 68). Les més importants poden ésser 

l. En empreses de propietat exclusivo deIs seus treballadors, la distribuci6 

• 

.. / ... 
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desigual de la propietat ~s molt probable que doni m~s poder als alts 

esglaons de la jerarquia i que per tant tendeixi a mantenir-la. 

2. 	Inclús en les e~preses en que 01 capital esta uniformement distribuit 

entre els treballadors, o encara que no ho estigui tots tenen el mateix 

pes en les votacions, els managers, cient!fics i tecnics son propieta-

ris d'un capitel -ceneixements, informaci6- que no esta uniformement 

distribuit i que permet exercir un poder considerable molt superior a 

l#assignat als vots. 

3. 	Seguint en la hipotesi de la igualtat de vot, el pes de la tecnologia 


historica ~s prou fort com per a reproduir les relacions jerarquiques 

puix que 


It 	 la teconologia de la fabrica és sens dubte, la que imposa una dete!: 

minada divisi6 tecnica del treball, que alhora exigeix un cert ti 

pus de subordinaci6, de jerarquia i de despotisme. la tecnologia 

~s aix1, la aparen~a, la matriu i la causa ~ltima de tot, i no es 

conceb com "1"'apropiaci6 col.lectiva" deIs mitjans de producci6 -

que portan la marca d'aguesta tecnologia, podria canviar el regim 

de fabrica, "l"embotiment" de les facultats i l'opressilS deIs obrers 

"l'apropiacilS col.lectiva" del conjunt de les fabriques nom~s pot 

~sser un traspas perfectament abstracte de la propietat jur!dica ••• 

(que) si deixo intactes l'organitzaci6 i les tecniques de producci6 

deixara iguolment intacte, amb l'anterior divisi6 del treball, la 

matriu de les relacions jerorquiques de domini i comandament" 

(Gorz, pp 13-14) 

4. 	les condiciones externes que provoquen situacions de crisi i de stress 

per assegurar uns ingressos suficients i la continuitat del treball, 

entre altres de tipus material a m~s de les tensions psico16giques -

personals, de convivencia o d"una no acceptacilS social deIs objectius 

perseguits, poden dificultar la participaci6 i encoratjar la dependeD 

cia en un fort lider (recordem la cita de 81umberg, p 132) que doni 

sensacilS de seguradat. 

Oesprés d'exposar algunes cr1tiques i idees no volem arribar a cap conclu

si6 sense abans tractar de les relacions entre propietat, control i parti 

cipaci6. 
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Propietat, control i participaci6 


Hem ri'actat fins ara de }.es relacions entre el control d"una empresa 


-el seu manaoemcnt- i la participaci6 real deIs seus treballadors, i 


acabem de veure les relacions entre aquesta i la propietat de l"empresa. 


Les relacions entre propietat i control fa temps que s"estan tractant, i 


hi ha bastants escrits sobre el tema (veure per exemple De Vroey). 


Creiem neces~ari perO de fer unoanulisi conjunta deIs tres aspectes mutua


ment interrelacionats de propietat, control i participaci6. La combinaci6 


elemental d"aquestes variables dona lloc a la Taula 5.2-7 (Corominas, 1977

78) en la que es veuen diferents realitzacions. 


Aquests tres conceptcs els entenem com a variables analogiques continuas 


i no com a variables digital s binaries. Per tant, llur combinaci6 real do


naria un espai enlloc d"una taula logica. Augmentant la resoluci6 de les 


variables usadas en la matriu do participaci6 (Taula 5.2-1 ), aquesta ma

matriu pot concebre"s com un pla participació-control. Si a aquest hi af~ 


gim la tercera dimonsi6 de la propietat, obt~ndriem l'espai propietat-co~ 


trol-participaci6, en el qual podriem situar cada empresa, i tra9ar iso-


superficies segons diferents criteris. 


Podriem aix1 trabar que una empresa propietat deIs treballadors, controla


da per les altes jerarquies i amb poca participaci6 estigu~s en la matei


xa superficie que una empresa propietat del capital, que ha introdu!t la 


humanitzaci6 del treball i que usa el sistema 4 d'estil de management de 


R. Likert. 

L'espai propietat-control-participaci~ no ~s un espai tridimensional, ja 

que cada una d'aquestes variables s"ha de considerar com a vector i no com 

escalar. La propietat pot ~sser m~ltiple: de petits accionistes, de l'em

presari inicial que conserva un paquet important d"accions, de la multina

cional que forneix la llic~ncia, d"alguns treballadors que han adquirit -

-pel mecanisme que sigui- unes accions, i inc16s l'estat pot tenir-hi una 

participaci6 per considerar que el sector ~s d"importancia estrat~gica. 

El control de l"empresa no prov~ d'un 6nic grup, els managers. Altres grups 

exerceixen tamb~ un cert control, mes o menys important, com l'estat i el 

municipi a trav~s de la 1 aci6, els bancs i grups financers a trav~s 

•• / o •• 



--

I 
P

R
O

 
P

I
E

 
T

 
A

 
T

 


, i
P 

E
 

R
 

S 
O

 
N

 
E

 
S 

O
 

R
 

G
 

A
 

N
 

1 
T

 
Z

 
A

 
C

 
1 

O
 

N
 

S 
¡ 

I 
; 

C
O

-I
T

R
O

L
 

C
A

P
IT

A
L

IS
T

E
S

 
C

O
N

 S
m

fl
D

O
R

S
 

T
R

E
B

A
L

L
A

D
O

R
S

 
S

IN
D

IC
A

T
S

 
E

S
T

A
T

 
C

O
H

U
N

IT
A

T
 

I 
!

. N
ac

 i
o

n
a
li

 t
z
a
c
 i
(
;

C
o

o
p

e
ra

ti
v

e
s

I 
C

A
P

IT
A

-
C

a
p

it
a
li

s
m

e
 

P
a
tr

o
n

L
lt

s
d

e
g

ra
d

a
d

 e
s
 

.C
o

n
c
e
s
s
io

n
s

L
IS

T
E

S
 

-. 

C
O

N
S

U
H

I
(/

}
 

C
o

n
s
u

m
id

u
ri

s
m

e
 

C
o

o
p

e
ra

ti
v

ís
m

e
 

E
c
o

n
o

m
a
L

s
D

O
R

S
w

 
z o ::¡

¡ 

/ 
p:

: 
~-c

.:¡
 

. 
C

o
n

tr
o

l 
O

b
re

r 

I P
-; 

T
R

E
B

A
L

L
A

 
S

o
c
ía

li
s
m

e
C

o
o

p
e
ra

ti
v

e
s
 

A
u

to
g

e
s
ti

ó
 

C
o

l.
le

c
ti

v
ít

z
a
 

N
a
c
io

n
a
lí

tz
a


. 
C

o
g

e
s
ti

ó
D

O
R

S
 

Iu
g

o
s
la

u
e
s
c
o

la
r
s
 

e
m

p
re

s
a
r 
i
a
l
 

c
íó

 
c
ió

P
a
r
ti

c
íp

a
c
íó

 
H

o
d

e
l 

P
e
rú

 
-

S
IN

D
IC

A
T

S
 

C
o

n
v

e
n

ís
 

S
ín

d
íc

a
lí

s
m

e
 

::¡
¡ 


?'
; 



o 

N
a
c
io

I
la

lí
tz

a
-

I .
 

H
 

E
S

T
A

T
 

I
n

te
r
v

e
n

c
íó

u 
ln

te
r
v

e
n

c
íó

 
c 

io
-< N

 
. 

S
o

c
ia

lí
s
m

e
 

E-
< 

j
'E

s
t
a
t

H
 z -< 

S
o

c
ía

lí
s
m

e
C

O
M

U
N

IT
A

T
'-'

 
~
 

a
u

to
g

e
s
ti

o
n

a
o 

r
l
 

C
o

m
u

n
ís

m
e
 

T
a
u

la
 

5
.2

-1
. 

E
x

e
m

p
le

s
 

d
e
 

p
o

s
s
ib

le
s
 

r
e
la

c
ío

n
s
 

e
n

tr
e
 

p
r
o

p
íe

ta
t 

í 
c
o

n
tr

o
l.

 



503 

de pre~tec, els treballcdors i els sindicats, la comunitat de veins i els 

consumidors, i organismes internacionals com el Banc Mundial, la 01T, la 

OCDE. 1ncl~s 185 formes i grau de control d~una filial per l~empresa mare 

varia entre diferents multinacionals. Unes es limiten a controlar els re

sultats, teient el management si no ha estat acceptable. Altres exerceixen 

un control minuci6s sobre tates les activitats. 

~~o es pot perlar (:e treballadors en general en considerar la participaci6 

ja que entre ells hi ha grups d'interessos no només diferents sin6 que p09~n 

~sser oposats, com entre 8ls directors, caps i encarregats, tecnics, admi-

nistratius i obrers, obrers qualificats, especialistes i peons, solters i 

casats, homes i dones, joves i vells, nous i amb antiguitat. 

Arribem així a havar de considerar cada empresa en un espai multidimensio-

nal, en el qual s'haurien de determinar les iso-superficies segons els cri

teris d'optimitzaci6, o funció objectiu. 

Aquestes consideracions no pretenen en absolut desencoratjar, tot al contr~ 

ri, m~s aviat mostrarien una limitació de coneixements que podrien ser ob-

jecte de treballs d'investigació. El que si pretenem peró és mostrar la --

inoperativitat deIs tractaments simplistes, que pretenen reduir aquest es-

pai multidimensional a una taula l~gica d~unes poques variables digitals. 

Una empre$concreta que vulgui implantar una estructura no jerarquica ha de 

trabar la solució de les contradiccions a partir d~un procés democratic de 

definir la funció objectiu i l'espai multidimensional en el qual aquesta 

s'ha d'optimitzar. A partir d'aquí, l'optimització es pot trobar per un 

grup que tingui les suficients capecitats tecniques per a fer-ho, i que pot 

incloure lIexperts" de fora l'empresa. El resultat de l'optimització de la 

funció objectiu es tradueix en la constitució de l'empresa de la qual hem 

parlat en el punt 5.2.3 anterior, i que pot modificar-se només per procedi

ments provistos en ella mateixa. 

No neguem les dificultats constituients, sobretot quan no es poden fer es

tudis comparatius ce diferents constitucions perque n'existeixen molt po-

queso Malgrat tot n'hi ha algunes i seria una aportaci6 positiva el fer el 

seu estudi comparatiu. Els costos constituients pero compensen sobradament 

els beneficis que possibilitan, i els més grans costos de funcionament --

d'una empresa jerarquica. 
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6. CONCLUSIONS 

En aquest capftol comen~arem presentant les principals conclusions que hem 

tret a cada un deIs capftols anteriors d'aquest treball. La formulaci~ en -

forma de punts vol ajudar la seva interpretaci~. 

L'últim apartat d'aquest capftol exposa les conclusions generals del treball, 

comparant-les amb les hip~tesis que s'havien formulat a l'inici. 

6.1 Capftol 1 

1 - Respecte al management hi ha diferents opinions, sovint molt allunya-

des unes de les altres. Aixf, P. Orucker mant~ que el management ~s -

una ciencia, i també una cultura, un sistema de valors i de creences. 

Likert defensa que ~s un art que actualment ha aconseguit utilitzar m~ 

todes cientffics que permet comparar, avaluar i reproduir experiencies. 

Massie ~s del parer que el management ~s depenent de la cultura -ideo

10g1a- i que el que roman constant s6n els principis de management que 

identifica. El que no explica per~ ~s la seva legitimitzaci~, ~s a dir, 

en quins valors Docials i morals es basen aquests principis, i perque, 

les activitats i privilegis que se'n derivan s~n reservades a un grup 

de persones, els managers. 

2 - L'intent de fer del management una ciencia respon a l'inter~s de pre-

sentarlo com a ideol~gic, com una veritat per sobre de les opinions i 

creences, com quelcom lligat al progr~s. Malgrat aquests intents, no 

hi ha una teoria cientffica del management, les diferents concepcions 

corresponen a cultures o ideologies diferents. 

Aquesta diversitat de concepcions no es dona nom~s en el camp important 

del management, sino també en la mateixa concepci~ de l'empresa, tal -

com conclou, A. Marzal en la sfntesi del seu llibre, 

"En primer lloc -i ~s quelcom que ja he apuntat al llar de l'an~lisi

la idea d'empresa que es revela en les ideologies cnalitzades ~s -

una idea equfvoca: una pluralitat d'idees, una amplia gradaci6, un 

ampli espectre que va desde l'empresa autorit~ria i jerarquica deIs 

.. / ... 
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feixismes en un extrem fins la comunitat solidaria i rabiosament 

democratica de l'anarquisme per l'altre" (Marzal, p 319) 

En conceptes tant importants com autoritat i staff tampoc hi ha un acord 

minim entre els autors. El mateix centre de la direcci6, la presa de de

cisions, ~s tan poc cIar que hom reconeix que sovint no se sap ni com ni 

on es prenen les decisions. En aquestes circumstancies es fa difícil 

d'acceptar l'objectivitat i la necessitat del sistema jerarquic actual. 

