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Les propostes prñctiques que Mandel fa s6n les sis segOents: 

Obrir els llibres, drBt de veto en acomiadaments i tanca01ents de plantes, 

control obrer de l'organitzaci6 del treball a la planta, control obrer de 

l':f.ndex de preus de consu01, eliminar el secret bancari, i control obrer de 

les inversions (Mande1, 1973, pp 368-373) 

Respecte a l'organitzaci6 del treba11 considera que els treba11adors 

"Han de de01anar control obrer de tota l'organitzaci6 del trebal1, un 

control que inc10gui no no01~s 81 dret de ser informats per anticipat 

de tots ols canvis proposats, sin6 tamb~ el dret de poder-s'hi oposar 

i d'impedir-los ••• (aix'b representaria) un gran pas en la direcci6 -

d' enderrocar les relacions jerEfi:"'quiques i de ree01p1agar els 11 caps" per 

treballadors elegits pels seus companys, revocables en qualsevol 010-

ment I i nom~s responsables davant de la base, en 110c dels patrons." 

(Mandel, 1973, p 371). 
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3.2 EXPERIENCIES 

3.2.1 	Introducci6 

En aquest apartat exposarem en primer lloc les experiencies d'empreses 

-operant en una economia de propietat privada o capitalista- amb una org~ 

nitzacilS no jerarquica que puguin considerar-se com a "cas d'estudi" per 

la seva importancia. Veurem despr~s agrupacions d'empreses i mares en qu~ 

operen un nombre d'unitats, per acabar amb experiencies a nivell de tot 

un estat. 


Tot al llarg de l'apartat mantindrem la diferenciaci6 entre cooperatives 


de producci6 i emr,reses cutogestionades, encara que obviament poden supe~ 


posar-se els dos quaIificatius. Quan sigui possible, classificarem les - 

exp~riencies per la forma coro foren iniciades. 


3.2.2 Experi~ncies aillade§ 

3.2.2.1 Empresas autogastionades 

3.2.2.1.1 Traspas d~antic propietari 

El traspas de la propietat de l'empresa de l'antic propietari als tre

balladors no és molt freqüent, pero s'ha donat per raons filant~piques, 

o en la jubilaci6, o per a estalviar els impostos de l'her~ncia. 

Cal remarcar per~, que el traspas de la propietat, no garanteix una e~ 

tructura no jerarquice. Inc16s entre els pocs casos en que l'antic p!'9. 

pietari ha traspasaat la propietat aIs empleats hi ha exemples prou ir!! 

portants que demostren que es pot seguir mantenint el control per un 

petit grup i una estructura jerarquica de management. 

Un d'aquests exemples ~s el de John Lewis and Co. Ltd., de G.8., una-

empresa amb 16.500 socis-empleats, vendes anuals de 54 milions de lliu 

res, 16 magatzems i 32 botigues. (Derrick, 1969, pp 84-94). El 1929 - 

s'acaba el modest procés iniciat el 1914, i el 1950 s'amplia a un esta 

di en que lila propietat i el control global del consorci resta en mans 

deIs seus membres" (Oerr:'ck, 1969, p 87). Hi ha un sistema legal complex 

~n que per sobre de l'empresa operativa hi ha un holding i per sobre 

d~aquest, un patronato El sistema d'annmenar els respectius consells 

d'Administraci6, o equivalents, i els seus presidents és complex, i 

• 
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manten en un sistema molt presidencialista. Els consellers de fet nom~s 

poden actuar si el president no actua segons la constituci~ de la res

pectiva soeietct. 

Scott Sndar Commonwealth Ltd. (G.BJ 

El cas rnés típie i conegut ~s el de la Scott-Bader Commonwealth Ltd. 

fabricant de productos qu!mics, amb unes 400 persones. Pel juny del -

1951 els fundado!'s de la companyia, amb inspiraci6 cristiana i que re

partian el 20]6 cels beneficis per Nadal entre els empleats, amb una -

IIconcepci~ generosa i visionaria, i una formulaci~ practica cautelosa 

i parcial" (Sedar, p 232) prengueren les seguents decisions: 

- introduir la propictat comuna per tranferEmcia del 90,,/0 de les accions 

als empleata 

- crear uns carta canvis en l~estructura d'autoritat (sobretot un cos 

judicial independent, i la representaci~ deIs empleats en el Consell 

d'AministracHi) 

- Crear un sistoMa consultiu paral.lel a l'estructura de comandament 

millorur les condiciona de treball (sobretot assegurar el treball, i 

paga completa en cas de malaltia) 

Aquesta situacitS inicial qued~ reflectida en forma de constitucitS i fou 

modificada el 1963 i 1971. L'objectiu de l'empresa esta identificat 

per quatre tasques: 

Econ~mica:assegurar comandes que puguin ~sser dissenyades, fetes i 


servides tot obtenint un beneficio 


Tecnica: Permetre el marketing, assegurar comandes profitoses, sub


ministrant un producte de disseny actualitzat. 


- Social: proporcionar als membres de l'empresa oportunitats per a -

llur satisfacci6 i evoluci~ a trav~s de llur participacitS en la co

munitat de treball 

_ Política: encoratjar nItres homes i dones a canviar la sDcietat tot 

oferint-los un exemple d'~sser saludables econ~micament i socialment 

responsables. 

L'estructura organitzativa de l'empresa actual ~s la de la Fig.3.2-1, 

i els principals organismes i funcions s6n les segDents (Green, p 5) 

• ../ ... 
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Scott Geder Cor,lf"om¡eol th Ltd.: 68 lo comunitat i copropiotat j. 1 'al: 

ocmitzcc~.6 qUG t~ len c:ccions de l'm,lprDso operativo Scott Boder 

Cordpuny L tel. I 

~! do mo.noGernent: C:JS c.lo !Jovorn de lo Commom'Jl30lth, 8mb les fun

cions d'occcptor nous copropietoris d'cntre ele empleots, vigilor la 

tlfiloscfía" ele baso de l'ovoluci6 e lloro terrnini, i de distribuir 

els pO!Jaments Cc.ritccltius. 

Rn:crrJ de dircctors: cos do fomuIoci6 ele polftiques de lo companyia.l 

compost el 'un ca¡:-:, sis directors executius, dos directors externs o 

lloree, i [;on r!ircctcrs cmplocts 

Cornitl"Js de r.lC1nCJeCmcnt deIs directors : exccuten les politiques en 

los brees eJe recursos (humons, finoncors, otc.), producci6, marketing 

i dosenvolupcr.:ent. DolcG2.nt outoritot 8S pret~n fomentor la portici 

cipoci6 dds ~lrups de treball -o monopinp r¡roups- que operen de for

mo somÍéJutonrc,:a 

Consell comunfutori: de lL! pcrsonos, managers i empleots, elegits per 

les 14 snccions de lo componyia, c,ut::' tonen do 20 8. 30 persones cado 

uno. Es reunci~~ c;uinzcnolment. Constiucix 1('1 participoci6 pFlr repr!l 

sontaoi6, representa ols irtcressos dols membrus do lo componyia i 

té los segncnts funcions 

• oprovoci6, o cnomonomont, dols directors do 10 componyia i del seu 

cap, i llurs rCf;1unerccienG 

• 	elegir ols doo c!il'ootors cic la Commom'leolth d'entre els eeua 16 -

men<brCls 

• 	discutir qualsevol ossumpto, i fer roeomonocions al Board de mon~ 

gement 

tractér c;Lltüscval diocussi6 :L ceei6 disciplinaria, arribont El lo 

docisi6 final 

• 	fixar lo polftic8. editorial dol butllotf internacional 

• administror el fans d'ajut soci21 als empleots 

Els sindics s6n els que defensen la eonstituci6 de l'ompresa, i arbi

tren entre el ConseI1 i el Board de Directors en qnestions de politi 

ca de boso. 

•.. / ... 
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Aquesta estructuro. i tamb~ la constituci6, estan en procés d'~sser -

modificados (Green, pp 6-7). Els principala canvis que 8S propasen s6n 

fer coincidir les persones del Board de Management i de Directors, els 

quals haurien de ser elegits per l'Assemblea, i per tant haver-li de -

donar comptes. Junt amb aixo tamb~ hi hauria alguns canvis de responsa

bilitats 

Llama, Toucan and Crow, Brattleboro, Vermont (EE.UU.) 

Aquest magatzem distribuidor de productes d'alimentaci6 naturals , funcio 

na de forma democratica i auto nOma del capital, el que conserva la pr,2 

pietat i obt~ uns interessos pel capital invertit, sense que aixo repre

senti el control ni la direcci6 del magatzem. 

Lanqsmans Ltd. (G.B.) 


L'empresari fundador transferí part de la propietat i del control als e~ 


pleats, en 1964. Uada un deIs 40 empleats té un n~mero d'accions en fun

ci6 deIs anys que fa que esta a l'empresa, que li permeten de votar pro

porcionalment en 1;~locci6 del Consell d'administraci6. El capital extern 


no té control sobre l'empresa. 


El comit~ deIs trebolladors, elogit per un vot per empleat, controla el 


fons d'ajut social, fa recomenacions al management, i veta acomiadaments. 


L'estructura institucional és en la constituci6 de l'empresa, que pot 

modificar-se anualment en l"'Asssemblea Anual de treballac1ors-propietaris. 


L'empresa fabrico unltats mobils industrials, i opera i lloga un conjunt 


d~aqueates unitats. ~s membre de I.C.O.M. (Hill, pp 14-15). 

3.2.2.1.2 Adquisici6 pels treballadors 

L'adquisici6 pels treballadors d'una empresa amb organitzaci6 jerarquica 

i que anava a tancar por no ésser prou rendable, o no voler adaptar-se 

a la legislaci6 en materia de seguretat o contaminaci6. ha estat la for

ma més extesa d'instaurar empreses 8mb organitzaci6 no jerarquica. 

Cal remarcar que algunes de les empreses "recuperados" pels seU5 treba

lladors no han canviat l'estructura d'organitzaci6 jerarquica, com Ver

mont Asbestos (Duinanoski), South Bend Lathe, Indiana (500 treballadors, 

fabricaci6 de maquines eines), Saratoga Knitt MilIs, N. Y. (140 treballa 

.. / ... 
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dors, llencerio.) i 1.10hawk Valley Community Corp., N.Y. (270 treballa

dors, mobiliari) (Zwerdling, pp 64-76), Bates Fabrics Inc., Maine, --

(1.000 treballadors), See-Pak Corp., Georgia i Texas (1.300 treballa-

dors en dues fabriques d'alimenta congelats), Pacific Paperboard Prod

ducts Inc., California-Oregon (800 trBballadors en dues fabriques, --

abans Fibre Board Corp.) (Zwerdling, p 63). 

Altres no han introdu!t ni la gesti6 obrera ni la propietat obrera, 11 

mitant-se a una certa nacionalitzaci6 i una certa forma de control --

obrer, com Roselson (Barcelona, 1978), British Leyland (Cowley, 1975), 

Upper Clyde (Escocia, 1971). 

Les transferencies de propietat s'han aconseguit en alguns casos sense 

cap lluita, com Vennont Asbestos i en altres amb una forta lluita dels 

treballadors incloent sovint l'ocupaci6 dels locals de l'empresa, com 

a LIP, Triumph, Temiscain,entre altres. 

No considerarem aquí els curts intents de sobreviure tot formant una 

cooperativa que en els darrers anys s"han donat al nostre país, després 

d'una ocupaci6 de l'empresa pels obrers, com per exemple Eurostil 

(Mundo Diario 22/6, Barcelona, 1977). 

Cooperativa Textil Santbgiana. L 'empresa Manufacturas Españolas Dubler, 

S.A. tanca a finals del 1974 qua n tenia uns 700 empleats. Pel gener -

del 1978 "cornava a obrir, convertida en cooperativa i amb 180 treball~ 

dors, que havian aportat 20 mil ions de pessetes a m~s deIs 9D aportats 

pel Ministeri de Treball (HOja del Lunes, Barcelona, 16 gener 1978). 

British Triumph, 80nneville (.G.B.) 


Despr~s de 18 mesos de lluitar, els treballadors aconseguiren comprar 


1 'empresa pel lIlure;: del 1975, propietat de r~orton Villiers Triumph, gr~ 


cies a un prt'istec que el govern concedí en una conjuntura favorable. 


El 14 de setembre de 1973 s'anuncia als 1.750 empleats el pla de l'em


presa de tancar gradualment en 5 mesos, perO 800 empleBts decidiren -


tancar-s'hi. Al final deIs 18 mesos n'hi quedaven 280. 


Actualment l'empresa és propietat dels treballadors, i ~s gestionada 

de forma molt democratica i igualitaria en alguns aspectes: tothom t~ 


la mateixa paga, s"elegeixen els supervisors i managers, els treballa

• 
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dors participen 8r1 d8cisions financeres i d"'organitzacic5 del treball, 

hi ha rotacic5 de tasques, les decisions importants es prenen amb un m:!

nim de 75/0 de vots favcrables d'una assistencia mínima deI50~, les 

accions s6n propietat d"'un patronato En altres aspect8s 1"'organitzaci6 

ja no ~s tan igualitaria, ja que els 280 empleats que aguantaren tota 

l'Ocupaci6 tenen 5 vots cada un, mentre que la resta deIs 800 que la 

iniciaren en tindran un despr~s d'un any i n'augmentaran un altre cada 

any fins un maxim Ge cinc. 

L'equiva18nt del Consell d;Administracic5 ~s format per un Comit~ d'onze 

directors: 8 supervisors (un p8r cada un deIs sindicats que hi ha a -

l"'empresa), representant del govern, un altre de la confederacic5 sindi 

cal, i un altre de l"'antiga companyia propietaria (Norton Villiers 

Triumph). p, m~s d"'aquesta condicic5 l'antiga propietaria es reserva la 

comercialitzaci6 i el diss8ny de nous productes, per evitar la compe-

tencia amb els altres models que fabrica. Aquest comitb anomena els ma 

nag8rs que han d8 donar comptes als 8mpleats. 

L '"antiga empresa intentava produir 1000 ¡r,Q tCl~j per setmana amb 1750 -

ernpleats, encara que no arribava a aquesta producci6. Ara volen produir

ne 500 amb uns 700 empleats. AQ,uesta experiencia ~s descrita a Carnoy 

et al, i en Coates (The Ne~ ••.• , 1976) 

The Scottish Oaily ~ews (8.B.) 


Aquest ~s un intent no l"l')e:'ixi t economicament, ja que hagu~ de tancar de~ 


prés d'uns mesos de la seva compra (ma~, 1974). El fracas ~s atribu!t 


a les dificultats generals de la indOstria deIs aiaris, i a la negativa 


del govern a donar un altre pr~stec financer. (Edelstein). 


La propietat era parcialment deIs 500 treballadors que continuaren. 


L"estructura interna era bastant jerarquice: el gerent, que fou reclu


tat de fora, i l'editor gestionaven l'empresa, per~ donaven comptes a 


un consell executiu amb majoria de representants obrers elegits i una 


minoria de representants deIs accionistes no empleats. Aquest consell 


governava l~empresa. 


. . / ... 
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Sussmouth Ltd. Gassv!Orks (R.F.A.) 


El 1970 els 300 treballadors forgaren 1"adquisici6 del seu entic pra-


pietari per estar a punt de tancar. Ara l"ompresa, de propietat-i ges


ti6 obrera, obt~ bons beneficis. L"assemblea general elegeix per tres 


anys deu mernbres que formen el Consell d#Administraci6, que funciona 

com a cos de direcci6, prenen les decisions importants, assistits pel 


gerent i un consel1 assessor. Un consell obrer exerceix control i per


mot una certa participaci6. (Hill, pp 13-14). 


Temboc, TerniscaminQ (Quebec) 


Oesprés de 16 mesas de forte oposici6 al tancament de la fabriqa de pa


par, propietat d"rnternational Paper, aquesta fou comprada (agost 1973) 


pels treballadors, el govern local i uns managers-empresaris amb expe


ri~ncia, i que han repetit l#experi~ncia amb altres fabriques de papero 


El 1975 assoliren jO, importants beneficis. 


(Tho Wall Street Journel, 5 maig 1976) 


Aquest cas dona lloc a una pel.lícula(x)en la qual a més de la bist~ria~ 


es planteja el domini real que els managers exerciren a la planta, mal


grat la nova estructura de propietat i d#organitzaci6. 


Fisher Ben~ (G.D.) 


Fabriquen una varietat de productes com radiadors, estufes i begudes. 


(Oerrick, 1977, p 4). 


3.2.2.1.3 Creaci6 de noves empreses. 


La major part de noves empreses productives creades amb una estructura 


alternativa a la jerarquica sense que siguin cooperatives, s6n empreses 


molt petites, i que requereixen poca inversi6. A continuaci6 presentem 


alguns axemples. Oeixem de considorar els col.lectius de garatges, im


pl'emb'!s (Zwerdling, pp 77.~90) i mol ts grups que creen una petita em-


presa gairobé artesanal. La refer~ncia de projectes d#aquest tipus po


den trabar-s8 a diferents publicacions, com per exemple en In the Mar


king: A Oirectory of Co-operative projects, London. 


(~)Tcmiscaming, de Film Board of Canada • 
.. / ... 
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Fakenham Entroprises (G.8.) 


Petita empresa, mebro de l.C.O.M., creada amb l'ajut financer i de man!;! 


gement de Scott Bader Ltd. (Hill, p 14). 


Sunderlandia (G.B.) 


Empresa d'unes 60 persones dedicada a la conversi6 d'edificis des del 


1973. Tendelx a redu1.r la difer~ncia entre els managers i la resta d'em 


pleats, a la participaci6 en les funcions de management, i funciona per 


grups autonoms de treball. ts mombre de l.C.O.M. (Hill, p 15). 


lthaca Shops (EE.UU.) 


Es tracta d~un conjunt de tallers per afer mobles i reparar cotxes i 


equips electr~nics, croats el 1972 a lthaca (N.Y.). La propietat ~s 


cOl.lectiva, i el lloc de coordinador de taller s'alterna (Browe, p 66). 


Rowen Engineering (G.B.) 


Creada el 1963 a GlasGow, fabrica equips de calefacci6. Pertany a lCOM. 


Rowen Onllwyh Ltd~ (G.8.) 


Empresa molt petita -no ha passat d'unes deu persones- fou creada el 


1965 umb l'ajut de Rov..en Engineering, (South Wales) i amb suport local 


i p(jblic. Pertany a l.C.O.M. Tots els carrecs deIs organismes de direc


ci6, management -que altrament funcionen de forma classica- i del Con


sell estan elegits por l'assemblea goneral. El Consell ~s l'organisme 


amb autori tat {n-tima i on es pot discutir tot. Esta format per repre-


sentants deIs directors, deIs managers i deIs treballadors. Es poden 

formar comites de departament en els quals els empleats poden discutir 


setmanalment qua1sevol assumpte del seu departamento 


La companyia holding -Rowen Community- t6 un managemont per~ l'autori 


tat final resideix en l'assemblea general. Hi ha també un Consell Ass~~ 


sor, compost per m~mbres d'associacions obreres i locals, amb les se

gGents funcions: 


- donar consell en l'orientaci6 general de l'empresa 


- salvaguardar la constituci6 de l'empresa 

!lit 
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- exercir el veto si 81s membres de l~empresa tractEn de 

• 	 vendre ols proGuctes per usos militars 

• 	 vendre l"empresa pcü seu benefici privat 

• desmuntar el Consell Assessor 

L"empresa passa per rnolts problemes,f:,ls uns cierivats dels naixernent d"una 

empresa molt petito poc capitalitzada,d"altresdel seu desig de contra.s 

tar miners amb incapacitats f!siques -i que causaren uns elevats cos-

tos de formaci~ professional i de baixa per malaltia-i de posar un ideal 

-crear 	una empresa outogestionada, contractant personal sense coneixe-


ments previs i 8mb dificultats de salut- per davant de la necessitat de 


sobreviure com él f:rnpresa, i finalment, dependre excessivament del prom,e 


tor, que caigue malalt. Malgrat tot aixu, i gracies a l"interes deIs -


treballadors i de la localitat, i l"ajut financer i t~cnic d"altres em


preses -entre elles Scott Bader- pogu~ sortir-~3e"n. L"article de R. 


Hadley resulta d"inter~s per veure en detall els problemes que tingue


ren, com els solucionaren, i les conclusions que en treu per a futures 


8xperi~ncies, i que en els aspectes principals recollirern en els apar


tats 5.1 i proper 


3.2.2.2 Cooperatives de producci~. 

El termo cooperativa de producci6 esta ben definit legalment per a cada 

un deIs paisos que el reconeixen. La realitat empresarial per~ pot ~sser 

molt diferont entre un pa!s i un altre, i l'organitzaci6 interna del ma

nagemcnt pot cobrir prñcticament tot l~espectre des de la dictadura (coo 

perativa del taxi de Barcelona), fins una gran democracia autogestionaria. 

La legislaci6 espanyola a partir del 1939 ha afavorit la manca de preci

si6 en la forma de conduir les cooperatives. Per aixo, en aquesta prese!! 

taci~ no inclourem la descripci6 de mol tes cooperatives industrials amb 

uns bons resultats economics pero funcionant a la practica com a societats 

anonimes jerarquiques,i ens limitarern als casos que coneixem en que la 

cooperativa industrial esta gestionada amb una m!nima democracia. 

Volem remarcar que ens limitem a considerar les cooperatives de producci~ 

o industrials, perque les altres cooperatives -agr!coles, pesqueres, --

d~ensenyament, d"habitatge , de consum i de cr~dit- tenen unes caracter:t~ 

• ../ ... 
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tiques i problemes for~a diferents als tractats en aquest treball, encara 

que les idees de mnnagE'ment no jerarquic que exposarelll poden aplicar-se 

al management de tota cooperativa i empresa. 

Als EE.UU. hi havia 81 1975 les següents cooperatives de tipus industrials 

(rnfonnaciones Cooperativas, OrT 3/77, p 46) 
xifra de 

Num.coop. Socis negocis (mi
liorf5 dÓlars) 

Producci~ de béns de consum 1.000 1.200.000 477 


Electrificaci~ rural 934 8.039.686 2.840 


Telefons 238 1.013.883 146 


Total •••.•• " • 2.172 10.253.569 3.463 

Taula 3.2-1 Cooperatives de tipus industrial existents als EE.UU (1975) 

Plywood cooperatives 

Es ooneix per "Playwood cooperatives" (cooperatives de fusta aglomerada 

o laminada) en conjunt de cooperatives de fusteria localitzades al Nord-

Ocst deIs EE.UU., a l'estat de Washington principalment. La primera, 

Olympia Veneer Company, comer.r;8 el 1921 amb treballadors d'origen esca!! 

dinau i fortes tradicions cooperatives. En total se'n"han creat 28 I de 

les qual 5 tancaren, i 3 foren venudes a grans empreses. Les vendes van 

d'un a deu milions de dolars anuals apro~imadament, i el nombre d'em--

pleats de 70 a L150. 

Cal remarcar que moltes d'aquestes cooperatives nascudes entre el 1945 

i 1955, després de les quatre o cinc primeres, foren organitzades per 

promotors -consultors o managers- per cobrar uns alts honoraris per --

crear una nova empresa, o adquirir-né' une i convertir":'la en cooperativa, 

utilitzant l'8xit de les primeres com a reclamo La professionalitat --

fraudulenta d'alguns de aquests promotors, que foren inc16s sentenciats, 

atura en sec la creaci6 de noves cooperatives. 

Els principis basics d'organitzaci6, encara que no s6n iguals per a to

tes les cooperatives, s6n 

- cada propietari té un vot, i un nombre variable d'accions 

. o/ ... • 
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- els ret~rn5 a1s propietaris es fan com a treballadors (proporcional 

a les hores treballo.des, i a la mateixa paga per hora en general) i 

no com a propietaris (proporcional al nombre d'accions) 

- el treba11 disponible es distribueix entre e1s propietaris que volen 

treballar 

- l'autoritat última resideix en l'assemb1ea deIs membres 

Les diferencies entre els principis d'aquestes cooperatives i els pri!! 

cipis de l'Alian~a Internacional de Cooperatives i tamb~ 13mb la idea 

d-autogesti6 de Vanek, ~s que no tots els propietaris treballen ni tots 

els treba11adors són propietaris. Els propíetaris poden vendre les 

accions a valor eir,l mercat fora de la cooperativa, encara que nomalment 

la cooperativa té prioritat. 

Les característiques positives des del punt de vista organitzatiu i de 

management sé$n 

- si el treball disponible no arriba a cobrir una jornada completa per 

a tots eIs propíetaris que vulguin treballar, aquests han de fer 


torns en el treball. 


- Les persones que ocupen posicions executioes ímportants, sovint no 

poden ocupar lIDes en el consell d'admínístraci6, i prefereixen sa-

crificar els valors de certs individus abans que possibi1itar que algú 

aconsegueixi un poder excessiu en l'organitzaci6. 

Els millors estudís d'aquestes cooperatives s6n els de Beman (196?), 

i de Bellas (1972 i 1975). Aquestes experiencies han estat analitzades 

moltes vegadas tant pel nombre d'empreses que abarca com pel seu exit 

econOmico 

Scan-Vast, Gothnburg 

Creada el 1968. Produeix productes carnics. En aquesta factoria hi ha 

500 treballadors, pero el total de la cooperativa en té 2.500. Hi ha 

participaci6 deIs trebal1adors en l'organitzaci6 del treba11 (Business 

International, pp 129-131)" 

• Q / ••• 

• 



--

236 

A Gran 8retanya l'evoluc!6 de les cooperativos de producci6 ha estat la 

indicada a la Taula 3.2-2 (Jones. p 3), la qual considera tant les coop~ 

rotives 

Any Cooperativcs LC.O.M. Total 
Nom Treballadors Nom treballadors Nom treballadors 

1955 46 6.524 1 162 47 6.686 

1965 35 4.244 4 400 39 4.644 

1970 26 2.741 6 440 32 3.181 

1975 * 21 2.900 13 1.200 34 4.100 

Taula 3.2-2 	 EVOLucrCI DE LES COOPERATIVES DE PROOUCCH'l A GRAN BRETANYA 

(* inclou 3 empreses ar.1b 1.100 treballadors que tenen la 

forma legal de societat an~nima) 

tradicionals, com les que estan sota l'estructura similar de rCOM. 

(veure 3.2.3) 

Els membres de les cooperatives poden ser empleats, individus no empleats, 

i altres socictats (cooperatives, sindicats, etc.).Segons Jones (p 4), 

"NonH~s en casos fjxepcionals els empleats tenen una majoria del capital. 

En la majoría de casos po~ la major part deIs empleats en s6n membres 

i sovint la majaria deIs membres són empleats" 

L'estimació aproximada de les cooperatives de producci6 a altres paisos 

~s (Oerrick, 1977, p 1) 

Dinamarca 100 

Franl;:a 550 

índia 20.000 

It~üia 3.000 

Suissa 40 

A Holanda de m§s ddn centenar do cooperativos que hi havia despr8s de la 

primera guerra mundial, Bvui nom~s en queden una desena (Andriessen p 5). 

EspBn~B 

L'aspecte hist~ric del mO\Jiment cooperatiu a Espanya fins el 1936 pot 

veure's a l'obra de J. Reventós, i la de Catalunya concretBment en la de 

A. 	 Perez Baró (1974). 

" ./ ... ~ 
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Lo contrastaci6 de la quantitat d'empreses industrials legalment consti-

tuldes com a cooperativas o Esranya (Taula 3.2-3) comparades amb les dels 

EE.UU. (Taula 3.2-1), i Anglaterra (Taula 3.2-2) ~s molt sorprenent. Una 

possible explicaci6 d~aquesta gran proliferaci6 relativa de cooperatives 

a Espanya pot ser el gran pes de l'experiencia col.lectivista del 1936, 

la ideologia estatal nacional-sindicalista, i la for9a del pensament catg 

líc m~s avanyat (Corominas, 1976). Per una part, el sistema legal existent 

ha permes que figurín com a cooperativos empreses que no ho pOdríen pas 

ser sota els principis de l'Alianga Internacional de Cooperatives. Per -

altra, certs sectors de l'antiga CNS estatal han promogut el cooperativi~ 

me -ent~s segons la legislaci6 vigent- des del mateix aparell estatal 

(Puntualitzaci6 a un article, Avui, 14/6/1978, p 12), com tamb~ ho ham 

fet certs sectors de l'església cat~lica (Riaza). Aquestes diferencies es 

traspassen en els mateixos noms, i així hi ha la cooperativa On~simo Aedo~ 

do, El Alcázar, Sagrado Coraz6n de Jesús, Virgen del Pilar entre altres. 

Aquestes tendencies darrerament han arribat a la proposiéi6 per part de 

certs ministres que eIs treballadors d'empreses que volen ser tancades -

pels antics propietaris es converteixin en cooperatives i segueixin fent 

funcionar l~empresa (La Vanguardia, 15/9/1977). 

Entre totes les cooperatives industrials existents a Espanya, aixi com a 

Catalunya (Taula 3.2-4) n'hi ha algunas que tonen una organitzaci6 i fun

cionament m~s democratic que les empreses privades. A titol de exemple PE 

de.n esmentar-se Cristalerias de Matar6, Inducar de Tarrasa, Cico d' Olesa 

de Montserrat, CIDESA d'Esparraguera (Oiari de Barcelona, 26/3/1977), 

Covime de Xjr~vel1a (Valencia) (Castel16). El grup de cooperatives asso

ciades a la Caja Laboral Popular amb centre a Mondrag6n, entren tamb~ di~ 

tre de la categoria que estcm considerant. Per la seva importancia espe-

cial, les comentarem amb m~s detall. 

Mondrag6n. 

Encara que calificar Mondrag6n com un "oasi de democracia" (Oakeshott, -

1973) a Espanya pot semblar una mica fort, el cert ~s que aquesta experien 

cia cooperativa ~s única al m6n i ha estat exposada a diferents conferen

cies internacionals (Ithaca, 1975; Washington, 1976). Per aix~ aquesta 

• 
Q ••1... 



238 

Coap8rotives Industrials 30eis de les eaap.ind. ~acis/caap. indus. 

Inscri tes E;<Ístents Inserits Existents Inscrits Exist. 
e a a 

Ourant Acumu 31!];? Ourant r\curnu 31/12 Durant Acumu 31/12 
l"any lodGS l'L:ny lats lány lats 

2 123 

3 

t', 47 {;7 3.307 3.307 70 70 

5 59 106 12.529 15.836 212 149 

[3 71 177 13.613 29.449 192 166 

7 95 272 3 0 69:'3 33.144 39 122 

nL, 55 32(7 2.2t:2 35.386 tll 108 

9 56 383 10926 37.312 34 97 

o 71 l¡ 5L1 2.295 39. (.07 32 87 

1 100 554 3.070 (1,2.677 31 77 

') 
IC_ 73 627 2.855 45 0 532 39 73 

:~ L13 670 l. lI30 LJ6.9G2 33 70 

l'
.L, t:l 711 1.529 40.491 37 6El 

5 45 75r. 1.9::a ::-iJ .1122 43 67 

ti 55 811 l.COl 52.023 29 64 

>7 "'eS ('le::"
u~1LJ 3.3t.T3 55.365 7tl 65 

10 52 S08 2.329 50.195 5L1 64 

,9 G5 :)73 2.331í ED .529 36 62 

130 1.109 5.908 6GJl 37 tl3 60 

,1 q(\ 
~.'U 1.207 2.929 69.366 30 58 

)2 124 1.331 3.46[, 72.030 28 55 

:'1 
;\,J 105 1.516 4.332 77.162 23 51 

'11 
" '"'l.. ' r)t:---Lv 1.735 "1 r; r:: '-l..L ~ c __ :...J":'; t ...... 7.341 8tl • SD3 :1.10.104 + 3Ll tl9 88 

're 
,~ 

')')/1(. __ c _~-l: 1.959 1.lI16 + 5.852 90.355 El7.67::) + 26 46 62 

j[-) 209 2.168 1.141 + r-:i.097 97.252 125.916 + 33 45 110 

:7 236 2.tlü4 1.385 -! 6.0f3 103.315 lS1.310 + 26 43 109 

231 2.635 2.140 X 6.527 109.8tl2 159.114 >< 28 tl2 74· 

27J 2.900 2. 3Ll9 >~ 7./G7 117.609 178.520 >< 28 40 76 

'tJ 178 3.086 2.4i'l!l X 4.045 •65e, 180.266 X 23 39 74 

1] 1::)1 3.207 2.373 X 3.0?9 124.743 lGSo533 X 26 39
• 

70 

.;, ./ •• 'O 
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2 

3 

t). 