3 - Una de les arees en qu~ tots els autors coincideixen ~s en la divisi6 -

del treball per a augmentar l'efici~ncia econ~mica. Aquesta divisi6 del 

treball comporta l'especialitzaci6 i aquesta la coordinaci6 i l'autori-

tate Per~ aquesta divisi6 jerarquica de l'empresa ~s inseparable de la 

distribuci6 del poder i deIs privilegis. Ha estat el resultat de la vo-

luntat d~obtenir certs resultats aplicant determinats principis. 

Aquesta forma organitzativa que n'ha resultat influeix sobre la societat. 

En concret les teories racionalitzadores, les formes i t~cniques organit~ 

zatives de les grans empreses s'imposen i s'extenen a trav~s del mercat 

i del sistema educatiu. Hom arriba a veure els managers com el pilar de 

la societat. 

La divisi6 del treball s'hagu~ d'imposar als treballadors, sancionant -

els que no volien o no podien adaptar-se als nous tipus i ritmes de tre

ball determinats pels t~cnics i managers a partir de F.W. Taylor. 

La divisi6 del treball a m~s de l'especialitzaci6 ha significat la sepa

raci6 de poderse L~autoritat i poder de comandament d'uns ha generat 

l'estructura jerarquica, i la disciplina deIs altres. Aixf l'estructura 

jerarquica ocupada pels managers o executius t~ una funci6 tecnica i una 

altra d'autoritat. 

4 - Malgrat que les funcions executives es poden anar alternant per diferents 

persones, aquesta no ~s la norma, ja que la contribuci6 m~s important de 

l'executiu és la seva lleialtat. Aquest management fidel s'aconsegueix 

a canvi d'una exist~ncia assegurada en la burocracia, d'un prestigi i -

d'un bon sou. L'estructura burocratica representa una excel.lent concen

troci6 de poder i d'autoritat. Tant ~s aixi que fa impossible una "revo

luci6", mentre que permet els cops d'estat • 
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Els managers i t~cnics proporcionen al capital els coneixements t~c-

nics necessaris per a organitzar la producci6 i poder fongar als tre

balladors els nivells m!nims de contribuci6, i les accions disciplin! 

ries en cas que no hi arribin. ~emovent els coneixements i la inform~ 

ci6 deIs treballadors els posa en situacions ~'inferioritat. 

Malgrat tot, l'empresa nom~s pot funcionar perque a m{3s d'aquesta or

ganitzaci6 jerarquica formal n;hi ha una altra, no basada en el man~ 

gement ni en l'autoritat, sin6 espontania, informal. Les relacions 

staff i interdepartamentals tamb~ s'escapen de l'esquema principal j~ 

rarquic i d'autoritat. 

5 - Els managers constitueixen un estament primordial en l'organitzaci6 j~ 

rarquica de l'empresa. Malgrat aquesta importancia, no hi ha normes 

cIares per a la selecci6 deIs managers ni per a la seva avaluaci6. 

A m~s deIs resultats objectius sembla hi ha altres factors que tenen 

molta importancia per a la seva acceptaci6, com respectar els estils 

deIs superiors, i ser un tipus de persona adequat per a l'empresa. 

D'aqu! la tendencia a promocionar personal intern m{3s que seleccionar 

bons professionals de l'exterior. 

6 - Es interessant de notar que fins la segona guerra mundial es mantingu~ 

la divisi6 d'opinions sobre l'estructura funcional -deguda a F.W.Taylor

i l'estructura jerarquica, concebuda per Fayol. La col.laboraci6 entre 

l'ex~rcit i les ind6stries durant la guerra feu apareixer la nova teo

ria staff-11nia d'organitzaci6 empresarial. 

7 - Per a nosaltres les funcions del management actuals contenen uns compo

nents executius, uns de tecnics i uns d'animaci6 del grupo L'analisi 

segons aquest esquema permet d'entendre millor la posici6 deIs managers 

i inc16s separar les funcions entre diferents persones o organismes. 

La no separaci6 d'aquests components a les empreses es deu a l'inter~s 

d'acumular els coneixements tecnics i la informaci6 en el grup de di-

recci6, i a la necessitat practica d'haver de considerar i tractar cOD 

venientment la carrega ideo16gica i cultural inclosa en els conceptes 

de management, empresa i autoritat dominants. 

t 
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6.2 Capítol 2 

1 - L'element huma de base ~s tan important que s'ha hagut de re-intro

duir en la teoria de l'organitzaci6 per poder millorar la producti

vitat. D'una banda cal tenir en compte les necessitats humanes i -

d'altra banda cal aprofitar l'increment productiu desplegat per la 

participaci6 deIs mateixos treballadors. 

Malgrat defensar la jerarquia per la necessitat d'especialitzaci~ i 

la manca de suficient personal capacitat, hi ha prou evidencia que 

la participaci6 deIs treballadors millora l'eficiencia de l'empresa, 

i la satisfacci6 que ells obtenen tot executant l'activitat produc

tiva. 

2 ~ La frustraci6 creada pel treball en la majoria de pa1sos industria

litzats ha portat al fet que els governs, i inc16s organitzacions 

internacionals com l'DTAN, es preocupessin d'aquest problema social. 

Entre les recomanacions que han fet hi ha l'encoratjament de progra

mes d'humanitzaci6 del treball i de participaci6 deIs treballadors 

en la determinaci6 de la propia activitat laboral. Hom ha reconegut 

la necessitat de desenvolupar els m~todes i tecniques apropiats per 

aquest nou enfoc, tal com es desenvoluparen sistemes de coherci~, 

control i divisi6 de tasques amb la concepci~ jerarquica tradicional. 

Dintre d'aquesta nova perspectiva cal ressaltar els sistemes socio

tecnics de disseny deIs llocs de treball que considera conjuntament 

el vessant tecnic i el sociologic en l'activitat laboral. 

3 - En una societat amb una constituci6 política democratica ~s difícil 

legitimitzar l'autocracia a l'empresa. El creixement del nivell ed~ 

cacional deIs ciutadans fa difícil que els treballadors acceptin -

unes condicions de treball que consideren arbitrariament adverses. 

La mateixa Comunitat Europea comenga a difondre el concepte que els 

interessos deIs treballadors en les empreses podrien ser superiors 

al deIs accionistes. D'aquí qU8 cal que els treballadors puguin ju

gar un paper important en el funcionament de la seva empresa • 
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4 - El descontent en el treball no es deu a les condicions infra-huma

nas del segle passat deIs pa'1sos avui industrialitzats. Segons un 

informe del govern deIs EE.UU., l'alienaci6 ~s inherent als m~todes 

de management piramidal i burocratic, i a la tecnologia avan~ada i 

tayloritzada. 

Aquestafrustraciógenera uns costos socials molt elevats, com el 

tractament medic de les malalties professionals, aband6 de la par

ticipaci6 pol!tica, i engajament en moviments socials i pol!tics 

extremistes. Aqu! neix l'inter~s deIs governs, i de la CEE i OTAN, 

afer desapareixer aquestes consequencies, i en promoure una certa 

humanitzaci6 i democratitzaci6 de la vida laboral de les empreses. 

5 - Les tecniques de manipulaci6 utilitzades pel management fins ara, 

no han assolit satisferni motivar els treballadors ni resoldre -

els problemes a llarg termini. L'equilibri entre incentius i per-

suasi6 ~s dif!cil de mantenir i un assumpte molt delicat. Els tre

balladors experimenten que els managers els infravaloren i es des

preocupen de fet de les millares que els propasen. 

El creixement de les empreses augmenta l'especialitzaci6 i aix! la 

coordinaci6, burocracia i jerarquia. La mobilitat deIs managers, i 

la sensaci6 d'inseguretat del molts tendeix a augmentar el cBracter 

jerarquic del sistema de management. 

La perdua de productivitat de molts managers deguda a les deficien

cies en la seva selecci6, formaci6, avaluaci6 i definici6 de fun--

cions sovint s'intenta contrarrestar exigint m~s productivitat als 

treballadors. Aix6 crea una reacci6 negativa en el conjunt de tre-

balladors, sobretot quan s6n conscients de la baixa productivitat o 

eficiencia deIs managers. 

6 - El descontent en el treball ha significat una serie de problemes di

rectes per a les mataixes empreses, com s6n l'augment de l'absentis

me, de la rotaci6 de la plantilla, deIs rebuigs. Els treballadors, 

sense poder resoldre el nus del problema han anat exigint augments 

salarials continuats. Per aquestes raons, i per la campanya governa

mental, mol tes empreses s'han llen~at a experimentar -amb el pl~ 
t 
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sentit de la paraula- noves formes d'organitzar el treballa Aquestes 

cobreixen gairebé totes les activitats i tecnologies, tots els sec-

tors i nivells de treballadors. 

7 - la mateixa evoluci6 que es dona el segle passat en el treball deIs 

oficials convertint-los en proletaris i multiplicant el nombre 

d'aquests, s'esta donant actualment en els treballs administratius, 

cientffics, tecnics i el mateix de management. la causa inmediata 

d'aquesta evoluci6 ha estat el creixement del volum de les empreses 

i deIs seus mercats. les conseqDencies per als individus s6n similars 

a les ja experimentades pels oficials: perdua de la iniciativa i del 

control sobre nI propi treball, rutinitzaci6 de les tasques, perdua 

de l'estatus professional. 

8 - Aquesta transformaci6 esta posant al descobert Que els increments"de 

l'especialitzaci6, de la divisi6 del treball, de la burocracia i de 

la jerarquia no s6n condicions necessaries per a l'increment de 

l'eficiencia. Més aviat constitueixen un element negatiu, dificulten 

l'eficiencia del funcionament. 

D'altra banda pIs m~todes utilitzats pel sistema jerarquic han perj~ 

dicat innecessariament els treballadors. Actualment hi ha prou evi-

dencia per a afirmar que els sistemes de treball es poden modificar 

perque causin més satisfacci6 i mantinguin l'eficiencia de l'empresa. 

Molts processos dissenyats avui no fan Os deIs coneixements d'ergong 

mia i de psicologia que podrien millorar les condicions de treballa 

Cal legislaci6 exigint-ho, com ja hi és en alguns pa!sos. 

Hi ha molts exemples que mostren la tendencia a intentar dissenyar. 

els llocs de treball amb una certa humanitzaci6. Els més espectacu

lars s6n les eliminacions de les cadenes de muntatge precisament -

alla on s'implantaren: en la fabricaci6 de l'autom6bil. En alguns 

casos els tecnics han de justificar el mateix métode de disseny. 

Algunes tendencies van suavitzant el caracter jerarquic de l'organii 

zaci6, introduint relacions horitzontals i de xarXa. la idea que el 

lloc de treball, de l'obrer i del manager, s'ha d'adaptar a la persE 

na comen~a a ser formulada i aplicada. 

• 
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9 - Un aspecte important del moment actual de l'organitzaci6 del tre-

ball el constitueix que la situaci6 deIs treballadors sigui estu-

diada de forma interdisciplin~ria. Fins ara cada disciplina -psico

logia, sociologla, economla pol!tica, relacions humanes, management 

enginyeria, ergonomia, legislaci6- l'havia analitzat parcialment, 

sota la seva perspectiva. Les solucions proposades resolien una pe

tita part del problema. Ara el problema global encara no esta resolt 

ni definit totalment, pera creiem que les perspectives d'analisi -

s'han ampliat considerablemente 

10 - Moltes de les empreses que han realitzat experiencies en humanitza

ci6 o en participaci6 en el management, han limitat aquestes expe-

riencies a una petita part de l'empresa, i molt sovint han controlat 

molt estrictament la difusi6 d'informaci6 sobre les experiencies. 

Creiem que aquests dos fets s6n molt importants, pel que en torna

rem a parlar. 

11 - Hi ha dues conseqDencies, que considerem molt importants, que es po

den despendre de les experiencies de humanitzaci6 i de participaci6. 

La primera ~s que les inversions econamiques s6n del 10 al 3~/o m~s 

elevades que les del proc~s convencional. Aquest fet podria ser indi 

catiu d'un deIs factors que han ajudat el desenvolupament deIs tre-

balls jerarquics i deshumanitzats, i que seria la minimitzaci6 de -

les inversions. La segona, que paral.lelament a un augment en la sa

tisfacci6 s'aconsegueix en general un augment de la productivitat. 

En concret, hi ha m~s beneficis i menys treballadors per unitat de 

producte. Aquestes conseqDencies indirectes afecten directament a -

qDestions ideo16giques i estrategiques molt importants per al conjunt 

de la classe obrera. Cal donar una resposta clara a aquesta nova 8i

tuaci6. 

12 - Entre les tecniques que modifiquen el lloc de treball, les m~s cone

gudes s6n l'ampliaci6, l'enriquiment i la rotaci6 de les tasques. 

L'ampliaci6 ~s la m!nima millora, de conseqDencies molt limitades. 