5 

206 

le6 

183 

203 

3.413 

3.559 

3.742 

3.945 

2.557 

2.577 

2.686 

2.850 

x 4.506 

3.1Li.7 

3.9i1,7 

3.931 

129.329 

132.476 

136.423 

140 . 354 

162.382 

3G.576 

38.137 

40 . ¿l20 

x 22 

22 

22 

19 

38 

37 

37 

36 

63 

14 

14 

14 

Taula 3.2-3 COOPERATIVES INDUSTRIALS A ESPA~A: Evolució per anysde les 

creades i existents, i del n6mero de socis. 

Elaboraci6 prbpia. 

Fonts: Anuario Estadistico de Espa~a, Instituto Nacional de 

Estadística (Font: Ministerio del Trabajo) 

+ Organización Sindical (Cooperatives en funcionament) 

x Organización Sindical (Síntesis de Actividades Sindicales 

el periodo 1968-1972) 

en 

8 
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Cooperutives IndustrjDl~ Socis en les Coop.Indust. Socis/Coop. Indust o 

Inseri tc:::s /\cun;u- r:<istcmts Inscrits ,l\curnu- EX.istrmts Inscrits Acumu- Existan. 
durunt ludes e 31/12 ':!urcnt lats [1 31/12 durant 18ts a 31/12 
l"'cny 

-, 
1.. 
, eny 1'8ny 

"lJ t; 2t!7 C.-,;-.) 113. ~.i5I lCi 75 

9 :J 256 219 18.770 2t1 73 

O 2G 202 OCiLl 19,434 26 69 

1 n ~)::;1 237 19.671 26 68 

lr JOS' [..i35 20.206 30 65 

3 17 326 331 20.58') r')"c_ c~ 63 

(1 17 ""...,....,: .... 1 \-1 
"')r:{ <j 
\.Jc........ ' 20. :-J70 r')"L .... I 61 

:3 J.7 360 L: Sl~. 2J.t:2t 27 59 

,~ 

u 23 'Ji'! '"')
'.JU0 ~~2{; 22.161 10 58 

.-, 
I 28 1111 630 22.791 23 56 

O 31.1 I1L15 1.318 2t .109 39 54 

'J ?('
- .1 0711 96G 25.07S 33 53 

(J 23 ~í7 t1 r:;"
: .. -'~ ! 

')(-' r""'J~ 
'-.~ .......M'~)'--) 20 51 

El SICI 390 'Jr:::. 0(')"1; 
(_'>.,..., • _. L .. \.J 21 50 

'1, >'")~ 
c.. U 5L!2 L1Gl 20.37t; 17 "19 

,) 
~ 10 SSJ 373 3a7 2G.721 3.753 22 48 10 

!) r¡,~
C:"J SOL! J9t! Gt: :J 27.2C(1 t;.230 ,..,.., 

,,~J_ 47 11 

5 'Jn c_ L-' 613 ti""""lt::< L1[3 27.312 4.692 7 45 11 

Toulr' 3.2-4 COCPER/\TIV¡:S IrmUSTRIALS l\ C1HALUh!YA: Evo1uei6 per anys de 

IE5 croados i cxistents, i del n~m8ro de 

Elé;bcració 

Fonts: Anuario E~tQdísticc dG E t Instituto Nacional de 

EstaclísticCt (Font: r:,inisterio (181 Tn:.lbaj[]), i pr~pia, 

§ 
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NOM. (O 

COOPERATIVES 

INOUS1R1ALS 

INSCR1TES 

30 

20 

10 

1950 55 1960 65 1970 75 
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Coo~;r,,:C'(~t~i veis 

Inc1u;~,t':l'''j i:l!:: Tote:l _~ ....... uSo,,-; '-j 
re v·; rt"'T!r " 11/] "1";:::1'_' >' ., •• 1,,_, \...~ " _, .L 1,-1 ::rc~, r': CODO. 

2c"rGCJ_GnCl 3~D ? .7'7(. 8",4 

tjrl')
(.,_l,,}L", :..J c! r' i ci 1.0t:O 3,9 

#""\-- /~

'}l~Jl'nci L'~ t ,L.. '.J 2.9('(; 14,Ll 

s¡v'¡_~ 11_, ..J~ - Jf, ,:.3 2. L' 911-.!. 17,2 

C6rdoVCl JO CJ l.O~32 9,5 

Crc.nc\ric. SS 739 7,8 

(-'[-Biscaia l.S}7 16,,0,j ~J 

nr~ <) 1'""\""'.'"'r·,:úrc:L:¡ .0 c .• {_. ~ ,,:..3 23,[J 

(:2(1AluC..nt ? l\. ,9 

r-¡,-,,,,
ElI:iP~ZC[)El ;:OC I l' 9,0 

Jaén 2el l.t153 16,9 

'-''-' e,'Cadis 900 12,9e 

r\',QIClCCl 7G 1.011 13,5 

Sbi.Cru;: Tr'nr;rif r : '-"\.! 12,7rr ['.;]5 

1";'0'):Jí.:,:.lc:r::: ,rlC3 l:c 1. :::~11 22,3 

r-'!n"-'
,1 l', >m'C' \li celo '="'7 13,8 

l~ el '720 15,6 

Ti.I.rrugonc L:6 1.293 28,1 

Toledo {lG 1 .l~)L' 26,0 

!"¡uE~l\/fl" L
",J_ f1?] 20,0 

"'":':tL [eS P (J lm;}s 237 6,1"J~: 

Albacctc 37 941 25, Ll 

N vc:rrc J7 305 8,2 
A 

~~

[3c' rJaJ0Z ...ít':'i fl11 11,4 

Logroryo 'Ir\--< ~" :lCO 8,3 

,>"r-.
(.~ I c:"Pontc:\lI::dro 3(3 7,6 

')c: 
..J,-JCiudCtd nmll S'07 25,9 

LQ Coruña 3Ll DrO 25,9 

C\lCnCet 2·3 ~rL! 6,2 

L1eó ::13 3113 10,4 

___ r. 
SllJ 29,1,,~:.jContunder 

• 
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Saragossa 
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;> ."l 

:\VL10 

Costd1(~ 

Sirona 

Zomore: 
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Osea 

Terol 
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Ccuto 

Stjrin 
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CCJOpC1"Citiv[;~, 

Inc!u;:¡tl'ioJs Total 80cis/ 
,"",,-d cJ·['I"".!-'~ ., '"'1 /1°/7'- Coo[1.l.":/~ ... _~ L . '~''-) 1.. .• '-,...L~(.~ ",) Goeis 

"!') r::rr. 
.... J .. ./ '"~ 18,7 

31 703 22,7 

2C) 5211 18,1 

20 42,¿¡ 17,3 

27 7t.10 27,4 

:7 550 20,<'1 

2C 657 32,9 

, ~, 
~~.f lil0 21,6 

17 17<1 10,2 

17 lel 5,9 

15 326 21,7 

la 35Ll 25,3 

J.2 161 13,4 

12 el 5,1 

10 ti13 41,3 

n 
I 133 19,7 

~ 

I 211 30,1 

:3 912 182,4 

5 18e 37,2 

3 ,,)""""'J
u,--J<...J 111 

Totol ••.• 2 .(~GO 	 '::0. /120 14,2 

TéluJ.a 3.2-5 	 n;\:\!l~n!G 0= FílCUn:CIE8 PER COOPEflP,TIVES EXISTENT8 A 31/12/1975 

F (jnt: /\nuiJr-io EstacJ!si:ico d(~ [SPO:lD, Instituto Nacional de 

'r" . t . i' 	T b . 'Jl.-ln~s crlO ce~ ra aJo 

Elaboració propia. 
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de no haver modificat el funcionament diari del treball, fa que, en gene


ral, el procés de producci{¡ sigui estructurat de forma tradicional, amb 

tasques rutinQrios i treballs en cadena (Zwerdling, p 153), encara que -

s'estan examinant noves fonnes d'orgonitzar el proc~s de treballa 


El Pla de Gestiá an'Jal és elaborat pel Consell de Oirecciá, i ~s aprovat 


per la Junta Rectora. Si usen credits de la Caixa-Laboral Popular, aques


ta tamb~ l'ha d'aprovar. 


Per solucionar el problema de la manCa de personal altament qualificat -


amb que es troben moltes cooperatives, 


"La Junta Rectora de cada cooperativa en principi té amplies facultats 

per a concretar en cada ces les condicions concretes i la situaci6 -

ecoo"omica en les quals os realitza 1 'ontrada cj"'aquest personal, con-

.cretament el que ocuaa la Gerencia. Malgrat aixo, les cooperatives in 
, 

dustrials del grup segueixen com a norma general la de no utilitzar 

altre personal que els seus propis associats, el que significa que el 

nombre de contractes en regim especial siguiirrellevant en el conjunt" 

(Gorroño, p m) 
El Consell de Direcci6 format per Gorencia i 015 directors de Oepartament, 

malgrat la SENa condició de staff, (Fig. 3.2-4, i Fig. 3.2-5) 

"~s un ~rgan de notable trascendencia en els aspectes empresarials." 

(Gorroño, p 61) 

La classificaci6 professional s~obté per un "!ndex laboral" que ~s la su

ma algebraica d'un índex estructural (1:3) segons el lloc de treball, i un 

!ndex funcional que depen de l"eficiencia del treba11 personal. Les normes 

per l'aplicació d'aquests índexs son proposades pel gerent i aprovades per 

la Junta Rectora. 

Els nivells estructurals són (Gorroño, p 69) 

Nivell QUalificació 1ndex estructural 

1 Operaris i auxiliars 1 - 1,4 

2 Professionals i responsables 1,4 - 1,5 

3 Executius subordinats 1,6 - 1,8 

4 Executius intermedis 1,9 - 2,1 

5 Executius importants 2,2 2,4 

6 Alts executius 2,5 3 
~ 
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Taula 3.2-6 iHVELLS ESTRUCTURALS DELS SOCIS EN LES COOPERATIVES DE 

l\mNDRAGQr~ • 

L'índex estructural determina la proporci6 deIs diners por avanºat laborals. 


Els retorns cooperatius 8S distribueixen segons la proporci6 als serveis 

prestats. A m~s, les aportacions de capital computables tenen un interes 


entre el 4,5 i cü fJ'/J. 

Fins el 1971, l'{ndex estructural servia a m~s per a ponderar el vot de ca 


da membre. A partir del 1971 cada membre t~ un vot, (Gorroño, p 54). 


Un intent de la ger~ncia de modificar l'escala de sous, per a millorar els 


sous deIs alts executius ja que es traba amb dificultats de trobar bons -


professionals, origin~ una vaga que port~ a l'expulsi6 d'alguns membres. 


(Zwerdling, p 154). 


3.2.3 Agrupncions i institucions de segon ordre 


Comentarem aqul les agrupacions voluntaries d'empreses i les institucions vo


lunt~ries de segon ordre destinades a proporcionar serveis comuns o ajut a -


empreses d'organitznci6 no jerarquice. Per aquesta descripci6 ja pot deduir


se que deixarem Tora les unitats territorials de cooperatives (UTECO), a les 


quals han hagut d'inscriure~s obligatOriament les cooperatives segons la le


gislaci6 espanyola a partir de 1939. Els serveis comuns poden ser d'assesso


ria, finanºament, promoció de noves empreses, informaci6, formaci6. 


ColOmbia. 


-FUNDECLAM (Bogota). Fundada el 1973, Té per finalitats: crear entitats 

econ~miques comunit~ries, programes socials, de docencia, et~. El 1976 h~ 


via creat 6 petites emprases comunitaries que ocupaven més de 150 treba-


lladors (FUNDECLAM). 


Estats Units. 


Dintre del corrent autogestionari o de democracia industtial, s'han -


creat tota una serie d'institucions, de diferent nivell, objectiu i pes, 


¿cm per oxemple (Zwerdling, pp 184-S) 

Association ror Self-Management. Publica un butlletl, i organitza les 

conferencies internacionals d'autogesti6. 
• 
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Taula 3.2-6 iHVELLS ESTRUCTURALS DELS SOCIS EN LES COOPERATIVES DE 

MONDRAGLlN. 

L'índex estructural determina la proporci6 dels diners per avan9at laborals. 

Els retorns cocperatius es distribueixen segons la proporci6 als serveis 

prestats. A més, les aportacions de capital computables tenen un interes 

entre el 4,5 i el o/a. 
Fj.ns el 1971, l'índex estructural servia a m~s per a ponderar el vot de ca 

da membre. A partir del 1971 cada membre t~ un vot, (Gorroño, p 64). 

Un intent de la ger~ncia de modificar l'escala de sous, per a millorar els 

sous dels alts executius ja que es treba 8mb dificultats de trobar bons -

professionals, origin~ una vaga que port~ a l'expulsi6 d'alguns membres. 

(Zwerdling, p 164). 

3.2.3 Agrupacions i institucions de segon ordre 

Comentarem aqul les agrupacions volunt~ries d'empreses i les institucions vo

lunt~ries de segon ordre destinades a proporcionar serveis comuns o ajut a -

empreses d'organitzaci6 no jerarquica. Per aquesta descripci6 ja pot deduir

se que deixarem fora les unitats territorials de cooperatives (UTECO), 8 les 

quals han hagut d'inscriure's obligatoriament les cooperatives segons la le

gislaci6 espanyola a partir de 1939. Els serveis comuns poden ser d'assesso

ria, finanºament, promoci6 de noves empreses, informaci6, formaci6. 

Coltlmbia. 


-FUNOECLAM (Sogota). Fundada el 1973, Té per finalitats: crear entitats 

econ~miques comunit~ries, programes socials, de doc~ncia, ete. El 1976 h~ 


via creat 6 petites empreses comunitaries que ocupaven m~s de 150 treba-

lladors (FUNOECLAM). 


Estats Units. 


Dintre del corrent autogestionari o de democr~cia industtial, s'han -

creat tota una e d'institucions, de diferent nivell, objectiu i pes, 


~cm per oxemple (Zwerdling, pp 184-8) 

Association for Self-Management. Publica un butlletl, i organitza les 

conferencies internacionals d'autogesti6. ,. 
I 
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- Community Ownership Org;:mizing Project. Publica un bon butllet! (The 

Public Works). A m~s, promou i assessora el llengament d"empreses de 

la comunitat i ele propietat deIs treballadors. 

- Cornell Universi ty NeVJ System of Work and Participation Programo 

Director W.F. Whyte. Recopila informaci6 sobre cooperatives, autogesti6 

i propietat obrera. 

- Cornell University Program on Participation and Labor Managed Systems. 

Director J. Vanek. Programes d"estudi sobre economia de sistemes de pa!: 

ticipaci6 i autogesti6, incloent el nivell de doctorat. 

- Harvard Project on Technology, Work and Character. Director, M.Maccoby. 

Grup consultor amb malta esperiencia llengant projectas de democratitza 

ci6 del lloc de treballa 

- New School for Democratic Management. "Business school" per la democra

titzaci6 del lloc de treball i control de les empreses per la comunitat. 

- Southside Community Enterprises. Empresa comunit~ria finangada per la 

ciutat de Minneapolis, per preparar un pla per promoure empreses cont~ 

lades pels treballadors i la comunitat. Ha tingut ajut tecnic i financer 

d;importants empreses. 

Strong force. Serveis educatius i financers per empreses controlades -

pels treballadors i la comunitat. T~ ajut de l'estat. 

Espanya. 