L'enriquiment com a rnaxim pot causar efectes forga limitats. Malgrat 

aix6, uns proposen que aquest proc~s sigui decidit per experts, i no 
t 
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pas psls propis afectats, per no caure en el perill que els treba

lladors participin m6s enlla del seu nivell de competencia. Altres 

recomanen que siguin ols propis treballadors que participin en la 

reforma del seu treballa Aquesta modificaci~ ja afecta el sistema 

de management, canvia el rol deIs encarregats. La rotaci~ de tas-

ques, encara que també és una millora molt limitada, retorna un -

element de decisi~ als treballadors i és un aband~ parcial de la 

teoria de la maxima especialitzaci~. 

13 - L'organització del treball en equips aut~noms ja representa un can

vi més importent. Cal remarcar que aquesta forma d'organitzar el -

treball subsistí en alguns rams la revoluci~ industrial a Gran Bre

tanya, i a la sider~rgia de1s EE.UU. fins a fina1s del seg1e XIX. 

Alguns autors l'han experimentat en 11urs fabriques, o l'han propo

sat tot al 11arg de la hist~ria. 

Els equips de treball aut~noms tampoc s~n la solució als problemes 

organitzatius no jerarquics. La importancia i interés d'aquesta -

forma organitzativa és que afecta ja i modifica e1s primers nivells 

de management. Certes funcions d'aquest s~n traspassades a1s equips, 

i en alguns casos inc1~s ha desaparegut el primer nivell del manage

mento 

14 - Considerem que la reducci~ de la jornada laboral que s'ha donat en 

alguns casos com a conseqüencia de l'augment de la productivitat de

rivada de la humanitzaci~ del treba11 o de la participació obrera 

pot ser un camí real per a la reducci6 de la jornada de treba11. 

15 - La varietat de pa1sos i sectors en e1s qua1s un gran nombre d'empr~ 

ses importants han experimentat amb éxit diferents programes d#hum~ 

nització del treba11 i de certa participació de1s treba11adors, fa 

conc1oure que no hi ha prob1emes de tipus tecno1ógic que no s'hagin 

pogut solucionar. En general l'activitat productiva podria ser org~ 

nitzada de forma mo1t més humana i democratica. Evidentment aquesta 

conclusió porta a la pregunta de les raons que no ho fan possible. 

Deixem la resposta a aquesta qüesti6 basica per a més endevant • 
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16 - Es necessari un tractament global de l'orgonitzaci~ de l'empresa 

amb criteris i bases m~s democr~tiques i definides. La parcel.l~ 

ci~ i limitacions de mol tes experiencies han possibilitat, per 

exemple, que la humanitzaci~ del treball no impliqu~s la seva -

democratitzoci~, que es participes en el management pe~ no en 

els beneficis, o a l~inrev~s. 

La participaci~ deIs treballadors ha de ser a tots els nivells. 

Si es limita al lloc de treball, es topa amb els limits de la PE 

lítica i les normes de l'empresa. Si nom~s es dona al Consell 

d'Administraci~, pot ser difícil que els treballadors mantinguin 

l~inter~s en uns meconismes d'efectes a llarg termini per~ amb 

poca influoncia immediata sobre la vida di~ría. Si no hi ha una 

carta participaci6 en els beneficis, dificilment els treballa-

dors podran ecceptar cap mecanisme que partí a un increment deIs 

beneficís de l~empresa. 

La participaci~ deIs treballadors no pot oblidar-se en els ni--

vells del management, i el tecnic, ja que tots dos s~n uns in-

termediaris entre les polítiques d~empresa i la vida diaria, -

amb una forta influencia sobre aquesta. Moltes experiencies han" 

demostrat la factibilitat d'aquest tipus de participaci~ i els 

bons resultats que es poden obtenir. 

17 - Els conceptes d~humanitzaci~ i de particípaci~ estan sent acceB 

tats deIs managers, sempre que millorin la productivitat i l'~ 

bient de treball, í mentres no qüestionin la seva autoritat ni 

usurpín les funcions que consideren com a seves. 

Els treballadors, malgrat veure els efectes positíus de la par

tícipací6 i de la humanitzaci6 del treball, temen caure en una 

nova situaci6 en la qual es trobin en inferíorítat de condicions 

respecte a l~actual. 

Excepte en els pa!sos en que s 'ha institucionoJ.i tzat la partici

pací6 deIs treballadors a través deIs sindícats, aquests han -

mantíngut posícions que a la practica han estat poc cIares. En 

general han anat des do l'oposici6 al deixar fer. No hi ha una 
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estrategia cohcrent i a llarg termini. 

Alguns, amb 1-opini6 que els fen~mens de la humanitzaci6 i de la 

participaci6 s6n inevitables, proposen prendre la iniciativa per 

poder orientar els esdeveniments al seu inter~s, i per adquirir 

experiencia 8mb les noves regles de joco Malgrat tot, sembla que 

la incertesa d-unes noves regles del joc faci m~s por a managers 

i sindicats que no pas goig els possibles beneficis que podrien ob

tenir-ne. Aquesta pot ser una de les raons per les quals no s'exte

nen m6s les experiencies. 

18 - Els resultats de les experiencies d'humanitzaci6 i de participaci6 

sovint no han estat avaluats amb massa detall. Hi ha hagut una teD 

dencia a no publicar els resultats, que s'han considerat com una 

propietat similar als de la recerca. Aquest fet podria frenar el 

ritme d'expansi6 de noves formes d'organitzaci6 del treballa 

19 - Algunes empreses han deixat experiencies amb exit econ~mic perque 

havien comen90t o qDestionar certs temes que la direcci6 i el mana

gement consideraven que eren prerrogativa seva. A partir d'aquests 

CasOs ha nascut el convenciment del management que els experiments 

han de ser controlables, tant per les arees tocades com per la pro

fonditat, com per les tecniques. Solucions que poden ser escaients 

per a una secci6, poden no ser-ho per a tota l'empresa. Considerem 

que aquest fet ha estat un factor important perque no creixin les 

experiencies a la resta de l'empresa, i també a altres empreses. 

20 - En general les experiencies d'humanitzaci6 del treball i de particl 

paci6, si bé han representat unes millores economiques per a l'em-

presa, han exigit unes inversions una mica superior a les classiques. 

Les pressions historiques del capital per minimitzar les inversions 

poden haver influ!t a seleccionar unes formes organitzatives jerar

quiques i deshumanitzades que requerien unes menors inversions que 

unes organitzacions m~s humanitzades i menys jerarquiques. 

0./ ... 
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6.3 CapItol 3 

1 - Les motivacions que han promogut estructures organitzatives de les 

empreses més humanitzades o participatives han estat de tipus eco

n~mic, etic o socio-polItic. A la practica les realitzacions sovint 

han tingut m6s d'una motivaci6. Hi ha diferents ideologies que do-

nen suport a la gesti6 democratica de l'empresa, encara que amb va

riacions notables de matIs i d'estrategia que arriben afer prendre 

posicions contraries en mol tes circumstancies concretes. 

2 - La propietat de l'empresa per part deIs treballadors en alguns casos 

no ha significat la seva gesti6 democratica, emcara que en conjunt 

hagi pogut millorar l'esperit i els inaressos econ~mics. 

Els treballadors han obtingut la propietat de l'empresa per traspas 

de l'antic propietari i per adquisici6, principalment d'empreses en 

situaci6 econ~mica desfavorable. Sembla que aquesta via pot ser m~s 

efica9 i senzilla que la de crear una nova empresa, especialment si 

aquesta no 6s petita. 

3 - La 18gislooi6 sobre cooperatives de producci6 ~s molt diferent entre 

els pa~sos que en tenen. Les diferencies afecten aspectes molt impol 

tants per al funcionament democratic, resultats econ~mics i per al 

mateix concepte de cooperativa. Entre les m~s importants podem citar 

la possibilitat que hi hagi treballadors no socis, o socis no treba

lladors, la desioualtat del vot, la tassa maxima d'inter~s del capi

tal, la possibilitat de conversi6 a societat an6nima, o de vendre el 

patrimoni, 1'65 d'aquest en cas dedissoluci6, i els beneficis cre

diticis o fiscals. 

Aquestes variacions en algunes circumstancies han dificultat la cre~ 

ci6 i la vida de cooperatives, en al tres ha permes que societats 

an~mimes operessin sota el nom de cooperatives. 

La influencia de l'ambient polftic sobre les cooperatives en partic~ 

lar, i en general sobro les empreses autogestionades, queda aix:! pa

les. Aquesta influencia no pot oblidar-se en cap analisi ni experie~ 

CiR. 
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4 - Espanya constitueix un cas excepcional en el m6n cooperatiu per -

dues raons. La primera pel gran nombre de cooperatives de producci~ 

inscrites i la import~ncia econ~mica d'algunes. La segona per 

l'existencia d'una xarxa cooperativa ben establerta, amb uns anys 

de vida i una forta potencia econ~mica, i que cobreix el sector Pr.2 

ductiu, de consum, de credit, habitac1e i ensenyament. 

Malgrat tots els aspectes positius de la xarxa cooperativa de Mon-

drag6n, ha estat objecte de cr!tiques per no haver desenvolupat una 

organitzaci6 prou democr~tica ni haver fet gáires progressos en la 

humanitzaci6 del traball. 

5 - L'existencia d'un marc social i de legislaci6 favorable per a les 

experiencies no jer~rquiques permet la seva rapida multiplicaci6. 

Hi ha prou evidencia per poder afirmar que la gesti6 democratica de 

les empreses en aquestes circumstancies no disminueix els resultats 

econ~mics, malgrat els costos i dificultats degudes a tot canvi de 

sistema organitzatiu i al deficit inicial en educaci6 i experiencia. 

En algunes circumstancies, els treballadors han mantingut en opera

ci6 empreses tancadas o abandonades pels seus antics propietaris i 

managers. 

6 - El que la participaci6 democratica a la gesti6 de l'empresa estigui 

garantida par la Constituci6 d'un pa!s i rebi el seu suport no ~s 

suficient per assegurar que la tendencia democr~tica venci la jera~ 

quia ni dintre l'empresa ni en el. conjunt de l'econumia del pa!s. 

La minoria que posseeix els coneixements tecnics i managerials cle

ssics a l'empresa tendeix a exercir un control efectiu de l'empresa 

que els mant~ en una situaci6 de cert privilegio La tendencia deIs 

treballadors a relegar les funcions tecniques i de management en -

mans d'experts els dificulta que puguin controlar realment el fun-

cionament de l'empresa i fo~ar-ne la seva democratitzaci6. 

La minoria que controla els recursos crediticis i financers del pa!s 

t~ un poder molt gran que els converteix en un grup privilegiat i 

poc democratice Aquest nivell de l'economia global t~ unes fortes 

implicacions en el funcionament democratic de les empreses, per 

../ ... 
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?xemple per relativitzar la concesi6 deIs credits. 


Malgrat aquestes i altres limitacions, el sistema productiu a Iugos


lavia en conjunt funciona millor que els eQuivalents en paisos d~em


presa privada capitalista, tant en la vessant econ~mica com en la 

humana. 


7 - La teoria economica de les empreses no jerarquiques cooperatives o 

autogestionades esta molt poc desenvolupada. La teoria de la gesti6 

no jerarquica es troba en la mateixa situaci6. Encara que els crite

ris que guien les situacions simples elemental s sovint s6n clars, no 

ha s6n els d~optimitzaci6 global d~una situaci6 complexa i que reQue

reix ponderar cada un deIs factors de la Funci6 Objectiu. Les críti- 

ques i els remeis que es basan en un aspecte únic, o en un grup molt 

'limitat, s6n un reflex del que hem apuntat. 

La desproporci6 entre l~estat de la teoria economica i de management 

de les societats lucratives, i de les empreses no jerarquiQues i de 

les no lucratives no respon a la diferent proporci6 de cada tipus 

d~empresa. Les societats lucratives reben un ajut extern teoric molt 

superior al que reben les empreses no jerarquiques i les no lucrati- 

ves. Aix6 fa difícil que es millorin els coneixements teorics de l~ecE 

nomia i del management d'aquest tipus d~organitzaci6, i per tant difi 

culta el bon funcionament d'acord amb els seus principis de base. 

L~organitzaci6 cooperativa o autogestionaria de l'empresa s'ha expe-

rimentat en un gran nombre de sectors productius. Els limits no estan 

imposats pel nivell tecno16gic, sin6 pel nivell d'inversions, pel nofu 

bre de treballadors, i per la dificultat de disposar de prous tecnics 

i managers amb una actitut democratica. 

Aquestes variables estan molt lligades al tipus i nivell tecnologic 

dintre d'un sistema socio-polític, pero poden variar molt en un altre 

sistema. 

6.4 Capitol 4 

1 	 L'organitzaci6 del treball i de l~empresa, la ideologia i la tecnolo

gia s6n tres variables que estan fortament relacionades entre elles, 

per6 no creiem que se'n pugui considerar una com a variable indepen

dento 
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2 - Als primers temps de la revoluci~ industrial, el sistema de produc

ci~ en f~briques s'expandi perqu~ permet~ un fort augment da la p~ 

ducci6. Aquest fou degut a les millores tecnologiques i tamb~ al -

fet de poder imposar un ritme i durada mínims de treball als obrers. 

A m~s, l'empresari podia controlar millor els materials. 

El treball en fabriques, amb l'augment de supervisi6 i disciplina im 

posada als obrers, pels managers i els encarregats, porta a una ma-

jor predictibilitat i regularitat de la producci~. El capital s'ap~ 

pia del dret del management i de fixar la tecnologia, la durada de 

la jornada laboral i la ubicaci6 deIs obrers. 

3 - Durant molt temps a partir deIs inicis de la revoluci~ industrial -

coexistiren diferents formes d'organitzaci~ del treball. Les difer~~ 

cies depenien de la branca de producci6 i de l'~rea geografica. Una 

característica comuna fou la de dividir els antics oficis en tasques 

realitzades per proletaris amb la mínima qualificaci6, i la d'anar 

reduint continuament el control que l'obrer tenia sobre el seu tre-

ball. Aquest fet abaratí el cost de la ma d'obra perqu~, en les cir 

cumstancies político-socials i economiques de l'~poca, permet~ pagar 

uns baixos sous a uns sectors de la poblaci6 que s'havien fet in~tils 

en altres sectors i tenien uns costos de substituci6 m!nims. 

4 - Els problemes que la divisi6 minuciosa del treball ha portat a la -

classe obrera no creiem que es derivin ni del fet de no produir una 

mercaderia, ni de la no propietatdels mitjans de producci~. El pro

blema resideix en el proc~s de producci6, en la tecnologia i l'orga

nitzaci6 del treball que s'han desenvolupat de forma aliena als int2 

ressos humans i socials deIs treballadors. 

La maquinaria m~s que humanitzar el treball.ha permes que el capita~ 

mitjan~ant els managers, controli els proc~s de treball molt m~s -

d'aprop que el possible amb nom~s m~todes organitzatius i disciplin~ 

ris, usurpant una funci6 que havia estat axercida pels propis treba

lladors. Aquesta característica ~s al manys tant important com la -

que la maquinaria permeti augmentar la producci6 i la productivitat. 

La maquina no ~s una nxtensi6 deIs treballadors per ampliar les se-

• 
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ves capacitats, sin6 que aquests es veuen com una extensi6 de la ma

quina que permet imposar el ritme i el control. 


El capital pagué fer-se amb el control del proc~s de producci6 perqu~ 


era propietari deIs rnitjans de producci6, el coneixement de les maqui 


nas esdevingu~ un ofici segregat deIs treballadors i al servei del ca 


pital, i per l'existencia d'un mercat de fo~a de treball creat per 

adaptar-se a 1 'organitzaci6 dictada pel capital. 


5 - L'evoluci6 de l'organitzaci6 del treball, de l'aprofitament de les -

fonts energetiques, i de la mecanitzaci6 a partir de la revoluci6 in

dustrial no s6n conseqüencia de les necessitats deIs treballadors, ni 

deIs seus metodes de treballa Correspon a la voluntat d'una classe 

aliena que encamina l'evoluci6 tecno16gica per extendre i aprofondir 

els seus interessos i beneficis. Els elevats costos socials causats 

no foren un impediment per a aquesta evoluci6. 

En teoria els treballadors que eren pagats segons allo que havien p~ 

dultique podien organitzar el seu treball com volien, llogant incHis 

ajudants, hoguessin pogut llagar a tecnics per augmentar la propia -

productivitat i disminuir la fatiga. Malgrat aquesta possibilitat tea 

rica no ho feren. 

6 - A partir de la revoluci6 industrial la substitulbilitat entre recursos 

naturals, capital i ma d'obra adquireix una nova dimensi6. No solament 

es modifica la distribuci6 de la riquesa creada entre els diferents 

factors de producci6, sin6 sobretot entre les diferents classes socia15, 

El paper de la tecnologia no és aix! neutre de cap manera. 
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? - A finals del segle XIX la revoluci6 industrial i els seus principis 

ja s'havien establert plenament en els paisos més industrialitzats. 

La mecanitzaci6 de les fabriques havia aconseguit augmentar la produc

ció, disminuir el nombre d'obrers i el cost de la seva substitució, 

controlar el ritme de treball i del procés productiu. Malorat aix6, 

l'organització del treball no permetia treure totes les possibilitats 

de la mecanització ja que els treballadors encara retenien certa ini-

ciativa i responsabilitat, cosa que usaren percontrarrestarels avan-

tatges que el capital havia aconseguit amb les fabriques i la mecanit 

zaci6. 

L 'essencia del treball de F . \'¡. Taylor fou treure el control i els co-

neixements que quedaven encara en mans deIs obrers i posar-los en mans 

~els managers. Aquests haurien d'aplicar métodes cient!fics per orga-


nitzar el treball i seleccionar els obrers. A més, haurien de forgar 

el cumpliment deIs nous métodes i de les noves cotes de productivitat. 


Els obrers havien de rebre només una part deIs beneficis derivats de 

les millores de productivitat. 


Malgrat la forta oposició obrera al sistema de Taylor, el capital aco!! 


segur imposar-lo. La deshumanització deIs nous metodes de treball era 


reconeguda per Taylor, que acceptava aquests metodes com una realitat 


i lligats a la tendencia industrial moderna. 


8 - Els principals resultats de l'aplicaci6 deIs principis del management 

cient!fic foren: a) descapitalitzar als treballadors d'ofici deIs seus 

coneixements en favor deIs managers i tecnics, fent necessaris aquests 

en el procés productiu organitzat amb els nous principis, i reduir les 

qualificacions deIs obrers necessaries; b) augmentar considerablement 

la producció, redu1r el cost salarial directe per unitat de producte, 

augmentar en una petita proporció el salari deIs obrers, escursar la 

jornada laboral, instaurar els incentius monetaris individuals per tal 

de millorar la productivitat; c) aparició del grup de managers i de -

tecnics com a extensi6 de la propietat, els quals determinen la tecno

logia i l'organitzaci6, seleccionen i controlen els obrers, divideixen 

el treball en funcions de concepció -que assumeixen- i execuci6 que -

deixen als obrers; d) els coneixements usurpats als obrers pel manage

.. / ... 
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ment s6n parcialment transferits a les maquines dissenyades sota el con

trol del management. 

9 - La introducci6 per H. Ford de la cadene de muntetge per augmenter le p~ 

ducci6 i la productivitat significa un nou pas en el control del ritme 

de trebell deIs obrers, ara totalment imposat pel menagement. Aix6 elim! 

na el sou per incentiu i el convertí en fix. La forta oposici6 obrera -

fou vengude per l'oferiment d'un sou molt superior al migo Els cinc d~-

lars diaris investiren la cadena de muntatge. 

10 - El proc~s d'automatitzaci6 de l'activitat productiva afecta les condi--

cions de treball i la mateixa organitzaci6. En el pla ecooomic, produeix 

forts desplagaments d'obrers entre diferents sectors, afecte la producti 

vitat i els nivells d'atur sectorials. 

L'automatitzeci6 és un pas més del procés seguit per la industrielitza-

ci6 capitalista. La maquinitzaci6 integra l'esfo~ físic i molts deIs -

coneixements deIs obrers a les maquines, i posssibilita que aquestes i 

els managers controlessin el treball i en part l'impossessin el ritme. 

L'orgenitzaci6 científica del treball deshumanitza l'activitat producti 

va per convertir-la en un objecte científic, racionalitzat i deterrninat 

pel management. El treballador es converteix en un servidor i supervi-

sor de la maquina. El procés continuat de subdividir i estandaritzar les 

tasques arriba a possibilitar la mecanitzaci6 d'aquestes últimes activi

tats rutinaries, interpretatives i decisories que executen els obrers. 

L'eutomatitzaci6 segueix integrant a la maquina els coneixements deIs 

treballadors, i traspassant el control del ritme i qualitat del procés 

productiu a mans del management. 

11 - Les circumstancies historiques en qu~ s'esta produint el procés d'auto

matitzaci6 fan que organismes internacionals i estatals tinguin un fort 

pes sobre le base ideo16gica legitimitzadora, i les conseqn~ncies so-

cials. Hom accepta l'automatitzaci6 com un feoomen necessari i desitja

ble; cal només tenir cure deIs ajustaments deIs treballadors a aquest 

progrés tecno16gic. 

12 La participaci6 efectiva deIs treballadors en el procés d'automatitza-· 

ci6 és necessaria porque aquesta efecta directament la satisfacci6 i 

.. / ... 




la fatiga en el treball, els nivells d'ocupaci6 deIs diferents sectors,. 

les habilitots i concixements neccssaris, els critcris de selecci6 

deIs treballadQrs, l'orGanitzaci6 del treboll en general, i el seu con 

trol. 

En un aJ.trc nivell, l'automatitzaci6 afecta la divisi6 del treball, la 

concepci6 del procJucte i elel procés de fabricaci6, i la Forma de pen-

sal' cel 

13 - La informatitzaci6 un cas particular de l'automatit encara -

que hi aporta uns nous elements Afecta des del lloc de tre 

ball a l' de sobirania d'un 5, passant per les tasques 

administrativas, t~cniqucs, do O i dirccci6, i l'administraci6 

de 1 'Esbt. 

La reuni6 de l'i'lUtomt:ltitzaci6' la cor.centracüS de la informaci6 i la 

possibilitat de la seva f~cil fan de ]a inforrTlot una -

eina de control particularment 

El creixcment del nombre de t~cnics i administratius ha portat a la -

racionalitzaci6 i informotitzaci6 de les sevos tasques. EJ. manaoement 

incorpora r;] s concixGments H'cnics i íldmi nistratius, i controla 

les activitats d'2questes Funcions no dircctnment productives. 

14 - Els tbcnics i cientifics que executen funcions de management i cienti

fico-tbcni~ues rebon uns inaressos que no s6n deguts directament del 

seu treball. En el primer cos deponen del resultat del trebal1 d'altres 

i oixi poden considerar-se com uns empresnris. En el seoon cas depenen 

~els conoixements que p05sGsixen, ols s constitueixen una mercaderia 

amb un valor en el 

com a capitalistos, 

tecnu16lJics. 

La posici6 d' 

cions deIs tbenic 

jer~rquico j 

rnorcat tccnCJ16Qic, i per aixó poden considerar-se 

6s a dir, propictaris d~un capital de coneixements 

i de capitalista dorivada d'algunes de les fun

i deIs cientifics, col.loca aquests on una posici6 

nica respecte als treballndors. 
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la fatiga en el treball, els nivells d'ocupaci6 deIs diferents sectors,. 


les habilitats i coneixements necessaris, els criteris de selecció 


deIs treballadors, l'organització del treball en general, i el seu con 


trol. 


En un altre nivell, l'automatització afec~a la divisió del treball, la 


concepció del producte i del procés de fabricació, i la forma de pen-


sar del management. 


13 - La informatització és un cas particular de l'automatització, encara -

que hi aporta uns nous elements importants. Afecta des del lloc de tre 

ball a l'estrategia de sobirania d'un país, passant per les tasques 

administratives, tecniques, de gestió i direcció, i l'administraci6 

de l'Estat. 

La reunió de l'automatització, la concentració de informació i la 

possibilitat de la seva facil transmissió fan de la informatica una -

eina de control particularment potent. 

El creixement del nombre de tecnics i administratius ha portat a la -

racionalització i informatització de les seves tasques. El management 

incorpora així els coneixements tecnics i administratius, i controla 

les activitats d'aauestes funcions no directament productives. 

14 - Els tecnics i científics que executen funcions de management i cienti 

fico-tecniques reben uns ingressos que no són deguts directament del 

seu treball. En el primer cas depenen del resultat del treball d'altres 

i així poden considerar-se com uns empresaris. En el segon cas depenen 

deIs coneixements que posseeixen, els quals constitueixen una mercaderia 

amb un valor en 01 mercat tecnológic, i per aix6 poden considerar-se 

com a capitalistes, a dir, propietaris d'un capital de coneixements 

tecnológics. 

La posició d'empresari i de capitalista derivada d' de les fun

cions deIs tecnics i deIs científics, col.loca aquests en una posici6 

jerarquica i antagónica respecte als treballadors. 
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6.5 Cap:!tol 5 

1 - La forma d'organitzar el treball a les empreses ha estat molt 

marcada per la forma com s'ha distribuit el poder en elles, i 

per la seva propietat capitalista. Aixo ha generat uns problemes 

humans i economics que no es poden resoldre nom~s a partir d'una 

perspectiva d'organitzaci6, de propietat o de poder. La sOluci6, 

elaborada pel conjunt deIs implicats i no nom~s pels experts, ha 

de considerar alhora els aspectes organitzatius, de propietat i 

de poder. 

2 	 - Els conceptes d'eficacia economica i humana, aix:! com les varia

bles que les caracteritzen i el sistema com aquestes son mesura

des, han de ser aclarits per poder-se aplicar en la valoraci6 -

deIs resultats d'experi~ncies no jerarquiques. 