- Caja Laboral Popular. Al voltant d'aquesta entitat de credit, i que ta~ 

bé proporciona serveis d'assessoria de gesti6 i de promoci6, hi ha les 

63 cooperatives de base amb 11.260 socis ( a 1973), l'entitat Lagun-Aro 

que presta serveis de seguretat social i comunitaris, i tamb~ l"Escola 

Professional Politecnica (Gorroño). 

-EFEC (Escuela de Formaci6n Empresarial y Comunitaria, Valencia). 

Creada per la Fundaci6n Laboral de Transportes Urbanos de Valencia el 

1972. A m~s deIs ensenyaments classics empresarials, tracta de les exp~ 

riencies d'empreses comunitaries amb diferents graus de participaci6 -

col.lectiva, i els moviments socials que a Espanya han produit diferents 

modslitats de traball associat (Memorandum, 1973). 

•• / ó •• " 



i', \ 
.. iL; 

de ( ) . 

- Escuola de Estudios Cooperativos, de la Facultad de Ciencies Econ6micas 

y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Creada el 1971. 

D6na cursos d"introclucci6 cooperativa, i altres monografics. Publica la 

revista Estudios Cooperativos. 

- Escuela de Gerentes de Cooperativas. (antiga Obro Sindical "Cooperaci6n") 

Ministeri de Treba1l. A m~s de certs serveis per cooperatives, hi ha la 

delegaci6 de "Empresas r;omunitm~ia5u que proporciona finangament i al tres 

serveis per a crear o convertir empreses tradicional s a aquesta nova -

forma legal, gaireb~ inoxistent a cap altre país. 

Gran 8 retanyEl. 

Totes les cooperativos astan afiliadas a la Uni6 de Cooperatives. 

(Co-operative Union) que ~s l'órgan oficial del moviment cooperatiu. Unes 

poques ha s6n també a la Federaci6 (Co-operative ProductiveFederation), 

fundada el 1882 per prornoure i defensar els interessos de les cooperati 

vos de producci6 (Jemes, p 4). 

L~organitzaci6 actual més interessant ICOM (Industrial Common-Ownership 

Movement) que segons aquesta mateixa organitzaci6 " l'anica organitza-

ci6 a les llles Britaniques que existeix per promoure, ajudar i coordinar 

empreses en les quals la prppietat i el control siguin exclusius i de tots 

els que hi trobal1en" (follotó ICOM). 

L'objectiu principal és aconseguir el control democratic del lloc de tre

ball deIs propis treballadors. 

Aquesta organitzaci6 ajuda financerament a noves empreses, i en certs ca

sos a les que estan en perillo La promotora i empresa m~s important ~s --

Scott 8ader. El 1976 hi havia de 12 empreses afiliades. 

El govern esta estudiont una agencia de deserv61upam!-.mt de cooperatives 

que proMouria tot tipus de cooperativa. Encara que no es preveu que disP2 

si de gaire finangament, podria proporcionar una definició d'empresa coo

perativa més satisfactoria que la de l'ICOM (Oerrick, p 5). 
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Encara que r¡D es tracti d'una 11 empresa" productiva en sentit classic, vo

lem considerar pero el cas d;una escola activa no convencional de Dinamar 

ca, l'8sco18 Tvind (Alemany). que ha construit, instal.lat i explota per 

cobrir principalment les propies necessitats energetiques, un mol:! de vi2rrl 

de 2 MW de pot~ncia. 

Els treballa de construcci6 comen~aren pel maig de 1975, conseqOencia de 

la decisi6 presa l'any anterior. 

Els treballs de construcci6 de la torre de 53 m. i de les tres pales de 

27 m. s'acabaren per l'octubre de 1977. A partir d'abril de 1978 esta ja 

generant energia electrica. Entre els alumnes i els professors no hi ha 

tecnics en la materia. Per les qOestions m6s crítiques i especialitzades 

han obtingut l'assessoria i col.laboraci6 d'alguns tecnics. 

Si hem comentat aquest cas ~s perqu~ aquest molí és el primer construit 

d'aquesta potencia, cosa que ja representa una obra important. Si hi afe

gim que el projecte no fou portat per tecnics, fou construit per perso - 

nal sense experiencia, i fou organitzat d'una forma no jerarquica,podem 

veure que es tracta d·una experiencia veritablement interessant. 

Seria un bon exercici comparar en detall el desenvolupament d'aquest pro

jecte-concepci6, disseny, obtenci6 de recursos i materials, organitzaci6 

del treball, formaci6, destí de la producci6, etc.- amb un d'equivalent, 

com per exemple el molí de la General Electric, o una obra civil. 

Aquesta experiencia fou presentada en les Jornades d'estudi d'alternati- 

ves celebrades a Pamplona pel juny de 1978. 

• 


-




---

3.2.4 Mares Gutructurals 


Troctarem aquí experiencies efectuades per empreses industrials i de ser


veis no jer~rquiquos dintre do marcs ostructurals favorables, por una le


gislaci.6 ospecial o por l'acceptaci6 social d'un grup determinat do cer-


ta importancia sonso trobar una oposici6 oborta. 


En aquesta categoría inclourem les col.lectivitzacions a Catalunya i a la 


resto de l'estat entre 1936 i 1939, l'autogesti6 Argelina, els Kibbutz 


d'Israel, i l'autogesti6 de Xile. 


3.2.4.1 Les col.lectivitzacions. 

Avuí es poden trabar molts escrits i llibros sobre les col.lectivitza

cions a Catalunya i a l"Estc:t Espanyol durant el periode 1936-1939. 

A l:Ap~ndix hi ha la principal bibliografia en catala i castella sobre 

el tema. 

En aquest treball ens limitar8m a presentar algunes dades per poder-nas 

fer una idea do la magnitud d'aouest fenomen, i sintetitzar l"esquema 

d'arganitzaci6 de los empresas dintre del marc general de l'economia. 

Acabarom amb una certa avaluaci6 de l"experi~ncia. 

En la Taula 3.2-6 s"han agrupat les empreses i sectors citades explíci 

tament com a col.loctivitzades entre les diferents referencies sobre el 

tema. 

Segons J.M. Bricall (1970, p 192), a l'octubre de 1936 hi havia a Cata

lunya 435 empreses col.lectivitzades i legalitzades, 360 de les quals 

eren él Barcelona. Aquestes empresas es poden classificar, segons A. Pe

rez Saró (1970, p 95) en 

139 empreses amb mós de 100 treballadors 

167 empreses amb menys de 100 treballadars 


96 nombre de treballadors desconegut 


[¡3 estrangers 


415 Total. 

Aquestes xifres són estimatives i baixes. El mateix autor estima que la 

quantitat total d"empreses col.lectivitaades arriba a unes 2.000. 

Les empreses nacionalitzadss foren les de guerra o les que hi estaven 

•../ ... 



lligades, i van arribar a ésser 500 amb uns 50.000 treballadors (Bricall 

1970, p 289) per l'octubre de 1937. 

L'organització economi8a a Catalunya a la segona meitat del 1938 esta 

esquematitzada a la Fig. 3.2-6. 

Els diversos pnS::>Dó, seguits per arribar a aquesta organització poden veu 

re's de forma molt simplificada en la Fig. 3.2-7. 

Per a poder avaluar els resultats de les col.lectivitzacions cal consi

derar les circumstancies ambientals economiques i po11tiques en que es 

desenvoluparen. Entre les economiques cal destacar que no es col.lecti

vitza més que una part de l'econumia, i quedaren excloses les coopera

tives, els bancs, -error fatal segons SemprOn Maura (p 93)- les asseg~ 

rances, l'agricultura en general, l"administració p6blica, el comen; 

exterior, i la majoria d~empreses amb capital estranger. 

La manca de primen"'?~3 r;,:lteries ila perdua de mercats de 1 ""Espanya feixis 

ta, de lPestranger i algunes vegades de l'Espenya republicana fou un 

gran inconveniente La manca de finan9ament degut al drenatge monetari 

abans del 18 de juliol del 1936, a les despeses de la guerra, al boicot 

internacional, al control financer del govern republica de Madrid i a 

les excessives despases inicials en mol tes indústries col.lectivitzades 

fou també un condicionant negatiu considerable. Un altre inconvenient 

foren les empreses distribuldes entra Catalunya i la resta de l'estat. 

Les circumstancies polítiques adverses més importants foren la situació 

de guerra que obliGa la reconversió de moltes indústries i la divisió 

d'esfor90S entre la guerra i la revolució, i la dependencia de la Ggne

ralitat respecte al govern central en materies de finan9amant, ordre -

públic i guerra. Un aspecte també important fou la manca d'una teoria 

i estrategia col.lectivista adaptada a la peculiar situació que s'ori

gin~ pel juliol de 1936 i que conduf a la participació deIs anarco-sin 

dicalistes en el govern, fet considerat com un "error" pels mateixos 

que hi participaren, sense que hagin pero presentat l'alternativa, --

"correct~' que hagu~ssin hagut seguir en aquelles circumst~ncieso 

La diferencia important de les condicions a Catalunya i a I#Espanya r~ 

publicana jugaren un paper important en el desenvalupament de la situa 

ció a Catalunya. 
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3.2.4.2 Els .i(ibbuLzir'l. 

El cas deIs Kibbutzirn d"'Israel resulta particularment interessant per

qu~ ~s un intent d'estcblir un sistema productiu dual de lliure elecci~: 

el jerarquíc de propietat privada!i l"'igualitari col.lectivista. De fet 

l"'experiencia va m6s enlla, i considera tot l"'estil de vida i de rela-

cions humanes. ~s per aix6 que ens sera d'una utilitat relativa per -

l"'objectiu del nostro treball. 

Els Kibbutz agrfcoles israelites s~n ben coneguts, perO els industrials 

ja no ho s6n tanto M~s que kibbutz industrials es tracta de plantes in

dustrials ~e certs kibbutz, aro agrfcoles i industrials. Aquestes plan

tes s6n petites en grmeral. L "any 1964 les 170 plantes existents tenien 

entre 20 i 250 persones (Fine, p 2L!S) , el 1971 el 7fJ'/o tenien menys de 

50 persones, i el més de 100. Actualment hi ha m~s de 200 plantes, 

8mb un total de m6s de 10.000 treballadors. Un promig del 30~ de la po

blaci6 productiva del kibbutz treballa en les plantes industrials, que 

representan m~s del 50~6 deIs ingressos totals. (Rosenstein, p 121) .. 

El principal prob1e~a que tenen actualment ~s la fo~a de treball assa

lariada, que representa més del 5U}~ deIs treballadors, i que va contra 

els principis ideologícs del kibbutz. 

Les raons que han portat a la industrialitzaci6 deIs Kibbutz han estat 

(Fine, p 247; Rosenstein, p 121) 

- necessitat de proporcionar a les persones d"edat treballs menys durs 

que els agrfcoles. 


exc~s de ma d"obra a causa de la mecanitzaci6 intensiva de l"'agricul 


tura. 


interes en la diversificaci6, en part por retenir els joves 


- ajut a absorblr cls immigrants 

- dosig de millorar el nivell de vida i de tenir un ingressos estables 

- existencia d"'una base tecnol~gico i managerial 

- reduir la dependencia del kibbutz respecte de l"'economia de mercat en 

prmJuir b6n5 necessaris per la comunitat 

En teoria 1"organitzaci6 de les plantes industriels 68 com la d"al tres 

branques -eorfcola, remadere-, per~ a la pr~ctica de 10 kibbutz estu-

diats nom~s un seguia el mecanisme te~ric per a la presa de decisions 
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(RoS8nstein, p 121). 


l'estructura teoric8 del kibbutz - i que inclou les activitats producto! 


ves i tota la vida c:e la col.lectivitat - és la de la Fig. 3.2-8 (8ar


kai, p 215), que ~s una evoluci~ de la primitiva idea de participaci~ 


d:Lrecta. l "orgonitzacH'i i les funcions de cada organisme i carrec s6n 


les següents: 


Assemblea General: poder (jltim i cos central deliberador. Es reuneix 


setmanolment. 


Consell: discuteix a fons els temes que surten a l'assemblea, i pr!; 


para recomenacions o pren decisions subjectes a revocaci~. Consta de 


20 o 30 membros. 


Secretariat: orgon principal de presa de decisions, amb reunions set

manals i format pels c:ue ocupen els carrecs (caps deIs Comites) de 

secretari general, coordinador ecooomic, coordinador de treball, tr!; 


sorer, coordinador d#educaci6, i altres membres sense carrecs, fins 


un total ~e vuit o deu, elegits tots anualment per l"assemblea general. 


- Comittos: estudien i decideixen la majoria de detalls. la funci~ cardo! 

nal d#aquests comit~s el seu paper en el procés de selecci~ i no

menament de membres por los funcions administratives i managerials. 

Por exemple, el comit~ econ~mic nomena els coordinadors de branca, 

el de troball docideix qui treballa on, el d"educaci~ decideix qui 

sera l'encarregat de l#oscolo. Aquest sistema do repartiment de les 

funcions aconseguei>~ qúe del 40 al 50¡i~ de lLl poblaci~ d"un kibbutz 

pnJílgui part en la sova gestHi, que per ra6 del sistema de rotaci~ 

-element basic en el funcionament del kibbutz- aconsegueix que tothom 

passi por les funcions gestores. 

- Branques: s6n unitats independents de producci~ o de servei i consti 

tueixen les cel.lules de base del sistema economice Estan formades 

per un equip permanent de membres amb experiencia i que hi romanen 

per uns anys, 8mb un coordinador sovint sorgit naturalmente El coor

dinador de branques formalment és nomenat poI comit8 econ~mic. 

Cada brancs té una comptabilitat separada, i ha de competir amb la 

resta per obLenlr ols rocursosescassos de terra, capital, equip, m~ 

d'obra qualificada i no qualificada, i experts. 

I 
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La propiotat ~s col.lectiva, i la retribució igual per a tots els mem

bros. La forta motiv~ci~ deIs membres es reconeix com la base i condi

ció indispensable de la viabilitat i de l'~xit del kibbutz. 

A Israel 111 ha més ds 90 cooperatives industr1als, les dues m~s impor

tants de les quals, E~jged i Dan, s6n les dues empreses de transport per 

autob U5 (Rosenstein, p 120). 

3.2.4.3 Alg~ria. 

L'autogestió ha estat la forma no jerarquica d"organitzar certes empre

ses industr1els i de construcció a Alg~ria, que no representen m~s del 

lO~~ del total (Guillerm ot al., p 175), a partir de llur abandó pels 

propietaris el 1962, i a causa de 

- La intervenció pt:.:ls sous treballadors 

- l'exist~ncia d'un grup d'empleats a l'Admin1stració simpatitzants de 

l'autogestió. 

El dccret itzcnt l'autogestió deIs b~ns obandonats fou signat per 

Ben 8ella el 22 de marr; de 1963, amb una oposició important dintre del 

nou aparell estatal. Aquest mateix decret especifica ols sognents br-

Gens d'autogestió: 

- Assemblea general: tots els treballadors algerins majors de 18 anys, 

amb més de 6 mesas seguits a l'ompresaQ Ha de reunir-se trimestral-

ment, o per requisit d'un deIs membres. 

-	 Consell deIs treballadors: format si 1 ea t~ m~s de 30 membres 

elegit per a tres anys per l'assemblea i que es renova un terg cada 

any. Reunions mensuals. Les aoves funcions aón 

• 	 adopció del rcglament interior de l'emprosa 

• 	 compres i vendes 

• 	 prestecs dintre de los linios dictad8s per l'assemblea 

• el del comit~ de gestió 

Comit~ de Gestió: Consta de 3 a 11 membres, elegits per tres anys i 

renovables a tergos cadí3 any. Elegeix el seu president cnda any. 

Aqucst convoca el comite, aom í3 minim mensualmont. Al;:>fmys dos ter

gos deIs rnembres han d implicats directament en la producció. 

_ 	Director: nomenat pel govern, represente l'Estet. Fe de secretari 

• 
. ./ 



dol Comite de Gcstió, i firma los ordres de comanda i de pagament¡ té 

poder de veto per dccisions preses bé contra el pla del govern, bé que 

disminueixin el valor daIs mitjans de producció de l'empresa. Te~rica

mcmt dCfJcn del prcsidcnt elel Comite de Gostió, per~ en la practica és 

un funcionari molt protegit per l'administració. 