Sovint els resultats d'experi~ncies d'humanitzaci6 del treball 

no es fan publics, els quals passen a incrementar els coneixements 

tecnologics de propietat privada del management. Aix:!, aquest - 

pot utilitzar-los -irónicament- per augmentar la productivitat 

deIs empleats, integrar-los, i afablir els sindicats. Aquest fet 

~s una de les causes que alguns sindicats i obrers s'oposin a -

aquestes experiencies. 

Alguns tendeixen a considerar favorables per a la classe obrera 

nom~s les experi~ncies iniciades per aquesta. Creiem que aquesta 

conclusi6 és massa simplista. 

Sembla cert que els projectes d'humanitzaci6 intensa són forga 

inestables, el que els forga a avangar o retrocedir, i porten un 

important component desmitificador de la necessitat de l'actual 

organitzaci6 del treball. 

Les experiencies d'humanitzaci6 han augmentat la satisfacci6 i 

la productivitat, el qual planteja un dilema tant als obrera com 

al management. Les actual regles de joc i estrat~gies s'en veuen 

afectades. En alguns cassos l'augment de la productivitat ha per

mes escorgar la durada de la jornada de treball. 

Sembla el m~s probable que la humanitzaci6 avanci i porti a llarg 

.. / ... 
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termini una democretitzaci6 tant del lloc de treball com de la 

distribuci6 deIs beneficis generats a l'empresa. 

3 - L'interes deIs treballadors es centre en el nivell més baix de 

l'organitzaci6. La manifestaci6 de l'interes no és proporcional 

a la simple involucraci6 directa deIs obrers. El perlode de tran

sici6 d'una situaci6 autoritaria a una participativa pot crear -

efectes contradictoris deguts a l'animositat acumulada, i per a 

prevar la sinceritat de la nova situaci6. A més, cal que els 6r-

gans en els quals hi participin tinguin un poder aut6nom real i 

significatiu. 

La majoria d'experiencies d'humanitzaci6 semblan buscar un incre

ment de la satisfacci6 dele treballadors més que dur-la a nivells 

acceptables. 

Els coneixements que els treballadors adquireixen en els treballs 

humanitzats sembla que no representan cap avantatge en el mercat 

de treball. EIs treballadors poden sentir-se aixl "encadenats· a 

l'empresa humanitzada, la 6nica que els valora els seus coneixe

ments i experiencia especiels. 

4 - La perticipaci6 obrera en els Consells d'Administraci6: 

a) ha donat resultats positius en tots els paisos que l'han intT2 

duit, el que tendeix a que s'incrementi la intensitat de la -

participaci6 

b) ha descobert als obrers que mol tes decisions importants es pre 

nen fora del Consell, el que ha induit demanar la participaci6 

també a nivells inferiors de direcci6 

c) planteja problemes estrategics als sindicats perque internalit 

ze en aquests els conflictes entre capital i treball 

d) no qDestiona l'autoritat de les decisions del management, pe~ 

canvia la base per le seva legitimitzaci6. 

5 - L'expressi6 participaci6 en el menagement és poc clara ja que no 

indica ni els nivells ni els processos en que hom participa, pere 

també per l'imprecissi6 del concepte de menagement. Creiem mes -

relevant parlar de participaci6 en el poder associat al management. 
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~quest poder inclou tamb~ l'exercici del management de l'empresa, 

pe~ el depassa. 

6 	 Les conclusions dels resultats a les empreses aillades amb certa 

estructura no jerarquica respecte les jerarquiques no poden te

nir validesa estadística tant per la diferencia de molts concep

tes importants, com pel reduit nombre 1 durada d'aquelles. 

Hom esta d'acord que 1~autogest16 obrera no es pot donar en ero-

preses grans. El limit maxim del nombre de treballadors esta s1

tuat entre els 300 i els 500, i depan del tipus d'empresa. 

Els principals problemes amb que han topat els intents d'organi! 

Zar no jerarqu1cament empreses dintre del capitalisme han estat 

al manca de recursos financers i dificultats per aconseguir-los 

bl desconeixement del procés de presa de decisions en comO 

c) manca d'un model experimentat per l'orgenitzaci6 no jerarquica 

de l'empresa 

d) inedequaci6 de mol tes de les solucions presentades per experts 

tradicionals 

e) tensions interpersonals per trovar-se en situacions crítiques 

sense les eines per a sortir-se'n. 

Dos factors que semblan fer mes viable la reconversi6 de les em

preses eón la manca d~un període crític -per la situaci6 econ~m1 

ca, la lluita entre el capital i el treball, o tensions personals-, 

i el donar prou temps per a reconvertir l'estructura jerarquica 

en una altra m~s democratitzada. 

7 - L'analisi de les empreses industrials de l~stat Espanyol amb 

estructura legal de Cooperativa permet treure lee segnents con-

clusions: 

al el nombre de cooperatives industrials ha seguit una clara te~ 

dancia creixent, mentre la d'establiments industrial s no coo

peratius s'ha reduit • 

. b) la mitjana de socis per societat coo~erativa !~ superior al de 

treballadors per establiment industrial; aquest tret ~s cert 
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tant pel total d'empreses, com per cada un de la majoria 

de 	sectors productius 

c) 	entre les empreses industrials de més volum de vendes hi ha 

una major proporci~ de cooperatives que no pas en el conjunt 

de totes les empreses industrial s 

d) 	 les cooperatives tenen una mortaldat general superior a la 

de les societats an~nimes i limitades, rererida al nombre 

d'empreses del mateix tipus creades en el període conside-

rat; malgrat aix~ les cooperatives sobreviuen millar ~ue el 

conjunt de les empreses industrial s 

a) 	la concentraci~ de cooperatives en certs sectors productius 

sembla ser motivat perque aquests cobreixen unes necessitats 

basiques -alimentaci~-, a l'exist~ncia d'una llarga tradici6 

-t~xtil- a d'entitats de segon ordre que proporcionen ser-

veis i un ambient propici, com en el sector metal.16rgic i 

d'electricitat 

r) 	 els ractors que limiten la pres~ncia de cooperatives en un 

sector praductiu semblan ser les rortes inversions i la teE 

nologia especial, sovint lligats a la depend~ncia econ~mica 

i tecnol~gica de paisos més industrialitzats. 

B -	 Els principals problemes que han trovat les empreses cooperati 
" -

ves amb desig d'organitzar-se democraticament han estat 

a) aconseguir el capital inicial 

b) atreura i mantenir personal t~cnic i de gesti~ capacitat, i 

alhora acceptant la democratitzaci~ de la cooperativa 

c) elaborar una organitzaci6 democratica i eficient sense que 

els costos d'experimentaci6 rossin excessius. 

9 - Algunes experi~ncies d'ajut de managers clessics a empreses 

sense prap~sit de lucre deIs EE.UU. han demostrat que 

a) no hi ha un cos de coneixements, ni experi~ncia de manage-

ment d'empreses sense arany de lucre 

b) els coneixements de management tradicional na són aptes per 

a resoldre les necessitats del sector sense prop~sit de lucre 
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,e) 	 els managers trovan mol tes dificultats a l'hora d'intentar 

aplicar els seus coneixements a aquestes organitzacions, 

les quals tenen altres interessos i din~mica que les que 

busoan el benefici econ~mic. 

10 - Opinem que el principal problema per al reiximent deIs intents 

d'organitzaci6 no jerarquica -cooperatives ben situades que si 

guin democratiques, o empreses demoeratiques que sobrevisquin

~s la manca de eoneixements de com fer-ho (know hOw) , de com

introduir-la i mantenir-la. No hi ha una edueaci6 en gesti6 no 

jerarquica. L'experimentaci6 en mataria d'organitzaci6 ~s molt 

cara i t~ uns rises molt alts. 

En el eontext d'una societat jerarquica opinem cal una eerta 

interfase entre aquesta i les empreses no jerarquiques, ~s a 

dir, arees amb una intensitat de la jerarquia esgraonada que 

permeti la simultaneitat deIs dos sistemes d'organitzaci6. 

En les societats amb una constituci6 democratica els drets po

l!ties deIs ciutadans estan molt m~s elaborats i reeoneguts 

que els drets democratics economics i de treball. En aquest se~ 

tit podem considerar que encara no s'ha arribat a una democra

cia industrial o economica. 

11 - Els marcs estructural s favorables a una eerta organitzaei6 no 

jerarquica nomes han estat una realitat despres de situacions 

de crisi social, en les quals l'actitut dels treballadors en-

vers del seu treball ha estat afectada per la necessitat de la 

reconstrucci6 o de la defensa nacional. 

Quan els marcs favorables s'han transformar o han desaparegut, 

les formes d'organitzaci6 jo jerarquica han evolucionat en el 

mateix sentit. 

La crisi social que ha permas el canvi ha deseapitalitzat les 

empreses, i el pa!s. Aquesta descapitalitzaci6 pot ser de tal 

magni tut que difieulti 1'axit i incHis impossibiliti la mateixa 

continuitat. 

12 	- La partieipaci6 obrera en la gesti6 de les empreses a Chile -
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(1970-73) fou positiva per a la productivitat, les inversions 

i la satisfacci6 en el treball. Un factor que probablement -

ajuda considerablement aquest ~xit fou l'exist~ncia preliminar 

d'un sistema d'ensenyament professional que podria qualificar

se d'avan~at i democratic. 

Despr~s del cop de 1973 alguns sectors prexims a l'esgl~sia -

cat~lica mantenen un cert esperit de participaci6 obrera, el 

que tamb~ es dona a Espanya despr~s del 194D. 

13 - A Israel, els kibbutzim representen un sistema socioecon~mic 

dual, que ~s possible per l'exist~ncia d'un important sector 

de cooperatives de producci6 i de consum de l'Histadrut, i t~ 

b~ pel poder polftic d'aquest i deIs partits obrers. 

Els kibbutzim amb activitats industrials han demostrat la via

bilitat de l'organitzaci6 nO jerarquice en el sector de produ~ 

ci6 industrial, malgrat l'exist~ncia de problemes derivats de 

ser un sector alllat i d'haver canviat la situaci6 objectiva i 

subjectiva deIs membres actuals respecte els deIs qua fundaren 

el kibbutz fa uns anys. 

14 - El sistema d'autogesti6 a les empreses industrials de Iugosla

via funciona molt b6 segons indican diferents variables socio

econ~miques. Es tamb6 acceptat per la gran majoria pe la poblaci6. 

El proc~s d'introducci6 del sistema no ha estat lineal, ni 

prefixat. Ha perm~s que sorgissin contradiccions en el seu si. 

les quals han anat ressolent-se. 

Sorprenentment, les conclusions de diferents autors sobre la 

participaci6 i la distribuci6 de poder son contradictbries. 

Tots ells pero, conclueixen que hi ha m6s participaci6, i que 

el poder esta m~s distribuit que en les empreses capitalistes. 

Els dos problemes principels actuals són 

a) la necessitat de democretitzar la gesti6 i el control de la 

banca, que ~s el mecanisme d'acumulaci6 del capitel social 

b) la necessitat de disminuir les difer~ncies de coneixements i 

d'influencia deIs t~cnics i managers, el que constitueix el 

mecenisme d'ecumulaci6 de coneixements operetius, o know-how 
I 

capitalitzat. 
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6.6 Conclusions generals 

l. 	El concepte de management esta relacionat estretament amb va

lors culturals i sociopolitics; per aixb ~s un fet interpretat 

de formes molt diferents. Alguns deIs fonaments basics del ma

nagement empresarial -la divisi6 del treball i la jerarquia

s6n causa directa de l'actual distribuci6 del poder dintre les 

empreses. El sistema de management nom~s s'ha establert al llarg 

de tata la histbria usant una forta coherci6 sobre el proleta-

riat. Una forma particular d'aquesta ~a estet la reserva pel m~ 

nagement de les funcions d'organitzaei6, de disciplina i la 

possessi6 deIs coneixements t~cnies. 

La eoncentraci6 jerarquica de podera a l'empresa no respbn a un 

imperatiu teeno16gic, perO si al de refoT9ar el poder especific 

de la jerarquia per a possibilitar fOT9ar uns certs resultats 

empresarials. 

El caracter jerarquic de l'organitzaci6 del treball s'accentua 

pel major tamany de les empreses, l'augment de l'espeeialitza-

ei6, l'increment de mobilitat deIs managers, i la disminuci6 de 

la seva eficacia. 

L'organitzaci6 i divisi6 del treball,imposada primer als obrers, 

s'esta introduint tamb~ en els treballs administratius i t~c---

nies, alhora que apareix una tend~ncia a modificar la mateixa 

organitzaei6 actual del treball deIs obrers. 

Un component important de la remuneraci6 deIs managers no és 

fruit del seu treball personal sin6 del que aconsegueixen deIs 

subordinats, i esta acompanyat d'uns beneficis i privilegis - 

assoeiats al nivell jerarquic que ocupan. Amb aquests es recom

pensa la seva adequaci6 als principia i maneres de fer de la - 

instituci6 empresarial. 

2. 	L'organitzaci6 formal del management -principalment jerarquica

nom6s pot mantenir l'empresa en funcionament perqu~ també exis

teix una organitzaci6 informal sortida expontaneament de la ba

se i de l'experi~ncia directa. L'organitzaci6 informal tendeix 



per una banda a protegir els aspectes humans deIs obrere i par 


l'altra banda a suplir les defici~ncies t~cniques de l'organi! 


zaci6 formal. Els resultats de la necesearia coexist~ncia d'ambdues 


organitzacions no són 6ptime, ja que sovint tenen objectiue an


tagbnice, o almenys no integrats. 


El no partir de la satisfacci6 real de l'element huma deIs tre


balladors per 1 en el treball ha generat un fort grau de fruet~ 


ci6 d'aquells que ha afectat negativament tant el funcionament 


de les empreses com del sistema polític de la societat. 


Les perdues de rendiment derivades per una banda de deixar d'uear 


una 1mportant part de les capacitats deIs treballadors i per al 


tra banda del descontant d'aquests en el treball -principalment 


per la p~rdua del control sobre el propi traball i l'estandari! 


zaci6 de la tecnologia a la qual han d'adaptar-se- ha portat a 


reconsiderar el sistema de management jerarquic i, en concret, 


endegar unes experi~ncies. Aquestes, tenen un caire interdisci


plinari, i buscan d'humanitzar el treball i la participaci~ 


deIs treballadors. 


Els trets generals més constants d'aquestes importants experi~n


cíes són! 

a) 	Es fan nom~s en una part de l'empresa, i rarament s'extenen 

a tota ella malgrat els bons reeultats obtinguts. Aquests - 

resultats s'avaluen amb poca precisi6 i s'els dona molt poca 

publicitat. 

b) 	La humanitzaci6 del treball i la participaci6 portan un in-

crement en la satisfacci6 pel treball. Aix6 repercuteix en 

un augment significatiu de la productivitat, el qual posa i~ 

portants qUestions ideolbgiques i estrat~giques a la clasee 

obrera, i també a la capitalista. 

c) 	Sovint la humanitzaci6 del traball exigeix un cert augment 

de les inversions. Aquesta pot ser una de les causes que han 

condult a una situaci6 general de treball deshumanitzat. 
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El conjunt de les experi~ncies sobre humanitzaci6 i participa

ci6 han demostrat que 

al Es possible organitzar l'activitat productiva de ~orma m~s 

humana i democratica sense perdre e~ici~ncia. 

b) 	 Es pot reduir la durada de la jornada laboral mantenint els 

nivells de producci6 com consequ~ncia de l'increment de p~ 

ductivitat derivats de la humanitzaci6 i de la participaci6. 

cl 	Les experi~ncies poden ser una amena9a pel manteniment de 

l'actual estructura jerarquica, pel que algunes empreses han 

abandonat experi~ncies reixides econ~micament. 

d) 	 Els empresaris, managers, sindicats i obrers no tenen unes 

posicions de grup ben deFinides davant la humanitzaci6 i la 

participaci6, excepte en els palsos en que aquestes estan - 

molt arrelades. 

3. 	La participaci6 deIs treballadors en l'organitzaci6 del treball, 

els equips autonoms retornen als treballadors cert control so

bre el propi treball, a m~s d'aFectar -pracisament per aix6

els primers nivells de management. 

Una satis~acci6 real pel i en el traball ha de contemplar una 

participaci6 a tots els nivells i aspectes de l'empresa, incluint 

els d'organitzaci6 i de disseny t~cnic. La participaéi6 per a - 

tenir sentit ha de comportar veritablement el poder aut~nom deIs 

organs en els que hom participa. 

Les experi~ncies d'humanitzaci6 del treball majoritariament de-

mostren que han augmentat la satisFacci6 i la productivitat deIs 

obrers, el qual planteja a aquests, i tamb~ al management, un - 

dilema estrategic. Una certa soluci6 ha sigut reduir la jornada 

laboral. 

La participaci6 obrera en els Consells d'Administraci6 ha donat 

generalment resultats positius. Malgrat plantejartamb~ problemes 

estrategics als sindicats, les experi~ncies tendeixen a creixer. 

ampliar la participaci6 en el Consell i extendra-la a altres ni

vells de managament ja que han constatat que moltes decisions 
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importants no son 
, 

preses en els Consells d'Administraci6. 

4. 	La forma de societat influeix directament sobre el car~cter de 

les empreses no jerarquiques mitja~ant la legislaci6 que dicta 

sobre elles. Les cooperatives espanyoles en són un bon exemple. 

Un marc social 1 legislatiu favorable a les empreses no jer~rqui 

ques és un ajut important per a fer-les proliferar i per a ampliar 

la democracia al seu si. La democracia dintre les empreses no - 

queda garantida per mitjans legislatius, encara que inc16s sigui 

afavorida per la mateixa constituci6 del país. 

Les empreses d'estructura no jer~rquica -cooperatives o autoges

tionades- s6n economicament viables. El reiximent d'algunes exp'! 

riencies és especialment significatiu considerant les dificultats 

nascudes del canvi de sistema organitzatiu, i també l'increment 

de les inversions necessanas per compensar la manca d 'edu.caci6, 

de coneixements i d'experiencia en organitzaci6 empresarial no 

jerarquica. 

El funcionament no jerarquic de l'empresa es veu dificultat quan 

hi ha una concentreci6 de coneixements tecnics i managerials, i 

també per la concentraci6 deIs recursos crediticis i financers en 

la societat, als quals només Un grup hi té acces real. 

Els limits per l'existencia d'empreses no jerarquiqwes sembla ser 

el nombre de treballadors maxim. Poden ser-ho també la disponibi

litat de tecnics que acceptin aquest tipus d'organitzaci6, així 

com la de capital disposat a no influir en l'organitzaci6 inter

na de l'empresa. 

Els tecnics i cient!fics tenen una component de capitalistes tant 

per posseir uns coneixements que tenen un valor en el mercat teo

nol~gic com perque part del seu salari esta determinat pel tre-

ball d'altres assalariats. 

Les cooperatives industrial s de producci6 a l'Estat Espanyol són 

importants pel seu nombre elevat, el volum econ~mic d'algunas, i 

l'existencia d'una xarxa entre les cooperatives associades a la 

Caja Laboral Popular. 
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5. 	L'exist~ncia d'una teoria d'organitzaci~ jerarquice ben desen

volupada i experimentada, juntament emb el seu ensenyament gen~ 

ralitzat, ~s una contribuci~ social molt important, externe en 

les empreses jerarquiques. 

La manca d'una teoria economica i organitzativa de les empreses 

no jerarquiques, igual que de les sense efany de lucre, exigeix 

que aquestes facin un esfo~ economic considerable per a desen

volupar-les. A mes, comporta un risc m~s elevat pel caracter -

experimental de l'empresa, el qual no tenen les organitzacions 

jerarquiques. 

6. 	Les interaccions entre l'organitzaci~ del treball, la ideologia 

dominant i la tecnologia es fan paleses en el procés d'implant~ 

ci~ del capitalisme industrial. Així, el sistema productiu en 

fabriques -el qual augmenta la producci~- s'implanta perque el 

capital s'apropia del dret del management, podent així imposar 

la tecnologia, el ritme i la durada del treball. La divisi~ deIs 

oficis en tasques amb la qualificaci6 mínima fou possible per 

les circumstancies sociopolítiques del momento A mes d'una re-

ducci6 del cost deIs salaris obrers, la divisi6 deIs oficis im

plica la pardua de control deIs nous proletaris sobre el seu - 

treball. 

La maquinaria permet al capital -e treves del management que 

s'ha apropiat deIs coneixements tecnologics i organitzatius

controlar més estretament el procés de treball. Aquest control 

~s tant important com l'increment immediat de productivitat que 

introdueix. 

La substituibilitat entre recursos naturals -especialment deIs 

energatics- capital i ma d'obra, permet modificar la distribuci~ 

de la riquesa creada no només entre els diferents factors de -

producci~, sin6 entre les diferents classes socials i regions 

geografiques. 

7. 	La implantaci6 deIs principis del management científic acaba de 

descapitalitzar,a favor del capitel, els obrers deIs seus conei

xements. 
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(ls managers, t~cnics i la maquin~ria foren els instruments que 


captaren i acumularen ela caneixementa obrera, instrumenta que 


es converteixen en una extensi6 dels mitjans d'actuaci6 de la 

propietat. 


En aquest estadi l'organitzaci6 i la tecnologia permeten augmen


tar considerablement la producci6 i la p'roductivitat amb una cer 


ta racionalitat t~cnica i psico-social que redueix els conflictes, 


encara que no els elimina malgrat la paca organitzaci6 de la clas


se obrera. 


La tend~ncia a eliminar tot control de l'obrer sobre el seu tra


ball al mateix temps que la d'incrementar tant la producci6 com 


la productivitat, assoleix un maxim amb la cadena de muntatge. 


Aquesta logra imposar-se par una forta compensaci6 econ~mica jun


tament amb una vigilancia de la vida privada tant dels obrers com 


deIs candidats, m~tode ja iniciat amb les primeres experi~ncies 


de management científico 


B. 	El procés d"automatitzaci6 de l'activitat productiva segueix in

tegrant els coneixements deIs treballadors -manual s i t~cnica- a 

la maquina, amb el que el control deIs procés productiu ea tras

pasaa a mana del capital a trav~s del management. 

L"automatitzaci6 t~ un fort impacte sobre les condiciona de tre

ball, el qual depassa els desplagaments de poblaci6 aasalariada. 

Es per aquestes implicacions que cal la participaci6 efectiva dels 

assalariats en el proces d"introducci6 de l'automatitzaci6. 

Els importants organismes estatals i internacionala s'afanyen a 

proporcionar la ideologia legitimitzadora d'aquest procés, tot - 

afirmant la seva necessitat i desitjabilitat. 

Mes que estudiar com 1"automatitzaci6 pot beneficiar els obrers, 

aquests organismes buscan que no els perjudiqui más del necessari 

planifican mecanismes d"adaptaci6 deIs obrers a les noves si- 

tuacions. 

La informatitzaci6 ~s un pas més del procés d"automatitzaci6, el 

qual ha permes d'integrar amb certa facilitat els coneixementa 

deIs administratius i dels tecnics en mans del managament. 

... / " .... 
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Les consequ~ncias de la informatitzaci~ depassan als traballa

dors, arribant a afectar tots els ciutadans i inclas la mateixa 

organitzaci6 social. Els gobarns es preocupan par l'autonomia 

nacional en el camp informatic mentres toleren la depend~ncia 

obrera als processos d'automatitzaci6 i informatitzaci6. 



7. APENDIX 

7.1 Elements de la teoría de sistemes 

Per la descripci6 deIs diferents processos al llarg del treball hem uti

litzat, quan ha estat possible i convenient, alguns elements de la teoría 

de sistemes. En aquest ap~ndix els explicarem per precisar-ne el seu sig

nificat, situant-los en el context m~s amplio 

El terme gen~ric de sistema pot referir-se a un conjunt de variables modi 

ficades per uns processos que tenen uns parametres i estan relacionats 

per una estructura, cosa que permet la seva representaci6 en un modelo 

Les variables poden ser escalars o vectors i classificar-se com de 

- entrada: control, perturbacions 


- sortida: observades, mesurades 


estat defineixen l'estat del sistema 

Si les variables tenen una component probabil!stica o aleatoria direm que 

s6n variables estocástiques. 

Un proc~s ~s en general una funci6 que modifica les variables en magnitud 

o en el temps, o transforma unes variables a unes altres. Un proc~s pot ser 

lineal o no lineal, tenir memoria o no, pot estar o no definit per una ex

pressi6 matematica. Els parametres d'un proc~s poden mantenir-se constants 

durant el temps d'estudi, o variar per causes externes o internes. Si els 

parametres varien per causes internes segons una logica i objectius deter

minats, as tracta d'un proc~s autoadaptatiu. 

L'estructura d'un sistema determina la relaci6 entre els diferents processos 

de qu~ consta i també entre les variables. En general poden ser de tipus 

seq~encial en s~rie o en paral.lel, o realimentats en els que la variable 

de sortida d'un proc~s afecta el valor de la variable de la seva entrada. 

En aquest tipus de proc~s apareix la possibilitat del fenomen d'ineatabili 

tat no perqu~ un proces ho sigui sin6 per raons estructurals. 

Un model estatic permet de con~ixer unes caracter!stiques en un moment de

terminat. Els models dinamics a m~s permeten de con~ixer valora pasaata i 

futurs. El dinamisme pot ser de les variables, deIs parametres i inclas de 

la mateixa estructura. 