A partir de la destitució de 80n Bella el Juny de 1965, el sistema d'au


togestió industrial s'ha vist marginat, i segons algunes opinions (Gui-


llerm et 01., p 182) de fet ja no oxisteix porque les empreses han estat 


integrades en unitats de producció més grans. 


Per más dotalls de l'autogesti6 algerina, a més de l'obra citada de Gui


llerm at al., veure HFJlio, Laks, Marril. 


3.2.Ll·.Ll Malta. 


El govern laborista que sorti el juny de 1971 poc després de la indepen


dencia de Malta ha maotingut molt bones relacions amb els sindicats obrers. 


Poc després d'arribar 01 poder, inicia alguns experiments de participació 


obrero, superats molt Bviat per la iniciativa espontania deIs obrers de -


moltes empreses (Kester). 


Una experiencia particulGrment interossant és la participació obrera en 

les importants drassanes de reparació naval, amb més de 5.000 obrers, les 


més importants del Mediterrani. L 'esouema organitzatiu és el de la Fig. 

3.2-9 i les funcions de cada organisme són les sogDents (Vella) 


- Consell d'Administració: representa els accionistes. Estableix el funcio 


nament i po11tiques de l'emprosa. Els treballadors van adquirint accions. 

Management BOélrd: la mei tat són manaGers elegits pel Consell d 'AdministrB 

ció, i l'bltre meitat reDresentants sindicals. Responsable del funciona-

ment diari eJe l'empresa, de l'utilització del personal, hores extras, co.Q 

tractació. Passen les r8comenacions deIs camites conjunts de productivi-

tat al monagement. En el futur els representants sindicals aniran essent 

substitults peIs emploats. 

Manogement: du a tenne 18s docisions preses per la Management Board 

Comite conjurt de Productivitat: n'hi ha un per a caeJo divisió; rassen 

suggeriments i rocomenacians al Management Board respecte m~todes par -

augmentar lo qualitGt i praductivitat, i per humanitzar el treball. Els 

seus membres són elegits pels treballadors. • 

http:3.2.Ll�.Ll
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- Comit~ Social: hi formen part els sindicats, l'assistent social,i el 

metge d"'pmpresa. La funció és trabar treball alternatiu pels malalts 

o accidentats, i educa els treballadors en llurs deures i drets res

pecte l"'empresa i ~ls companys. 

3.2.'1 •. 5 Xile. 

Amb el triomf del oovern de la Unitat Popular l"'any 1970, l'economia fou 

dividida en tres brees: de propietat social, de propietat mixta, i de 

propietat privada. La primera comprenia en general les grans empreses de 

gran procuctivitat i intensives en capital, i totalitzava 52 empreses amb 

el 33, Gr¡~ del valor productiu del país, al costat de 38 empreses amb el 

11,¿1,~~ da l"'brea mixta i el 54,rrjJ de l"area privada (Espinosa, pp 57 a 61), 

d"un total de 35.000 empreses industrial s i artesanal s distribuides segons 

la taula 3.2-7 (Raptis, p 22) 

Volum 

Nre. obrars t'Jre. empreses c¡o amereses 01 
p obrers 

> 500 210 0,6 18,6 

200-500 700 2,0 18,1 

100-200 1.120 3,2 14,0 

50-100 1.195 5,7 12,7 

20-50 5.985 17,1 16,2 

15-20 3.500 10,0 5,1 

10-15 6.230 17,8 6,5 

5-10 15.260 43,6 8 18 

Total 35.000 100 100 

Taula 3.2-7 Estimaci6 de la composici6 de les empreses industrials i arte

sonals pelvolum de plantilla a Xile 1971 (Raptis, p 22) 

L"any 1971 es promulgaren les Normes Basiques per la Participaci6 a les 

empreses de l'area social i mixta, que propasaren l'organització de les 

empreses segons la fig. 3.2-10 (Espinosa, p 63). La realitat fou bastant 

diferent per diferents raons, per~ basicamant par 1 "oposici6 política de 

le dreta, que valia imposar la propietat deIs treballadors de les empreses 

de l'area social. Aix~ port~ una nova 11ei 

• . . / ... 
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(juny 1972) per la qual es mantenia el co-management de les 90 prime-

res empreses proposades pel govern, i es passava a l'autogesti6 en les 

noves, que quedav8n en una forma de propietat social amb un finan~ament 

extern gestionat pels treballadors. O'altra banda els treballadors este~ 

gueren l'araa social a empreses complementaries o que subministraven parts 

importants La situaci6 a final s del 1972 era la següent: de les 90 em-o 

preses de la primera llista del govern, 10 havien estat trespassades per 

negociaci6, 28 por intervenci6 o confiscades, i 52 restaven en mans pri 

vades, pero en canvi altres 300 o més empreses havien passat a l'area -

social per pressi6 obrera o intervenci6 estatal per irregularitats. El 

nombre d'aquestes arriba a a20 per lPagost del 1973 (Espinosa, p 70). 

El tipus d'organitzaci6 també varia molt i va enar a l'extrem d~haver 

substitui t els representants estatals per obrers, al del control practic 

total per part deIs representants de l'estat (Espinosa, p 71). En la --

gran majoria de cases, els obrers tenien més del 50~ de vots del Consell 

(Zimbalist, 1975, p 44). 

3.2.4.6 Portugal. 

Oesprés del cop militar del 25 d'abril del 1974, l'aband6 i el sabotatge 

de mol tes empreses par part deIs seus patrons estimula la seva ocupaci6 

o control pels treballadors. Per tenir una idea de la seva importancia, 

donarem una relaci6 d'empreses amb una certa gesti6 obrera (Autogestion 

et Socialismo, nº 33-34, gener-marg 1976) 

Charminha, Lisboa, Confecci6. 60 obrers i 15 administratius. El propi~ 

tari alemany abandona el país. 

- Emival, Valongo. Mineria. El propietari abandona l'empresa. 

- Eurofil. Transformaci6 materias plastiques. Expulsi6 del propietario 

- Sogantal, Montijo. Confecci6. 48 obrers. Capital frances, L'amo aban
,.

dona el palS. 


Camoda. Confecci6. Capital alemany. Tancament de l'empresa. 


Eduardo Pereira Pinto, Porto. Fabricaci6 utillatges per la indústria 


textil. Amenac¡a dG tancamGnt. 

- Francisco Maximo de Alm'-:oida t Lisboa. Ccmstrucci6 metal.16rgica. 

135 empleats. ,. 
•• / e •• 
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- Ornitex, Famalicao, Textil. 230 treballadors 


- Sousabreu, Guimaraes. Textil. 30 treballadors 


- Tribor, Lousado. Cautxu. 


- Martirol, Encarna9Bs. Rentador de roba. 25 dones 


(Portugal a 81aze of Freedom, Big Flame Publications, Birmingham,p 25) 

- Corame, Santarem. Estructures metal.liques. 300 treballadors (Robert

ston, et al, pp 6-8) 

- Sociadade Central Cervejas. Fabrica de cervesa (Portuguese Workers -

Coordinating Committee, p 7) 

El ministeri de treball estima en 200 les empreses gestionades pels _ 

treballadors per l~octubre del 1975. Els motius del traspas de control 

foren: 

aband6 del pat:r6 


- tancament de l~empresa 


lluita obrera 

Un cas especial ~s el deIs ascensors otis, que malgrat ser una empresa 

estrangera, i per tant exclosa del programa de nacionalitzacions del 

govern, els treballadors hi introduiren un fort control obrer (Marcy, 

p 15). ((1) 

3.2.5 Paisos Constitucionals. 


Aquesta categoria inclou els palsos que actualment han organitzat la seva 


economia en base a empresas gestionades de forma no jerarquica per les persE!. 


nes que hi treballen, i enh:;r:ent per gesti6 una participaci6 i responsabi


litat deIs membres de l'empresa superior a la derivada de la representaci~ 


deIs empleats en els consells d'administraci6. 


Inclourem Iugoslavia, de la qual hi ha molta informaci6, i hauríem de con


siderar també la Repdblica Popular Xina, de la qual hi ha molt poca infor


maci6~encara que els fets despr~s de la mort de Mao estiguin radicalment 


canviant 1 ~organi tzaci6 social anterior. (9) 


probable que altres paisos deIs anomenats socialistes o comunistes pu

guessin entrar en aquesta categoria, pero la manca d'informaci~ suficient 

ens ha fet no considerar-les aqu:L ,. 

•• / •• (1 
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IURoslavia. 


El període autogestionari de Iugoslavia s'inicia poc despres de la ruptu


ra amb la linia de la Uni~ Sovietica el 1948, 


"el 1949/50 procisement en elslímits del possible i l'impossible, entre 

la realitat i la utopia" (Bilandzic et al. p 25) 

Des d'aquests inici5 fins a la LLei Constitucional de 1953 que venia a 

substituir la Constituci~ del 1946, es pot considerar com una etapa de -

transici~ en qu~ s'utilitzen uns "instruments" d'influencia del Pla sobre 

les empreses (Lasserre, p 19). 

A partir del 1953 comengB una etapa de gesti6 obrera, en que els directors 

de les empreses deixen de ser nomenats per l'Estat i ho s~n per concurso 

El 1963 es d6na un gran pas amb la nova Constituci6. 

L'article 10 diu que 

"L'organitzaci6 del treball i l'administraci6 en l'organitzaci~ del tr~ 

ball han de facilitar - a tots els nivells i en totes les fases del p~ 

c~s de treball que constitueixin un tot - que els treballadors resol

guin tant directoment com sigui possible les qDestions del treball, la 

regulaci6 de les relacions mGtues, la distribuci6 deIs ingressos i al 

tres referents a llur situaci6 econ~mica, procurant assegurar a la ve

gada les condicions de treball m~s favorables i les activitats econ~ml 

ques de l'organitzaci6 del treball en el seu conjunt" (Bilandzic et al, 

p 65) 

La Constituci6 11igo l'autogosti6 econ~mico a la social, l'empresa al muni 

cipi. S6n particularment importants els estetuts de les empreses 

118mb els quals els treballadors determinen l'organitzaci6 interna, la 

competencia i la responsabilitat deIs ~rgans d'administraci6, la situ~ 

ci6 de les unitats de treball i el dret deIs treballadors a l'adminis

traci6 d~aquestes unitats, les relacions de treball i altres internes, 

la forma de gesti6 i al tres" (Bilandzic et al, p 66) 

L'aplicaci6 de la nova Constitució ana lligada a una serie de problemes -


econ~mics els anys 1964-65, i a transformacions radicals economiques i po

11tiques (Bilandzic et al 124). 


La Constituci6 del 1974 introdueix un canvi important, en passar la propi~ 
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tat del capital a les empreses productore.s,en 1Ioc de ser un capital "50

cial" controlat inicial~8nt per un fons nacional d'inversi6 dirigit per 

les banques (Lüsserre, pp 19-23). La ra6 d'aquest canvi fou que havia en ap~ 

regut unes tendencies que significaven la 

11 transfol'rm::.ci6 de les estructures tecnocratico-administratives en una 

especie ••• de propietari col.lectiu del "capital social" que ....... 
hauria alienat aixf els treballadors, els hauria posat en el lloc de 

treballadors assalüriats, contrets a servir-se d'aquest capital esde

vingut üutonom, per a dur a terme els fets de la polftica deIs diri- 

gents,en 110e del contrari" (Kardelj, p 11) 

jo que 

"Els equips directius deIs bancs, les grans firmes comercials i altres 

institucions en les quals es trobova el capital, més o menys entrelli 

gats amb les forces p011tiques locals i de les repdbliques, assoliren 

una posici6 dominant en el mercat i el "monopoli" de la vinculaci6 de 

l"economia iugoslava amb l"economia mundial" (Bilondzic et al, p 144) 

L"organitzoci6 de les ampreses consta deIs organs indicats a la Fig.3.2-11 .. 


Pot considerar-se com uno forma dual amb dos centres d'autoritat,l"'un el de 


política general -els organs d'autogesti6- i l"altre l"executiu amb el -


manogement (Ramondt, p 3). 


El Col.lectiu Obrer pren decisions quan és consultat a iniciativa del Co~ 


sell obrer o a petici6 d"un te~ deIs treballadors. Aquest elegeix per 


dos anys els mombres del Consell obror, eIs quals poden ser reelegits, i 


també revocats. 


El consell obrer és compost de 15 a uns 60 membres. En les empreses peti 


tes, de menys de 30 treballadors, el col.lectiu fa de Consell. Les seves 


funcions m~s importélnts 56n les d"élprovar el pla general de l'empresa, r~ 


partir el benefici, nomenar i controlar el comite de gesti6, i establir 

el reglament de l"empresa. Es renova la meitat cada any. 


El Comit~ de Gestid ~s l"~rgan executiu del Consel1 Obrer, i es compon de 


3 él 10 rnembres ologits pel Consel1, amb posibilitat dE! reelecci6. El Comi 


t~ es renova a ter90s. Entre les seves funcions 8specffiques poden ressal 


tür-s8 los de (Lüsserre, p 57) 


•. . / ... 
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personal: comiats, canvis de categoria, perfeccionam8nt professionel, 

direcció 

direcci6: nomenament de carrecs directius, organitzaci6 del trebell, 

astabliment deIs reglaments, raalitzaci6 del pIe 

protecci6 social: aplicaci6 de les 118is socials, salaris, condicioBS 

del treball, seguretat, condicions de vida 

projacci~: projectac d'empresa, plans mensuals 

El Director es elegit, 8mb un concurs públic, par un jurat compost per -

delegats del Consell Obrer i deIs comit~s populars del districte (Lasserre, 

p 57), i pot ser revocat a petici6 del comit~ da gesti6. Les seves funcions 

definides pel reglamcnt de 1~8mpresa, inclouen en general la direeci6 efec 

tiva de l'empresa, la contractaci6 i proposta d'acomiadament del personal, 

sig~atura de contractas, representaci6 exterior, i disposici6 deIs fans. 

Forma part del comite de g8sti6. 

Les Unitats de Treball s6n unitats organitzatives an les quals es realitza 

un proces tecnolog1e de traball detarminat i completo Tenen una certa au

tonomia (Dorado, p 39), i hi ha una tendencia a establir relacions contrae 

tuals comptebilitzant els sarveis prestats. Aquestes unitats de treball 

s6n consideradas una innovaci6 important, i permeten la presa de decisions 

directes en comú pels treballadors que hi formen part (Hunnius, p 280). 

Sovint es fa distinci6 entre el poder admlnistratiu i legislatiu autoges

tionat, i el directiu o professional, que ~s jerarquic amb els nivells de 

supervisi6, caps, managers i experts t~cnics (Hunnius, pp 277-8). 

Aquestes Unitats de Trc3ball o economiques existeixen a partir del 1960, i, 

foren transformades en la reforma constitucional del juny del 1971. 

Creiem que aquesta transformació constitucional de l'empresa en les anome

nades organitzacions b~siques de treball asscciat és molt important. 

Aquestes unitats s6n institucionalment independentsJper la qual cosa l'em

presa esdevé una associació o federació d'aquestes organitzacions basiques 

(Rus et al., p 15) I que 5ón oualsevol part de l~empresa que generi un in

grés dintre o fora de l'empresa, mant~nint un procés ho~nº8ni dintre d'ella. 

Els canvis cnnlen~aren a notar-se quan a partir de 197a les empreses foren 

obliuades a ser formades a p8rtir de les organitzacions basiques. 

.. / ... • 
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ccntrals foren considerats entitats comunals al ma

teix nivell jerarquic que les organitzacions base. A partir de 1976, 

aquestes han d'aprovar la fonnaci6 de les entitats de management i staff, 

i el sou deIs seus membres (Ooonzajer, pp 2-3)r 

L'autonomia d unitats base ~s molt gran. Poden decidir sobre per

tanyer a l'empresa o abandonar-la per integrar-se a una altra, discutir -

els preus interns i els terminis de lliurament amb l'empresa, tenir normes 

prOpies, i tenir una entitat pública que li permet adhuc tenir un compte 

corrent propi en un banc (Ooonzajer, pp 2-3). 