Les t~cniqucs de blocs, els grafos i en general els diagrames permeten de 

.. / .... 
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Expressi6 analítica Funci6 

x variable x 	 variable1> 
Xl " x2 ~ x 	 variable vars un 

altra prodls::: 
~+ I>z. z. = x + y 	 suma" 

~ z z = x • y 	 producte~y~ 

~y P (x) 	 proc!'ls4 P ~y 

4 PI ~ P2 y P2 (PI (x)) processos si!!rieI F 
Xl 

PI 

+ 
Y = Pl(Xl) + P2(X2) suma da processos

+ paral.lela 
P2~ 

processos paral.lels 



X 

Yl 
Pl 

y 

x2 
P2 

~. 

~ y 
PI 

P2 

v 

P 

v 

x y
P 

(Expressi6 analitica) 

YI 	 = Pl (xl Y2) = 

= fl ( xl x2) 

Y2 	 = P2 (x2 Yl) = 

= f 2 ( x2 xl) 

Y = 	 P (x) 

PI 
= ( x) 

1- PI 'P 2 

P=f(V)=Pv 

y 	 " Pv (x) 
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(Funci6) 

interacci6 

raal1menteci6 

~odlficeci6 deIs 
perametres 

proc~s emb modifl 
caci6 deIs parame
tres. 

fer una representaci6 grafica dels models. Les convencions basiques 

de las tecniques de blocs s6n les que acabem d'exposar. 

• 



Concreterem el que hem exposat en diferents models que poden usar-se per 

explicar l'evoluci~ de la tecnologia. Afirmant que els coneixements cient! 

fics i la t~cnica s'influeixen entre si surt l'esqusma elemental de la 

Fig. Apl-a. Es pot considerar que en la rsvoluci~ industrial la tecnolo-

gia precedia la ci~ncia, i en la revoluci~ cientlfico-t~cnica la ci~ncia 

ha precedit la tecnologia (Braverman). En aquest moment perb, l'unic que 

volem ressaltar ~s la seva realimentaci~, i per al nostre analisis l'ordre 

~s indiferent. 

Hi ha dos altres factors a considerar: les necessitats dominants, i el cost 

de manteniment deIs coneixements científics i de la tecnologia (coneixe--

ments tecnics, objectes, i sistema de llur producci~). Si els costos de -

manteniment d'uns coneixements científics i de la corresponent tecnica son 

superiors als avantatges de cobrir unes necessitats, els coneixements dssa

pareixen, ja que la realimentaci6 del bucle deIs costos ~s negativa mentrss 

de les necessitats ~s positiva (Fig. Apl-b). Si els avantatges son superiors 

als costos, la ciencia i la tecnologia van creixent. 

La Fig. Apl-b pot redibuixar-se segons la Fig. Apl-c, en la qual a m~s s'ha 

inc16s l'aparici~ de coneixements i tecniques que no son fruit d'un proc~s 

d'investigaci6 i desenvolupament, i que podem considerar per tant degut a 

fenomens aleatoris (no previsibles pels nostres elements d'analisi). 

Evidentment aquest ~s un esquema molt elemental, util per a entendre els -

principals trets d'un fenomen en un perlode curt de temps, en el qual els 

processos es poden considerar relatiyament inalterats. Aquest model no ~s 

valid per a un perlode llarg, ja que els costos de manteniment varien per 

influencia de la mateixa tecnologia, i de factors economics, i la satisfac

ci6 de cobrir unes necessitats tamb~ varia ja que el que es considera nece

ssitat ~s en part funci~ del nivell tecno16gic, i la satisfacci6 depen d'el~ 

ments ideologics, culturals i economics. Si introduim aquestes consideracions 

obtindriem el model de la Fig. Apl-d, el qual pot snar-se complicant segons 

els objectius de l'analisi. 
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7.2 Un cas de modificaci~ de l'organitzaci~ del sistema de treball 

En aquest apendix exposarem amb un cert detall el proces seguit en una 

empresa per a millorar les condicions de treball i els ingressos econ~mics 

dels traballadors i propietaris, establint unes noves normes per a la dis

tribuci~ de la plusvalua. 

Hem escollit aquesta empresa per la seva proximitat cultural i geogreficB, 

i les possibilitats que ofereix d'obtenir m~s informaci~ de la que exposa

remo 

A m~s, creiem que al tractament de la remuneraci~ pot ser d'inte~s, sobre

tot perque no s'ha tractat directament en la resta del treball. 

La ressenya d'aquest cas fou publicat a Novatecnia (eofill) el 1974. La -

resta d'informaci6 s'ha obtingut de documents interns de l'empresa i d'en

trevistes amb l'autor de l'esmentat article. 

A l'empresa'Vitri Electro Meta16rgica (VOl) de Tapas Metálicas S.A., loca

litzada a Torel16 (Barcelona) decidiren de substituir els sistemes de con

trol basats exclusivament en l'activitat per altres que tinguessin en comp

te la qualitat. les desfetes i l'estat de l'equipament. La nova perspectiva 

intenta d'establir els controls per grups de treball, i fer participar als 

treballadors en la responsabilitat de la producci6, la seva qualitat, des

fetes i estat de l'equipament, amb el que obtindrien un complement salarial 

igual o superior al maxim anterior. 

Par aconseguir els nous objectius calgue un estudi complet de funcions i -

una responsabilitzaci6 en el treball. Per al primer calgu~ gaireb~ un any 

per preparar i discutir el nou sistema a tota l'empresa. 

Les raons del canvi de meto de foren que el management considera inadequats 

els sistemes de primes quan l'activitat personal esta molt regulada pel -

ritme de les mequines més automatitzades, i quan els factors de qualitat, 

nivell de desfetes i tracte de l'equipament s6n més importants que la ma-

teixa activitat productiva. 

L'empresa fabrica petit material embutit. i té uns 220 emplasta, dels quela 

80 s6n al taller mecanic. La reorganitzaci6 comenq6 pel taller macanic, 

en el qual encara no s'havia instaurat el sistema de primes. Després es 

passa a producci6, i finalment el metode s'extengu~ a totes les empreses
•

del grupo 
.. / ... 
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En el taller es busca una organitzaci~ integral, que segons un document 

intern de l'empresa 

"El concepte d'organitzaci~ integral ha estat estranyament deixat al 

marge de l'organitzaci~ la qual, gaireb~ sempre, s'ha limitat a donar 

solucians parcials i localitzades deIs problemes" 

Aquesta organitzaci~ integral,permetria, segans el mateixdocument, assa

li~ l'objectiu utopic de 

"eliminar els incentius manetaris producte del treball r!sic a majar 

activitat de la normal, els quals en realitat denigren l'home, ja que 

nom(!;s poden basar-se en l'escassesa", 

Les etapes del canvi an el taller mecanic roren les tres segUents: 

Primera. Reorganitzar el taller i preparar un m~tode d'avaluaci~ de temps, 

estandaritzant processas i rormes de peces. S'establ! una remuneraci6 rixa, 

la maxima del perlode, i es demana una activitat normal. Les millares indi

viduals serien per millora proressional, no par increment de l'activitat. 

Despr(!;s d'un any de proba , el sistema rou acceptat pels treballadors i per 

la direcci~. L'evoluci~ tecnica d'aquesta primera etapa augmenta molt la 

productivitat i la producci6. 

Segana. S'introdu! el treball en grup, el qual constitu! un altre g~an 

exit. El personal daIs equips eren seleccionats pel cap del taller. La col. 

laboraci6 entre las persones dal grup fa qua s'avanci en un any all~ que 

en tardaria tres si as treballes sol, EI.randimant deIs grups esdevingué 

singularment alevat gracies a les iniciatives i argOcies deIs treballadors. 

Tercara. S'establ! el sistema de fer un contracta per l'assignaci6 deIs --

temps i de la producci~ amb els equips de traball. Aix~ pet ser introduit 

quan tot el taller esta ben erganitzat, els processes de traball han estat 

optimitzats i es disposa d'inrormaci~ historica sobre els temps de mecanit 

zaci6 de les peces. 

Els components deIs grups de treball eren eutoseleccianats. Els resultats 

roren molt satisractaris pels treballadors i per l'empresa. La iaea econ~

mica de base ~s que tot inc~ement de plusvaluB del traball retorna aIs p~ 

pis treballadors. 

Aquests canvis foren m(!;s diricils d'introduir a la producci6 • 

../ ..... 
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Després d'aprop d'un any de parlar-ne amb el jurat d'empresa i de donar 

cursets s'aconsegui crear un bon clima, encara que no s'aconsegui que to


thom acabés de comprendre del que s'estava plantejant. 


Els m~todes seguits foren similars als del taller mecanic: es dona la pri 


ma maxima de l'activitat ponderada de l'~poea (aprcximadament 65) demanant 


només l'activitat normal. Els nivells de qualitat i de desfetes s6n nego-


ciats amb els treballadOrs, a partir de les dades hist~riques. El control 


últim de qualitat és el client. 


Cada linia de producci6 és portada per un grup de treball. La prima és per 


grup, encara que no es reparteix de forma igualitaria sin6 segons les res


ponsabilitats. Aix6 mantén unes petites desigualtats. que actuen com a in


centiu evitant que el sistema es degradi. 


Els canvis incidiren sobre les funcions. el control, i la prima. S'inicia


ren amb Un estudi de funcions, mantenint les categories i creant-ne de no


ves, funcional s , que permetessin una valoraci6 de llocs de treball din~ica. 


Els aspectes estudiats foren els segnents: 


Descripci6 del lloc de treball 


Responsabilitats 


Decisions p~pies 


Decisions externes 


Informaci6 


Control des del lloc de traball 


Control sobre el lloc de treball 


Descripci6 de l'equip 


Qualificaci6 del lloc de treball 


Complexitat 


Dificultat 


Capacitats necessaries 


Preparaci6 necessaria 


Esforg 


Fatiga 


Exigencies perceptives 


Exigancies psicomotrius 

t 

! 
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Normativa 

Aelaci6 entre llocs 

Aelaci6 entre persones 

Llocs i categories professionals 

Mobilitat 

Categories deIs llocs de treball 

Segons la qualificaci6 

Limitaci6 del nombre 

El nombre de categories i el corresponent nombre de llocs de traball en 

cada categoria es el segDent 

Cate¡¡oria Ne. llocs de treball 

lª A ? 

12lª B 


2~ 13 


3ª 14 


4ª 14 


Total ro 


El control s'establ! sobre els segDents aspectes 

- Per 	partida 

desfetes 

qualitat 

activitat 

• estat de l'equipament 

Treballs indirectes i operacionals 

- Documentaci6 i dades hist~riques 

Respecte a la prima es determina 

- Prima per lloc de treball 

Incid~ncia en cada lloc deIs quatre punts de control 

- Normes per canvis de lloc de traball 

L'assignaci6 de llocs de treball comenga donant els de m~s nivell als tre

balladórs amb major categoría professional. M~s endavant, tot respactant 

,el dret de mantenir el lloc ocupat, fou segons l'aptitut demostrada en el 
t 

.. / .... 



lloc per un perfode no inferior a un any. L'absentisme era un factor con


siderat. 


El nou metode s'introduf primer en un sector de la producci6, i es compa


raren els resultats segons el sistema antic i el nou. Durant el perfode 

d'adapteci6 de tres mesas, els treballadors reben el rnfnim nou complemento 


En introduir nou equipament i maquin~rie, es dOna el m~xim complement-


fins que no es pugui determinar els nivells d'ectivitat. En els perfodes 


en que els treballadors actOen corn a monitors, perceben el m~xim complemento 


Els principels rasultats que la gerencia ha aconseguit s6n rnillorer el - 


ritme, la regularitat, i l'utilitzaci6 de les instal.lacions. Els treballa


dors han millorat els ingressos, augmentat de categoria professional, i - 


autoverifiquen el seu propi treball. L'emprasa ha estat creixent a un rit 


me del 3a~ acumulatiu per any, i ha passat a exportar maquinaria i tecnol~ 


gia. Tots els estaments estan satisfets pels rasultats. 


Fa uns quatre anys s'introduf una participaci6 en els guanys, igual par a 


tots els traballadors. Aquasta f6rmula sembla molt millar qua las accions 


obrares ja que no es volia retenir els diners deIs treballadors, als quala 


poden far inversions que siguin m~s randibles que comprar accions de l'em-

presa en que treballan. 
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7.3 Bibliografia sobre les col.lectivitzacions industrial s 

El fet de posar una bibliografia sobre nom~s un deIs aspectes tractats 

en el treball requereix una explicaci6. De tots els temes que hem tractat 

que tenen una certa extensi6 hi ha bibliografies m~s o menys amplies. 

A titol d'exemple, sobre management (Cap. 1) pode~ citar A.D. Hanson, i 

K.G.8. Bakewell. Respecte al Capitol 2, l'OlT ha publicat una bibliogra-


fia molt recento (IlO. 8ibliography ...• ) iR. Greve també n'ha compilat 


Una. les cooperatives han estat tractades per l'OIT i l'Alian~a Coopera


tiva Internacional. El sistema de Iugoslevia ha estat molt tractat i dis


posa tamb~ d'alguna bibliografia (1·lhitehorn). 


les col.lectivitzacions industrial s de 1936-39 han estat l'objecte de bas


tants publicacions. Malgrat aix6, no coneixem de cap bibliografia sobre - 


el tema. 