El management i 

• 
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3.3 RESULTATS DE LES EXPERIENCIES NO JERARQUIQUES 

3.3.1 Introducci6 

Els critaris d'avaluac~6 deIs resultats d'una empresa capitalista s6n fo~ 

ºo clars, perque l#objectiu principal ~s l'obtenci6 de certs beneficis i 

tendir a Elugmentar-'los. En empreses no jerarquiques, com les cooperatives., 

eIs objectius poden no ser tan clars, i per exemple 

"poden incloure explfcitament altres variables, com la promoci6 deIs 

treballadors, la satisfacci6 en el treball per la participaci6 en el 

proc~s de presa de decisions" (Jones, 1977, p a) 

Aquí volem analitzar tant els resultats economics com els de satisfacci6 

i els de participaci('5. 

Per entendre millor els resultats economics de les diferents experi~ncies 

d'organitzaci6 no jerarquica exposarem per comenºar la teoria economica 

del professor Vanek relacionant nivells d'inversi6, tassa d'interes i vo

Despr~s analitzarem els resul~é:ats generals d"'empreses no jerarquiques OP!; 


rant en paIsos industrials de sistemes economice de propietat privada, o 


capitalistes, per passar a comentar alguns exemples concrets. Classifica


rem les experiencies entre autogesti6 i cooperatives. 


Per acabRr, veurem els resultats de sistemes no jerarquics que cobreixen 


alguns sectors d#un país, com les col.lectivitzacions de l'any 1936, i -


X:ll entre 1970 i 1973, o el conjunt de 1 'economia d'un país, com Iugos

lavia. 

3.3.2 Teoria economice de les empreses no jerarguigues 

L"'economista professor J. Vanek ha anat desenvolupant una teoria econtlmica 

súbre les empres8s no jerarquiques tot al llarg de diferents escrits (Va

nck j 1970 j 1975 j Vonek et al 1976). Per altra banda, a Anglaterra P. Derrick 

D.C. Jones han treballat importants aspectes economics de les cooperati 

ves de producci6. 

La teoria de J. Vanek es resumeix en la Fig. 3.3-1, Segons aquesta, el mo

del d'empresa que defensa i proposa -gestionada democraticament, autoapro

piant-se del producto, i finan9ada externament pagant al capital l~interts 

• 
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del mercat- trobaria el punt d'equilibri entre capital i treball en un -

punt d'efici~ncia física ~ptimB, suposant que a nivell global de l'econo

mia els recursos s'utilitzen completament. Recordem que l'empresa paga un 

interes pel capital que esta determinat pel mercat de capitals, i reflec

teixen la utilitzaciá d'un recurs "escas" i que per tant s'ha d'usar de 

forma ~ptima. Les cooperativos, en el model exclusivament autofinangades, 

tenen un tldesincentiu" per a invertir, ja que els treballadors no poden 

recuperar les inversions en jubilar-se. L'incentiu per a invertir seria 

inversament proporcional a lPestimaci6 de la futura temporada de treball 

en la cooperativa, esperant que tota inversiá signifiqui un augment alme

nys equivalent del rctorn -salari, interessos- dintre d'aquest per1ode. 

La consequ~ncia d'aquest fet ~s que la tend~ncia de les cooperatives ~s 

ser petites i poc capitalitzades , cosa que 6s observada a la practica -

(Jones, 1977, p 43). 

L'empresa capitalista 8mb beneficis opera en la zona de retorns decreixents 

i tendeix a tenir més cmpleats deIs necessaris per a l'eficiencia maxima. 

En el CaS de no operar amb beneficis el punt d'equilibri coincideix amb 

el del model de Vonck (Vanek, 1975, p 452). 

La situaciá de les empreses iugoslaves, per J. Vanek, seria sobre el lloc 

"aa" perque no es retorna la inversiá a la jubilaci6, ni es paga un inter~s 

real pel capital. L-efecte ~s una rapida acumulaci6 de capital a nivell de 

país, i la forta capitalitzaciá de les empreses, usant menys treballadors 

deIs que els correspondria per usar eficientment el seu capital. Les dife

rencies entre les cooperatives i la situaci6 de les empreses iugoslaves -

s6n, per .J. Vanek, deDuces a la pcrsuasiá moral i política exercides des 

de fora de 1 "'empresa , menys egoisme i una major consciencia social deIs -

treballadors de l'empresa (Vanek, 1976, p 16). 

Aquesta teoria ha estat contrastada amb les cooperatives de producci6 de -

Grun Bretanya, sensa haver-se ni confirmat ni contradit (Jones 1977). 

De fet, cal recordar que les cooperatives angleses tenen socis no empleats 

i empleats no socis, cosa que pot modificar en part els resultats, d'altra 

Landa poc generalitzables donat el baix nombre de cooperatives de producci6 

i la seva concentraci6 en uns pocs sectors. 

Una altra raá important ~s c,ue la teoria que hem presentat de J. V~nek 

I 
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suposa que tot el finan9ament ~s intern, la qual cosa no acostuma a suc-

c8ir en la realitat. El mateix autor preveu una millora en l'eficiencia _ 

si hi ha una 	part de financ;:ament que ~s extern o intern pero recuperable 

i amb un cert 	interes (Vanek, 1975, p 453)~ 

Una de les dificultats que tenen les cooperatives ~s la d'aconseguir prou 

capital. Una 	 possible ra~ d'aquest fet pot molt ben ser el baix lfmit d'in 

teres pagat al capital (Taula 3.3-1) (Oerrick 1977, p 6)- (10) 

M~xim interes pagat 

al cagi tal (10) 

Suecia :::: 

Franga 6 

Gran. Bretanya 7,5 

Ganada a 

EE.UU. 8 

índia 9 

Japó 10 

Taulo 3.3-1 	 M~xim intor~s que les cooperatives poden pagar al capital 

en diferents paisos. (Oerrick, 1977, p 6). 

Tot respectant el principi cooperatiu d'acotar l'interes pagat al capital, 

Oerrick propasa augmentar la quota fíns a límits raonables (10 al 1410) que 

permetin eliminar la dificultat d'obtenir capital, variant-la al llarg deIs 

anys, segons el mercat. 

Una altra ral5 de la dificultat d'aconseguir prou capital resideix en la p2, 

ca capacitat d'autofinan9ament entre els seus membres. Per aixu propasa que 

es pU~Juin eixir accions especials sense dret a vot, cosa que és permesa 

en alguns paisos (Oerrick, 1977, p 7). Aix~ ajudaria a separar la idea de 

membre lligada a les accions en profit de l'associaci6 amb la de treba-I 

llador (p a). 

La segona dificultat que Oerrick veu en la formaci6 de noves cooperatives 


~s el risc inicial. Els ~embres fundadors aporten un capital, amb un fort 


l~SC inicial, que en alguns paisos no poden recuperar en cas de fallida de 


la cooperativa. Per a solucionar aquest problema propasa una fase transit~ 


• 
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ria, de "pro-coopeY'ativa", en la qual o bé l'empresa comenga com una soci~ 

t'1t anc'mima amb 1 "obli02cHí de passar 8 cooperativa, o b~ és una cooperat,;h 

va 8mb estatuts modif:"cClts que pemetin per un tomps,per exemple"el vot 


proporcional a les accions, i un retorn no limitat al capital (Oerrick, 


1977, p 6). 


Oerrick (1977, pp 10-15) comenta tres t8nd~ncies que hi ha per a reduir -

l'explotaci6 del capital sobre el treball, i que s6n la limitaci6 deIs di

vidends del capital, (intentat en alguna legislaci6 laborista), la partic,;h 

pació en el capital per grups financers obrers com sindicats i seguretat 

social (proposta a E5condin~via), i la producci6 cooperativa. Veu possible 

l'extensi6 de la proc1ucci6 cooperativa f.:dhuc sota un Flovern conservador, 

també, encara que amh m~s problemes, l'acotaci6 deIs dividends pagats al 

capital. En els dos casos es limitaria la inflaci6, efecte que no s'aconse 

guiria amb la participaci6 en el capital. En aquest cas pero, seria de pre 

veure una majar igualtat en els ingressos que en la producci6 cooperativa, 

que possibili ta grans difer?3r:cies entre uni tats productives, a no ser que 

es destinin ols oxcodcnts a finalitats socials o col.lectives. 

Els sistarnas cooperatius Clmb participaci6 han de permetre segons O.C. Jo-

nes que els treballadors determinin quina part deIs beneficis ha de ser -

distribuida entre e115, i la forma i m~tode de distribuci6, ja que altra-

mont no s'obté l"incentiu maxim (Jones, 1977, p 43). Aquost mateix autor 

insisteix junt amb J. Vanek (1975) en la nccessitat d'una organitzaci6 de 

segon ordre per a permetre fomar una estructura optima, i relaciona els 

alts i baixos de les cooperatives de producci~ britaniques amb l'exist~ncia 

d'una organitzaci6 d'aquell tipus (Jones, 1977, p 44). 

El voluntarisme, o l"atractiu popular de les formes cooperatives, han fet 

apar~ixer "organitzacions estructurades deficientment -tant cooperatives 

com institucions fcderals- i ajudat a produir moviments moribunds" (Jones, 

1977, p 44). Per a evitar aquestes situacions cal donar prou import~ncia a 

l'analisi de la viabilitat de l'empresa. 

3.3.3 EmBreses oeerant en ~onornies de propietat privada 

Exposarern aquí 015 resultats -economics, de participaci6 i de satisfacci6

,. 
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de les oxpert~ncies alternatives a 1·organitzaci6 jer~rquica cl~ssica rea

litzadcs par empreses -societats i cooperatives- operant en economies de 

propietat privada. 

Certament el nombre d"empresos amb una organitzacic'i no jerarquica operant 

en pa1.sos industrials amb sistemes.EConmmics de propietat privada ~s molt 

reduit, i tot just s'esta comen¡;;ant a recopi1ar informaci6 sobre aquests 

casos. La teoria economica i d'organitzacic'i productiva d·aquestes empreses 

és gaireb6 inexistent, i certament, la poca que hi ha no ha estat experimo!! 

tada. AixD fa difíc:i.l poder treure'n resultats valids i comparables, pero 

par la mateixa ra6 resulta més necessario 

Sociotats. 

Un Uele estudis sobre empreses no jerarquiques és la Tesi de Master de M. 

Hill (1973), resumida en la seva publicaci6 del 1974. Estudia un total de 

26 empreses, 21 d'elles les Plywood Cooperatives deIs EE.UU., Sussmouth -

Glassworks Ltd. de F\[="A, i Scott Bader Ltd., Fakenham Industries Ltd., Lands 

mane Ltd., i Sunderlandia Ltd. de G.8. i membres de ICOM. L'autor conclou 

qun hi ha més grau cj"U'..:togestitS en 18S 8rnpreses mol t petites, i que hi ha 

certa evidencia que la propietat obrera, 01 control democratic i la parti

cipacic'i podan ésser un factor causal en l'exit economice En resum, demos-

tra que 1 'autogestiCi obrera és factj.ble en certes empreses d"'un cert volum 

i d'uns certs productes. No dernostra pero que l'autogestic'i sigui factible 

en general en un micro-niuoll dintre d'une empresa en una economia capita

lista occidental. (Hill, 1974, p 15). 

En general les empreses noves amb estructura no jerarquica sc'in molt peti-

tes, amb activitats productivos molt limitados a certs sectors. Els probl~ 

mos i resultats en general poden considerar-se similars als de la major 

pert de cooperativos de producci6, de los quals en realitat no difereixen 

gaire. 

Les empreses que han estat traspassades als treballadors pels seus antics 

propietaris han soguit amb uns resultats econ~mics molt bans, un nivell de 

participacitS limitat per les normes imposades en el mecanisme de trasp~s 

pero aprofitat al maxim, i uns nivells de satisfacci6 superiors als de la 

situaci6 anterior i als d'ompreses jerarquiques de la mateixa activitat • 
• 



Entre les emprcsos que han Estat adquiridas pels treballndors, -cosa que 

s'hG produit en una sítUGc:L6 de crisi greu de 1"8n1presG- hi ha exemples de 

fracos (The Scottish Daily r~m'Js), d 'üxi t (TemiscGin, Sussmouth Glassworks) 

í de seguir opel'ant pero 8mb dificultots finGnceres (Saltuv, 8ritish Triu!!lph) 

Volem remarcar que eIs casOs d'Gdquisicions peIs treballadors pero que no 

han modificot 9aire el management jerorquic -rossenyats al punt 3.2.2.1- -

s6n más importants i nombrosos que no pGS els CGSOS en que el canvi de pI'!? 

pietat ha modificGt l'orgGnitzaci6 jerorqulca de l"empresa. A més tots han 

reeixit economicament, almenys de momento Creiem que aquests exemples s6n 

molt importants per a qOestionar una serie de mites, com la no viabilitat 

de la compra d'unG empresa a tancar pels seus trebal1adors, o l'ossignaci6 

deIs problemes en el trrol:;011 él la propietat privada. 

En contra de l'opiní6 de P. Dorriel<:, C.J. Bellas ereu que la propietat obr~ 

ro 6~ una fomla que s'ha demostrat efectiva per a revifar una empresa amb 

problemes o per a comenºar-ne una de nova, pero no és una forma convenient 

a partir del momont quo ha arribat a ésser rendible i prospera (8ellas, -

p 212). 

Cal tenir en consideraci6 que les conclusions d'aquest autor estan molt -


lliClades a la logis1eci6 del seu país, 8ls EE.UU., que permet per una ban


da 1'acomiadament de personal en circumstoncies de dificultats oconomiques 


de les empresas, i por oltro el quo una cooperativa pugui ser vcnuda o con 


vertida en sociatat ononima. 


El fot que le capaci ~B risc sigui molt petita en ols treballadors, és 


una do les raons que fo creure a J.E. ivieade (p 420) qua només puguin apa


reixer cooperatives en 50ctors en qu~ el risc sigui baix. Per aquest autor, 


aixb vol dir que hi ha poques fluctuacions en el mercat de la demanda, i 

~ue es una activitat intensiva en treball, el que vol dir que és una part 


important de los vendes. 


Un punt important és el tractoment do la baixo deIs mombres, ja que pot -


causar, si t6 un volum 5uficient, el tancament de l'empresa (Meade, p 414-6). 


Cooperatives. 


Abono d'analitzor les dados que hem olaborat, repassareln les conclusions 

.. / ... .. 
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generals d-alguns estudis publicats. Ja hem comentat que segons J. Vanek 

les cooperativas tradicionals en general s6n petites i estan subcapitalit 

zedes (Vanak! 1975, p 453). 

Damostra D.C. Janes que algunas cooperatives de producci~ han sobreviscut 

per llargs periodos, corn es pot deduir de la Taula 3.3-2 que mostra l~dat 

promig do los cooperatives de producci~ existents a 8ran Bretanya en els 

anys indicats (Jones, 1976, p 46), i que les cooperatives de producci~ s~n 

rn~s velles en promig que les empreses de propietat privades (Per a 8ran -

Bretenya existBnts a l~any 1963), com es dedueix tamb6 de la Taula 3.3-3. La 

variabilitut d'edats 65 menor entre les cooperatives (23 anys) que entre 

les petites empreses capitalistes (41 anys) (Jones, 1976, pp 45-47). (ID . 

Quartila Quartila 
m~s vella Mediana m6s jove 

lS95 20 anys 	 6 anys 2 anys 

1911 33 17 5 

1924 46 29 10 

1946 61 LlS 26 

1957 73 60 24 

1963 79 66 42 

Taula 3.3-2 	 Edat mediana de les Cooperatives de Producci~ (8.B.) 

(Jones, 1976, p 46) 

Quartila Quartila 
m~s vella Mediana m6s jove 

Petites empreses 
privades, 
capitalistes 55 anys 22 anys 10 anys 

Cooperatives 
(existents, tam 
b~ el 1970) 75 66 52 

Taula 3.3-3 Edat mediana de patitos empreses privados i do Cooperatives 

de producci6 a 8.8. el 1963 (Jones, 1976, p 46) 

En la Taula 3.3-4 s~han resumit les conclusions de l'estudi de D.C. Jones 

sobre les cooperatives de pI'oclucci6 brit~niques. ,. 
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ocspr6s de mcrlctonor é!l[UnCS cooperativos creados a partir d'empreses que 

anaven a tencar, P. Oerrick llen~a lridea que 

"Potser una llic;ó o 2;Jrendre de les conversions reeixides que els i!:! 

terossats cm les cooperativos de producció haurien de considerar més 

les formes i metodos d'encoratjar la conversió d'empreses rendíbles i 

no tan rendiblos él cooperatives, com a alternativa a l'encoratjament 

do llenr;:ar noves empreses cooperatives" (Oerricl<:, 1977, p 7). 

Tot roconeixemont que les caoperatives han estat una forma empresarial reeí 

xida en 01 COfT18rr;:, i fins i tot (m la producció d' energia electrica, c. J • 

Bellas (pp 203-4) afirmo que l1i ha hagut poques cooperatives de producci6 

reeixides. La majoria deIs fracassos són imputables a 

la manca de capital suficient 


la dificultat c18 mantenir 1::1 disciplina i la productivitat 


la manca d'experiencia empresarial 


- el fet do l'idealisme maximalista de moltes cooperatives 

la dificultat do vendre els productes 

(mcara que 

"los play,oloocl cooporatives han demostrat que les raons fñcilment acceE 

todos doIs fracassos de les cooperativos on 01 passat poden ésser ven 

c;udes all1b unos condicions favorables" (Sellas, 1975, p 209) 

Per a F. Minguella, 

"Les cooperativos do producció són aquellos on es fa més evident la con 

tradicció entre l'cbjectiu que porta a la seva croació -la recerca 

d'una altornativa v~lida on les relacions industrials- i los exig~ncies 

quo els col.loca el clima capitalista dominant, concretades especialment 

en la inevitable divisió -t~cnica i social- del treball" (p B4) 

Oesprés do comentar les tros fases por les que acostuma a passar una coope

rativa segons A. Moister -uni6 i entusiasmo t diferenciació d'organismes, 

funcions, sous, i finalmont acceptació de l'organitzaci6 capitalista class! 

ca amb la disciplina i difer~ncies de sou corresponents- segueix dient que 

IIAlgú ha pogut afirmar, de manera una mica cínica quC', par la cooperació 

s'aconse!Juoix, evidentment, la promoció deIs treballadors, pero no pas 

de tots eIs qui munten la cooperativa, sinó d'aquells més llestos que 

ocupen els carrocs directius, quo ja no abandonaran, carrecs al quals 

• 
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no podien occccJir en el cas d'haver-se quedot a l"'empresa capitalista. 

Les cooperatives de Qroducci~ -llevat d'alguns casos o potser d"'un de 

sol en tot l~Estot ~sranyol- no poden, en cap cas, representar una al

ternativa a l'empres5 capitalista. En general, romanen en un camp sub

sidiari d'aquesta -c2rrosseria de vehicles, confecci6 textil a domici

li, teixidors a md- a la qual descarreguen de feines feixugues i de -

gran intcnsitat de tr8ball, o b~ la complementen en puntes de demanda, 

tot evitsnt-li ampliacions de capacitat"(Minguella, pp 85-6). 

En el Cas d .... unes cooperativas holendeses estudiades, es traba que la dis-

tribuci6 del poder se~blava estar més igualat que en les empreses tradicio 

nals. Malgrat aixb no es podia parlar d'outogesti6 per la manca d'implica

ci6 directa deIs trcballcdors en les decisions que afecten la seVa situa-

ci~ ~e treball (Andriessen, p 18), suggereix que una de les raons d'aquest 

fct pot ser que 

"l'L'lstructura de les cooperatives de producci6 ~s només una superposi-

c16 a 1 'estructura normal jerarquica. L 'alt managementen lloc d"'haver 

de donar comptes a un consell de direcci6 i als accionistes, ara ha ha 

de fer a un consell o;Jrer" fAndriessen, p 18). 

Malgrat aquestes limitccions els treballadors traben uns avantatges en les 

cooperatives, com el fet que s6n els propietaris deIs medis de producci6, 

que els beneficis no s6n per u¡n; individus externs, que estan m~s informats 

sobre l'empresa, i que tenen la capacitat d'actuar si arribés a ser neces

sari (Andriessen, p 19). 

~s interessant de comparar el que el matrimoni Webbs digu~ el 1914 sobre 

les cooperatives de produccii5, oposant-les a les de consumidors que ells 

defensaven i que a Gran Bretanya s'imposaren 

"L'ideal d'una empresa co-operativa auto-governada ••• es difumina en 

una ombra industrial indescriptible •••• en tots els casos, sense ni 

una sola excepci6, els accionistes externs mantonen el pes del poder. 

No només aixb¡ la minoria d'accionistes treballedors esten practicament 

estranyots por la desqualificaci6 ner actuar en el comit~ de manage-

ment •••• (por altra banda). Les anomenades associocions de treballa-

dors s·estan constantment convertint en associacions de petits amos ••• " 

.. 
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(citat a CoatGs, Tile; ¡¡P\'! •••• , 1976, P 47) 


més tard 01 1921 


UTotes aquostes associncions de productes qua comenc;:aren com a alter

nativos el sistema copitnlista o bé fracassaron o cessaren d'ésser 

oemocracies de proc!uctors ll (citat 8 Coates, The 0Jow ... , 1976, p 45) 

8mb el comentari de M. Hill respecte les Playwood Cooperatives deIs EE.UU. 

liLa naturolesa democrutica de los playwood cooperatives tendeix a ésser 

bGsicament inestable, tant quan lo cooperativa re1x com quan va en da

vallada ll (Hill, 197C., p 12) 

LE1S seves conclusiom; segueixen afirmant que cm augmentar la proporci6 de 

trc3balladors-propietaris augmnnta lo d8mocracia, i en augmentar la parti 

cipaci6, augmsnta l·~xit 8con~mic, i tant oixí que pot arribar a pen-

dre l·estructura d"outogcstió. En conjunt aquestes cooperatives tenen uns 

bans resultats csofl~mics en termes de salori5, creixement de vendes i prE!. 

ductivitat. 

Aquestes eonclusions s6n acceptades per altres outors. Por exemple referint

se a les matoixes cooperatives, 

"El qua és dQ gran irr,portaneia és que aquest tipus do cooperativa és 

inhcrentrnent inesté1lJlc. Ln inesto.bilitat pot ésser el fraeas organit 

zacional,' adhue 8mb exit financer. La inestabilitat és una conseqüen

cie de l·objectiu principal de l'organitzaci6 que no és rnaximitzaci6 

dols bcneficis, sinó maximització deIs ingresos deIs trebal1adors-pl'2 

pietaris" (Oellos, 19?G, ¡=; 209) 

Aquest autor conelou que 

IIQuan els propietaris estminteresso.ts a maximitzar els ingressos deIs 

trebal1adors a costa dols beneficis o de la sobrevicencia de la sacie 

tat, la sobrcvivencia Eom a cooperativa és impossible •..• 

Les accions de les cmpreses reeixides assoleixen valors que fen llur 

venda per un propiotari que es rotiri a un possible treballador-pro

piotari go.irobé impossible. En o.ccentuar-so aquesta condici6, la c0E!. 

perativa roeixida pot o bé convertir-se en societat anonjma, o ven-

dre's a una gran societat. La facilitat relativa do la segona apci6 

semblo. oue la convorteixí en el més probable ll (8011as,1975, pp 211-212). 

,. • / •• lo • 
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A la pregunto depc'r' tan poques cooperatives de producci6 han sobrevis

cut, R. Fletcher respun L:~e la ra6 ~s no haver acumulet capital tan facil 

ment i r~pido~cnt co~ el capitalismo empresarial agressiu(Fletcher, p 3). 

El baix inter8s pagat al capital per les cooperatives porta al fet que fins 

tot les institucions financeres del moviment cooperatiu prefereixen inver: 

tir en les societats anonimes privados, amb la qual cosa l'6nica font de 

finan9ament ~s l~autofinanºamBnt per petites cooperatives intensives en - 

treball, o l'estatal per la resto de cooperativos (Fletcher, p 9). Per re

soldre aquost problema olgunE's cooperatives s'han transformet en societats 

o han violat el principi cooperatiu de retorn limitat del capital. 


La cooperació sembla ser una forme molt m~s eficient d'organitzar el tre-


ball que la capitalista, pero l~augment de productivitat pot dur a una 


"auto-explotació" pols treballadors on condicions difícils de mercat i pot 


tendir a reduir els nlvells deIs sous quan competeix amb la ind6stria pri 


vada (Fletcher, p 5). 


Adhuc en cooperetives petitos cal separar el management de la definici6 

de la politica empresarial. ts indesitjable que el gerent sigui tamb~ un 

me~bre elegit del consell d'administració. Encara que aixQ sembli una es-


tructura jerarquica, és el resultat de l'experi~ncia practica: 


"Els 	intents del management col.lectiu, oposat a la dofinició de la po

litica d'empresa, gairebé sempro han acabat essent un desastre" (Flet

cher, p 11). 

3.3,4 Mares estructurúls o constitucionals favorables 

Tractarem en aquest punt deIs resultats globals -economics, de participa

ció i de.satisfacció- de les principals experi~ncies que han intentat intrg 

duir o han instaurat un sistema alternatiu al de les empreses industrials 

privades capitalistas. En la nostra valoració no considerarem un aspecte 

que t~ molte irnporto.ncia a nivell politic, i (:.S el graL! d 'assoliment deIs· 

objectius que les diferents oxperiencies s'havien proposat. El nostre ab-

jectiu ~s analitear l'organització de l'ompresa er. aquostes condicions di

fanmts, intentant aillar tant corn sigui possible aquest fenomen de l'org~ 

nitzaci6 global de la societat, que ovidentment afecta la forma de gestionar 

les empreses productivos. 
• .. / ... 
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Les col.lectivitzacions 

L~an~lisiobjectivadels resultats de les col.lectivitzecions industrials 

a Catalunya i Espanyo ~l 1936 ~s impossible per haver coincidit amb tata 

una s~rie de canvis fonamentals -guerra, revoluci~ social, divisi~ del me~ 

cat en diferents zonas, boicot internacional, control estatal del cr~dit, 

d8saparici~ d~empresaris i t~cnics- prou importants cada un d'ells com per 

distorsionar fortament les bases econ~miques i productives. La durada de 

les col.lectivitzacions no permet p~assignar a cada un deIs factors el pes 

que tingué en l'evolució economica. 

Conve recordar aquí l-opini~ de Ch. l. Barnard referent al col.lapse segur 

d'una empresa si desapareguessin de sobte els contramestres. Les ind~stries 

col.lectivitzades resistiren la desaparici~ de t8cnics, managers i empresa

riso 

El volum de les publicacions sobre les col.lectivitzacions de despr~s del 

1968 pot donar una idea de lo importancia que tingueren. Per altra banda 

han estat ignorades en mol tes de les obres que pretenien fer una presenta

ci~ de teories i experiencies sobre autog8sti~ o control obrer, cosa que 

tamb~ pot donar una idea de l'oposici6 que han tingut en alguns sectors 

d'esquerra, edhuc simpatitzants amb la idea autogestionaria. Aquest ~s un 

altre element que ha dificultat 1~anali5i i avaluaci~ de les col.lectivit

zacions. 

El funcionament colalcctivitzat de les empreses no pot considerar-se de -

cap manera un fracaso Malgret les enormes dificultats que hem apuntat, al

guns sectors foren considerablement eficients, com per exemple el metal.lúr 

gic (Balcolls, p 47). 8egons J.M. Bricall, malgrat que 

"Un problema es planteja d"'antuvi en parlar de l"'empresa col.lectivitza 

da: la manera cüm aquesta estructura impulsava el desenvolupament de 

l"'activitat econ~mica. Els transtorns especials en qu~ hagu~ de desen

volupa~-se el regim econ~mic ens priven de deduir cünseqü~ncies signi

ficatives de l~experiencia" (Bricall, 1970, p 210) 

pot afirmar en les seves conclusions que 

"El pIa 8conomic de les empreses, amb el canvi de la direcci~ de classe, 

s'adapt& prooressivamont a la nova situaci~: no radicarien aqu! els 

.. 
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problemes de l'econonia catalana, sinó que arEencarien de la situaci6 

en qu~ In deixevcn 185 noves dades econ~miques que imposava la contesa 

civil. Possibles beneficiaris o perjudicats deIs plans que seguirien i 

de la politice empresarial tra¡;;ada, un examen superficial sobre l'acti 

tud que van seguir els nous ~rgans de gesti6 revela que saberen veure 

el que duion entre mans" (Bricall, 19'70, p 340) 

Respecte el grau de democracia general de la gestió de les empreses J~M. -

Bricall afirma que 

"Manifestacions d'aquesta descentralització palesa eren el caracter 

plenament de1'1ocrat:íc en la deliberació de la politica empresarial. Re.;:! 

pocto a oixb, E. Ru1z Ponseti en Les empreses col.lectivitzades i el 

nou ordro oconbmic pogu~ remarcar quo el consell d'empresa era de base 

excesaivament democrc.tica i que la viabilitat d'aquesta fórmula havia 

d'atribuir-so a la preparoci6 deIs obrers catalana per a aquest tipus 

d"organització" (Bricall, 19'70, p 341) 

Els Kibbutzir¡¡. 

En ela kibbutzim es V8U la influencia que tonen les condiciona externes, 

i aix! la difer~ncia entre l'educació donada al kibbutz i la realitat, la 

situació pol!tica d~Iarael i lo de molts pa!sos socialistes 

"~s un perill directe per al futur del kibbutz. L'apatia, l'escepticis

mo i 01 cinisme vcrs els combats socials i pol!tics a l'exterior corren 

01 risc do profJaf;ar-se als problemes interiors del kibbutz" (Merhav, 

p 186) 

Malgrat que on cr~ixer la grandaria i la complexitat s'ha hagut de rec~rrer 

a tecnic;ues indirectes de prosa de decisió i de control, en lloe de fer-ho 

directament per l'assemblea general (Barkai, p 214) 

L #exi t deIs kibbutzim aorícoles fou on part possible gnkies a la xarxa de 

cooperativos que actuava com una interfaso o puffer entre aquells i la so

cietat. K. Sapsin Fine es pregunta quin ser~ el futur del kibbutz indus-

trial sota la pressió de lo modernització tocnol~gica i els canvis en la 

s~cietat israelita (Sapsin, p 243). Segons 01 mateix Butor, els kibbutzim 

qUl: s'han industrialitzat són els m~s antics i m~s ben establerts. Malgrat 

• 
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qUr? hi ha pace estudi5 i.}'Jaluant 015 rcsul tats, 015 que hi ha 

"mostren una correlaci~ positiva entre sistemes no autoritaris de presa 

de decisions i Gfici~ncia en rendi quan es comparen amb empre-

ses equivalents d;altres sectors (autoritaris) de l'economia Israelia

na". (Sapsin, p 

interessant remarcar que les fonts de finan9ament deIs ~ibbutzim i de 

les amprases sLin el rnateix marcat privat de capital, pero que donat el su

port de la comunitat del kibbutz, aquest tendeix a trabar m~s facilitats 

( n, p 253) • 

La Taula 3 0 3-5 dóna un sumari de les dades deIs estudis comparatius prese!! 

tats per K. Sapsin Fin8 (pp. 253-4) 

I<ibbutzim Empreses 

Vendes/treballador directe x hr 1,26 X A A 

Vendes/patrimoni 3,6 2,7 

Vendes/cost solaris 12,3 lD,3 

Sonefici del 12 ,9'¡~ ? , 7/0 
Treballadors administ./lOO obrars 17,3 19,9 

Managers/troballadors directas l? ,8 18,9 

Taula 3.3-5 	 Sumari de la comparaci6 entre kibbutzim industrials i empre

ses equivalents (Sapsin, pp 253-4) 

La conclusi6 que el mcncionat autor treu d;aquests estudis 6s que 

"Aquests resultats d;efici~ncia i rendibilitat s6n una demostraci6 que 

l'efectivitat industrial no cal que en funci6 de metodes mana 

9 de sup i ele presa de decisi6. L'estructura organitzat,! 

va de les ind~stries deIs kibbutzim condueixen clarament al tipus de 

cooperaci6 en qu~ recalza l'estabilitat i aix1 la m~xima aperaci~ del 

sistema de producci6 • 

•••• És significatiu que treta semblen iniciar precisament -

les condicions d'efici~ncia i rendibilitat que les ideologies manage

rials modernes busquen en el s1ndrome de le porticipoci1 -satisfacci6

augment de producci6 que tracten d'introduir per una serie de plans 

ds participaci6 obrera des de daIt. En resum, aix1,I'~fecti-

vitat funcional ve no ncmés de l'estructura de la presa de decisions, 

• 
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sin6 tamb6 de les relacions entro aquasta organitzaci6 i la societat 

1 hb 1 11 (r' t1 )r91o a ~apsln, p ~~~ 

El percentatgo ~c mombres qoe pronen part en el funcionament deIs assumptes 

del kibbutz és mol t al t, de 1 'ordre del 110 o 5O{,~, Si a m6s es considera que 

les tasques sr5'n rotativos, gaireb~ tothom tard o o"'horo ocupa un lloc en la 

gesti6 del kibbutz (Barkai, p 216). 