El fet de ser una experi~ncía de casa nostra relativament recent ens ha 


impulsat a confeccionar una bibliografia de les obres que coneixem que 


trecten del tema. malgrat que no pretenem que sigui del tot completa. 


No hem incl~s les obres que nom~s tracten les col.lectivitzacions agraries, 


ni les que parlen de les industrial s molt de passada sense aportar cap da


da ni idea original. Tampoc s'han citat les obres que tenen nom~s un CB-


recter ideol~gic o politic. 


Per acabar, ens hem limitat a les obres publicades en catala i castella. 


ABAD DE SANTIllAN, D., Por gu~ perdimos la guerra. G. del Toro. Madrid 

1975 


ARTAl, F., GASCH, E., MASSANA, C., ROCA, F., El pensament econ~mic ca


tala durant la RepQblica i la Guerra (1931 1939). Edicions 62, Barcelo


na 1976 


BORKENAU, F., El reñidero español, Ruedo Ib~rico, Paris 1971 

(original: The Spanish Cockpit, 1937) 

- 8RADEMAS. J., Anarco-Sindicalismo y Revoluci6n en España 1930-37, 

Ariel, Barcelona 1974 

- BRICAll, J.M., Politica econ~mica de la Generalitat (1936-39): Vol 1, 

Evoluci6 i Formes de la Producci6 Industrial, Edicions 62, Barcelona 

1970; vol 2, El sistema financer, Edicions 62 , Barcelona 1975 



BRDUE, P., TEMINE, E., La Revoluci6n Española (1931-1939), Península, 

Barcelona, 1977 

- BROUE, P., TEMINE, E., La revoluci6n y la guerra de España, F.C;E., 

M~xico 1973 (original: La Revolution et la Guerre d'Espagne, Les Edi

tions de Minuit) 

C N T, Colectivitzaciones: la obra constructiva de la revoluci6n espa

~, CNT 1973 

- CARR, R., ed., Estudios sobre la RepOblica y la guerra civil española, 

Ariel, Barcelona 1973 (original: The Republic and the Civil war in 

Spain, McMillan 1971) 

- CERDA Y RICHART, B., Empresas Colectivizadas e intervenidas; su orga

nizaci6n, contabilidad y r~gimen legal, Bosch, Barcelona 1937 

- DDLGOFF, S. Las colectividades anarguistas, Editorial Proyecci6n, 

Buenas Aires 


(original: The Anarchist Collectives: Workers Self-Management in the 


Spanish Revolution 1936-1939, Free life, NY 1974) 


- GARCIA, F., Colectivizaciones Campesinas y Obreras en la Revoluci6n 

Española, Zera - ZYX, Bilbao 1977 

- GOMEZ CASAS, J., Historia del anareo sindicalismo español, ZYX, Bil 

bao 1968 

GOMEZ CASAS, J., "Colectividades y comunas autogestionarias en España 

(1936-37)", Documentaci6n Social, nº 21, gener-ma'l'9 1976, pp 141-156, 

Madrid 

- GUERIN, D., Ni Dios ni Amo, val 11, Campa Abierta Ediciones, Madrid 

1977 (original: Ni Dieu ni Ma1tre, vol III-IV, Maspera , Paris 1973) 

GUTIERREZ, J.L., Colectividades Libertarias en Castilla, Campa Abierta 

Ediciones, Madrid 1977 

Les Col.lectivitzacions, (introducci6 par J.M. Bricall) Documents n2 14, 

La Gaia Ci~ncia - Edicions 62, Barcelona 1977 

LEVAL, e., La España Libertaria 36-39 (original: Espagne Libertaire 

36-39, Editions du·Cercle, 1971) 

- LEVAL, G., Colectividades Libertarias en España, Aguilera, Madrid 1977 

- MASSARI, R., Las teorías de la autogesti6n, Zera - ZYX. Bilbao 1975 

... / . .... 



- MINTZ, F., La colectivizaci~n en España de 1936 a 1939 


- MINTZ, F., ~utogesti~n en la España Revolucionaria, Las Ediciones 

de la Piqueta, Madrid 1977 (original: L'autogestion dans l'Espagne 

r~volutionnaire 

- PAZ, A., Paradigma de una revoluci6n, AIT, 1967 


- PEIRATS, J., La CNT en la revoluci6n española, 3 vol., Ruedo Ibérico, 


1971 


PEREZ BARO, A., 30 Mesas de col.lectivisme a Catalunya (1936-1939), 


Ariel, Barcelona 1970 (edici~ en castella ampliada, 1974) 


- SEMPRUN - MAURA, C., Revoluci6 i contrarrevoluci6 a Catalunya (1936

~), Dopesa 1975 (edici6 castellana Acracia, Tusquets Editor) 


SDUCHY, A., FOLGARA, P., Colectivizaciones: la obra constructiva de 


la Revoluci~n Española, Fontamara, 1977 


- U G T, L'aplicaci6 del Dret de Col.lectivitzacions i Control Obrer 

(introducci6 per E. Ruiz i Ponsat!), Notes del Secretariat Central da 

Control Obrer de la UGT, Ed. UGT, Barcelona 1937. 
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9. NOTES 

(1) 	 Hem utilitzat -seguint altres autors, com A. Marzal- el terme 

"management" com equivalent a l'angllls management ja que els de 

gerencia, direcci6 i uesti6 molt sovint no s'adapten al sentit 

original. De fot el mot management indica "conducci6" o "maneig"! 

ideas qua creiom donen un sentit m6s real del mot original que 

les traduccions que s'han utilitzat sovint. 

(2) 	 Es pot trobar una historia de la motivaci6 a S.VI. Gellerman; - 

J. Tolra presenta una visi6 de s!ntesi. 

(3) 	 Sudreau: Le 1.10nde, 13-2-1975; Bullock: Industrial Democracy, 


Her Majcsty's Stationery Office, Londres, maig 1978 


(4) 	 A les següonts roforeneies es pot trobar informaci6 detallada sobre 

la participaci6 a diversos palsos: BIT 1969; Bouvin, A., 1977 

(ultima 10gisloci6 sueca); CEE 8/75; Consell d'Europa, Report on --

Participation by em.11oyees in the decision-M8rldng process within 

the enterprise, Strasbourg, 1974, CE-DOC 3423; Mc Beath, l., Power 

Sharing in lndustryj A practical guide to employee participation in 

campany orerations, Gov:er Press, Londres 1975; Walker. 1977 

(s) 	 Veure una referencia a aquest fot a CEE, Bullet i n of the European 

Communities, Suplement 8/7S, pp 61-2 

(s) 	 A l'obre de Aranzadi hi ha unes pagines dedicades als escrits de --

Marx sobre el tema eooperativista. Es pot veure tamb~ J. Gans, Karl 

Marx et la eooperation, REC 152 (1968), pp 97-108. i Th, Lowit, --

Marx et le Mouvement Cooperatif, Cahiers de l'l.S.E.A., serie S-6, 

1962. 

(7) 	 Per a una visi6 de les posieions de l'esquerra de Fra~a-partits, 

sindieats, ecolagistes i nItres moviments- sobre la perspective - 

.. / ".. 
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autogestionaria vouro L'Autogestion 7, Etats généraux pour l'auto

gestion socialista, juliol 1976, Syros, Paris 1976. Unes posicions 

més recents poden trobar-se al número 40, d'AutoQestion et Socialisme, 

de man;: del 1978. Les posicions del PSF, PSU i de la CFDT poden tro

bar-se també a L'AutoQasti6 a debat, 7 x 7 Edicions, Barcelona 1976. 

(a) 	 Par o més informaei6 sobre el control obrer i l'autogesti6 a Portu

gal pot consultar-se M. de Lima, J.O. Miranda, M.F. Patr1area, Con

trolo Operario Om Portugal, Analise Social, 12 (47), juliol-setembre 

1976, pp 765-816; 12 (4S), oct-dec 1976, pp 10~9-ll46, 1171, 1173, 

Lisboa. 

(9) 	 Els aspectos del managemont industrial a la Xina de Mao poden veure's 

a les obres de S. Andors. La tend~ncia deIs canvis recents en el ma

nagement de les empreses poden veure's a l'article de J.S. Prybyla. 

(10) 	 A Espanya el limit maxim de l'interés pagat al capital per les eoo

perativc5 (,5 tres unitats superior a l'interés basie del Banc d'Es

panyo. 

(11) 	 Les dodes per Fran~a, segons diferents autors recollits , per Aranzadi, 

son les segLJlJnts: "':lYj, de los cooperatives moren abans dels 8 anys. 

Les puntes de mortaldat os donen al voltant deIs 5 anys (després de 

l'época heroica inicial) i deIs 30 anys (canvi de generaci6). La 

tassa de mortaldat entre les aproximadament 2250 cooperatives de 

producci6 croados entre l84~ i el 1960 é5 del 55 0/00. La vida 

mitja és do uns 12 anyo. 

(12) 	 Publicada el 1903, fou traduida al castella i editada per le Libre

r1a de Foliu y Susanna, de Barcelona el 1914. Es pot trabar un ex~ 

pler d'aquesta edici~ a la biblioteca de l'Escala del Treball de - 

Barcelona, en la que té el númaro de registra 127 • 

• • / lo •• 



(13) 	 Per a un tractament tebric-ideolbgic del tema automatitzaci6, auto

toritat i autogesti6, voure Bourdet (1978), pp 193-206 

(14) 	 Aquest traball de J. Bright es comentat per P. Naville (l'automa

tismo ••• ) on el capitol VIII. En el mataix exposa altres classifi 

cocions de l'cutomatitzaci6 segons W. Schmid, i P. Willems. En el 

capitol 1;( n'exposa d'altres, sent la m6s important la de M. Crossmang. 

(15) 	 Del fronces "t6lémotiaue": neolngisma aquivalant a l'angl~s 

IIcompunication" 	 qUG cxpressa un sistema d'una xarxa de comunicacions 

i d 'ordenadors (Nora et al., p 11) 

(16) 	 Aquesta concopci6 coincideix aPlb la do A. Marzal (Marzal, 1976, 

p 321) 

(17) 	 Secons la XXVI Assomblca dc Cooperotivas del Camp de 1969 hi havia 

entre los coopcrativos agraries (Parra, p 161-2) 1044 extractors 

d'oli, 7C6 bodegueo, 54 industrios lloteres, 46 fabriques i molins 

de pinsos compostos, 39 alcoholeres, 23 plantes hortofruct1coles. 

21 factorios de troctament d'olivCG, 14 central s lleteres, 14 deshi" 

dratadorcs d'userdn, 13 molin$ de ferina, 6 fabriques qe ferina, -

6 factories de processnt del cot6. 

(18) 	 Aquest fet es dona incl~s en alguns deIs ensenyaments cooperatius. 

Per axemple, a l'obra da G. Abad Colas, la Empresa Cooperativa 

(Centro Nacional de Educaci6n Cooperativa, Zaragoza). es presentan 

exclusivament les teories orgonitzntives de Tay10r i Fayol. 

(E)) J. lluis y Navas diu respecte el Fons de Reserva de les cooperatives 

en cas de la sOVo dissoluci6 que 

"En quont n 10 distribuci6 entre el socis, de fet no repugno la 

moral, ja que s6n quantitats retingudes deIs beneficis i que 

han guanyat amb esfo~ o compensat amb la seva aportaci6 al c~ 

pital deixat o l'ingressar a l'entitat. Per~ a vegades aquesta 



soluc16 pot ser contraproduent i bandejar-se en runci6 del valor 

superior do conservar l'entitat, a quina dissoluci6 poden veure's 

tomptats ols socia allumenats pel miratje d'un gran repartiment 

de reserves" (Lluis, p 236) 

(20) R.L. Heilbroner, en Entre el Capitalismo y Socialismo (pp 274-5), 

oüestiona la maximitzaci6 deIs benerficis, i concretament l'sspecte 

del tomps on el qual es maximitzaria. Aranzadi (pp 191-2) reprodue1x 

la seoüont cita do Heilbroner: 

"Avui no es parla ja do la btJsquoda del maxim benerici¡ a mlis de 

quo es diricil rixar-lo, es diu que cs busca mlis la seguretat, un 

rumbe segur que no posi en porill les inversions del capital" 

"En 	aquesta qüesti6 01 toma principal lis 01 temps sobre el que es 

calculen 61s benoricis. La maximitzaci6 dols benericis lis un coa 

cepto operacional nom~s en la mesura en la que ens permeti les 

docisions sobro 015 prous i la producci6. Pera si l'IlOritz6 

s'e:ixamplc ja nt:! ens ~5 p05sible dir que una sola pOlitica maxi

mitzara els benoricis neta. El prt!lblp.ma orftic, en altres parau

les, no lis el do la motivaci6, sin6 el dols actes que seran esc2 

mcsos per aconseguir un determinat objectiu". 
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