Amb lo introducci6 dc lo industrialitzaci6 es presenta un problema basic 

pels kibbutz, jo que era molt difícil poder disposar internament de la ma 

d'obra necessaria, adhuc de fabricacions d'uns 40 o 50 treballadors per 

torno Es trabaren cixí en un d1.1erna: llogar ma d"obra, o refusar ind6str1.es 

que precisin m~s ma d'obra de la qub disposen. Aix~ porta al fet que el -

1969 m~s del 50~ deIs troballadors de les inddstries deIs kibbutzim fossin 

emplea'ts i també a introduir d3,pidament tecnologias por a estalviar me 

d'obra tot deixant los lfnies productives intensivos en ma d'obra (Barkai, 

p. 223). 

Els treballadors llogats en general són no ospecialitzats i amb poca educa 

ci6, i no participen en l~assemblca general del kibbutz que 6s on es pre-

nen les dtlclsions imporb::mts. Entre ols empleats hi ha també un petit grup 

d'experts. (Rosenstein, p 121). 

l(:LIe 

L 'experiencia de gesti6 obrera a jiTe en el per10de 1970-73 ha estat bas

tant estudiada. En particular hi ha dues te:::.is doctorals,l'unade la unive,!: 

,:;itat de Hervard (Zimbalist t 1974), i l'eltra da la universitat de Carnell 

(Espinase, 1976). 

El traball de Zimbalist es besa en una mostra de 35 empreses manufacture-

n.:s de difElrents sectors am~ un nombre de treballadors que va de 90 a 1800, 

per les que construeix un índez re1atiu de participaci~ i examina els res

sultats. La vari~ncia de l'!ndex de participaci6 s'exp1ica pe1s factors de 

la Taula 3.3-6 

r
' 

V • ~ •jo arldnCla 

Actitud del sindicat respecte la participaci6 37 

Ideologia d81 l{dar sindical 34 

Nivell de mobilitzaci6 obrero 25 • 
•o/ •.. 
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,~ Variancia 

Conjunt de lss tres variables polftiques 65 

Conjunt de los variables tecnol~giques 28 

Taula 3.3-6 	 Explicaci6 do la variancia de l'{ndex de participaci~ a les 

empreses manufacturere.s de Xile 1970-63 (Zimbalist, 1975) 

La participaci6 fou menor on empreses molt mecanitzades i intensives en 

capital, malgrat que la influ~ncia tecnologica ~s molt inferior a la de 

les variables politiques (Zimbalist, 1965, p 4S). Els nivells de particip.§! 

ci~ es trOb¡;i~~~:::fl ,c1SEXJciiJt;s pev:::itivarfH3:.t la productivitat i les inversions. 

Les estructures salariaIs impasades pels treballadors tendien a ser m~s -

igualitaries que les impasados pel management en tres sentits: disminuci6 

deIs diferencials, reducci6 del nombre de nivells salarials i introducci6 

d'incentius col.lectius. 

En rasum, Zimbalist conclou que la nova organitzaci~ imposada pels treba-

lladors es mostra superior a l'anterior imposada pel management (Zimbalist 

1975, P 50). 

Les conclusions que J.C. Espinosa treu de la mateixa mostra de 35 empreses 

que fou utilitzada por A. Zimbalist, s6n diferents, i en cert punt contra

ries. La variancia en l#{ndex de participaci~ elaborat por Espinosa s'exp1! 

ca principalment pels tres factors de la Tau1a 3.3-7 

~.~ Voriancia 	 Relaci6 amb la 
participaci6 

Consciencia laboral 	 61,42 + 
Burocracia interna 	 4,79 

Situaci6 de prosperitat i 

jerarquica 3,16 

Taula 3.3-1 	 Explicaci~ de la variancia de l'!ndex de porticipaci~ a les 

empreses manufectureres de Xile 1-970-73 (Espinosa) 

L 'cxistE?ncia d'un sistema irnportant d'informació fou 

"clarament un element estimulant en el nivell de participaci6 de cada

8mpresa, i que alhora actuo sobre la mobi1itzaci~ obrera, permetent 

• 
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¡Üs trdJulladors millor proparació i coneixement dels problemes amb 

qu~ topovcn, i sobre la prossi6 que excrcien por demanar m~s dades. 

t:s evident que un bon sistema d'informaci6 fou el resultot de les pre.:! 

~Jions dels treballo[;ors en aquE.,sta direcci611 (Espinosa, p 208) 

Respecte a la burocr~ciQ cal destacar que a les emprases on hi havia de-

partamonts molt independitzats amb profcssionals i tecnics ocupant les po

sicions m~5 altes, augment~ lo tendencia a la segrcgaci6 deIs departamcnts 

i es mantingué la presa de decisions al capdemunt. Aquest fenOioen ~s 

"difícil de superar, i n~rmalment posa dificultats en el cam! del flux 

de la informe'c.to, rcciuGi)( la presa de decisions en com~, evita subtil

ment la d05centralitzaci~ del poder vers la base, i t~ m~s possibili-

tats de mantenir un cert status quo. En cancret en aquest cas, es traE 

ta de la forta presencia d~n gran nombre d'cmpleats administratius que, 

junt amb els tecnics pranan generalment una actitud conservadora din-

trn o fora del procós declsori, i intenten sernpre de mantenir una posi 

ció d'avantatge rC'üativa en lo distribució del poder intern de 1 'empr~ 

sa, o si oqucst ha l'stflt eliminat, de recobrar la Dosició que ocupaven 

abans de la introducci6 de la participaci6 obrera en el management" 

(Espinos3, pp 211-2) 

El tercer factor que hem qualificat de prosporitat i jerarquia, indica una 

gran diferenciaci6 jer~rquica, uns incresssos mitjans por treballador ele

vats ccmparats amb altres elT.preses, i una relativa autonomia de l'empresa 

per a prundre decisions. En ac;uests casos es mostr~ una certa immobilitat 

per part deIs trt2balladors per a canviar 01 sistema, preferint normalment 

la si tuació existent a nrriscar-se a un nou i desconegut sistema. Aquest -

fenomen cal lligar-lo amb el fet que el grau de participació ana en aug-

ment amb el tcmps i amb les dificultats creixents, pel que Espinosa opina 

(p 215) que 

"Quan augmenten les dificultats i els problemes es fan m6s grans sembla 

que els hornes siguin for9ats a ajuntar-se par a autodefensar-se col.leE 

tivoment D buscar solucions d'una forma únicall 

L~ diversificació po11tico porta a un majar debot i discussió enfortint -

aix:í l"anñlisi critico i la consciencia participativa. Quan les tendencies 

pOlitiques oposades a la participaci6 dominavon es not~ una reducci~ del 
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nivell de pBrticipaci6 (Espinosa, p 210). 


L'cfccte deIs sindicat~ era notable nom~s quan els tres factors de la tau


la3.3-7,tcnicn poca im~ort~ncia. 


Es curiós que Espinosa 6firmi (pp 201-3) que els factors tecnologics no -


presentessin cap import~ncia sobre el nivell de participaci6 obrera, en 

contra de l'opini6 de Zimbalist • 


Iugoslavia. 


En un titular del prcstigi6s diari Ihe Wall Street Journal (8,10,1975) es 


llcoia que 


"El sistenli3. (;e Iugos18vic. de deixar que els E~mpleats dirigeixin els ne

~ocis funciona sorprenentment b~" 

El mateix article afirma que hi he problemes complexos, com el llarg temps 

que es tarda per a arribar al consens, els atacs a les iniciatives del ma

nagement -normalment llogat,en 110e de promoure el personal intern-, la maD. 

ca d'experiencia en nous líders obrers elegits, tendencia a oblidar les ex

portacions i la tond~ncia a preferir augments de retribuci6 a comprar nova 

maquinaria, pero 

"Malgrat tot, l'avaluació global deIs analistes Q~cidentals ~s que el 

sistema funciona raonablement -fins i tot, remarcab1ement..... bé" 

A m~s eIs iugoslaus e~3tan contents amb aquest sistema, i se senten involu-

crats a trav~s de la participaci6 en la diracci6 industrial. 

Entre les dade~3 economiCJues que presenta poden resaal tar-se la d'un creix.§. 

ment esperat del PNB del 7~ en 1975 -comparat amb un descens en el m6n in

dustrial occidental-, un atur del 7;~ alt per a Europa i extraordinari per 

e le Uni6 Sovietica, pero mol t millar que el superior al 200/0 cm molts pa!

sos en vies de dcsenvolupament. 

La producci6 industrial del 1972 fou 10 vegadas la del 1947, mentre que

als EE.UU. nom~s sPhavia multiplicat por tres. El 1973 m~s de la meitat de 

les llars tenían televisi6 i nevera, i un tcrg rentado res de roba automati 

queso Malgrat tot, el nivell econ~mic, amb uns 850 d~lars par capita, enca 

ra 65 de pafs en vies de desenvolupament. 

epI ressaltar el fot que a rortir del 1973 les decisions economiques cru-

• 
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ciuls han possot deIs consells obrers a 	 uns comit~s de cr~dit, que donen _ 
., 

cmnp tes ¡:üs "funcndors" C;UG normolment Eon grans emprases. 


Comparont el crE:,ixemcnt eCQil~ndc de IugoslaviL~ o:-nb el de Al polsos capita


listes, Vahcic conclou que no difereix de forma significativa (Vanek et al, 


p 7). 


Le Taula 3.3-8 indica en resum les estimacions del ritme de creixement de 


lo productivitat total comentada en Vanek et a1.,(1976, p 10~ Com es pot 

veure el ritme de creixement de la productivitat total a IugDslavia ~s de 


l"ordre de,1 doble rf;speci.::E? eIs paisos industrial s capitalistes. 


Estimacions del creixement 
de; la productivi tot total 

Iugoslavia 4,4 o Ll,,6 

Europa Occidental 2,5 

Estats Units 1,5 a 2,0 

Taula 3.3-8 	 Resum de diferents estimacions del creixment de la productivi

tat total pE:r Iugoslavia, Europa Occidental i Estats Units. 

(Vanek et al., 1976, r 10) 

La conclusi6 	que Vanck treu t~s que 

"les millores genarals en organitzaci6, educaci6 i habilitats, intensi

tat del treball i altres factors, excepte augments de capital i de ma 

d"obra, s6n el doble de satisfactoris, o aJmenys considerablement mi

llors, que en el sistema capitalista privat" (Vanek et al., 1976,p 11) 

Les principals conclusions do M.J. Broekmeyer s6n que 

lIes pot afirmar que 1"autogesti6 realment ha amainat les malalties inh!! 

rents normalment a la industrialitzaci6" 

encara que no ha resolt les difer~ncies econbmiques impDrtants entre les 

difercnts repdbliques, ni ha disminuit l'atur en aran escala. (p 133) 

Rl'lSpecte al procés de presa de decisions afirma que 

liLa desigualtat evident deIs participants en el proc~s de presa de deci 

sions és sovint una font de frustraci6 per . a 185 dUela parts ..•••• 

Alguns opinen que hi ha una separaci6 insuperable entre experts i dem2 

cracia [Jerqu~ aquells estan sempre en ;ninoria" (Sroekmeyer, p 138) 

~especte a l-estructura del poder a les 	empreses,el mateix autor opina que
• 
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no ha canviat goiro, i que els trcbolloclors encora perc8ben l"'estructura de 

pnder boixant dol director 015 treballadors i possont pel Consell obrero 

r.:algrat rE:concixpr que la rcalitat és més modcsbJ que r:ls objectius..r reco-

neix que "olgunes de 1 c:s reoli tzacions s6n fon;;a impressionants". 

Entre els principols ovuntatges del sistema Qutogestionari reconeix que 

(8roekmeyor, p 139) 

1. 	Somb1a respondre a algunos necessitats humanes fonamentals. 

2. 	Ha ostat un nou mecanisme de mobilitat social. 

3. 	Ha educat molts trcballadors en les nocions elementals de l'es 

tructura de l-Empresa, de l"'economia i del conjunt de la societat. 

4. 	Ho industriolitzot considerables parts de Iugosl~via, passant d"'una so

cietat agr:1:cola o una scrniindustrial moderna senso convulsions fortes, 

am'b mol ta rn~s suav:L tat que no pas a Europa Occidental o oriental, i més 

depressa que en llu~. 

5. Ha estat una eina útil per a la tasca, inacobada de la democratitzaci6. 

Entre les parts negativos menciona l"'exode do m(3s d"'un mili6 de treballa-

dors, l"'atur important i lo diferenciaci6 social que es posa en relleu en 

1~al1otjament. Alguns opinen que 01 sistema ha tendit a trencar la unitat 

de la classe obrera (p l~O). 

El sistema d'autogesti6 iugoslau de fet " permet i sovint encoratja contra

diccions" (Hunnius, p 30S). Entre aquestes contradiccions podem trobar-hi 

eIs conflictes entre 81s interessos a curt i llarg termini, entre l"'auto-

interes i !L,s necessi t¿¡ts [;e la cornunitat mt2s ampla, entre la remuneraci6 

segons el troball fet i les condicione externes que modulen els resultats 

del treball, entre mentenir o toncar una empresa sense benefici, i entre 

l'autonomia d8 les ernprnses i el funcionament harm~nie de l"economia. 

(Hunnius, pp 306-308). 

Entre les diferents tendencias i pressions que hi ha hagut en els últims 

anys a Iugoslñvía, algunes 

"les bases soeials de les quals donaven suport a l"'enfortiment de la 

tccnocrñeia ••• cjebilitaren la participaci6 deIs treballadors en els ~r 

gans d"'autogesti6" (Bilandzie et al., p 109) 

b1aJ orat que l'augment deIs quadres tecnics en l.:ÜS ~rgans d'autogesti6 res! 

doix en port tamb~ en l'Bugment del rise deIs mereate, cosa que demana una
• 
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majar especialitzaci6 i cfic~cia (p 110). 

I\mb tot, 

"01s experts, ospLciolm2nt els enginyers i alts directius, estan satis

fets amb l"'estaci cctual de l'autogesti6; per~ en el desenoolupament 

posterior de la societat insisteix qu~ s'ha de donar un paper prepondE, 

rant als experts" (Bilandzic et al., p 112) 

Les enquestes reflecteixen que 

"Els treballadors co forma inequ:1voca es decidiren per 1"autogesti6 com 

el factor social rnés fort que pot influir en el desenvolupament ulte-

rior" (p 113) 

Respecte a lu distribuci6 de la influ~ncia a les empreses, segons les in-

vestigacions citados pels matcixos autors, es trob~ que 

l. 	L~ distribuci6 de la influ~ncia continua essent jer~rquica: grups petits 

en tenen m~s que de grans. 

2. 	La majar influ~ncia la t~ la l:1nia directa, i despr~s els organs autoge~ 

tors, les l:1nies interm~dies i baixes, les organitzacions pol:1tiques,per 

acabar amb els treballcdors. 

3. 	Els treballadors ocupen l'61tim lloc on la jorarquia d'influ~ncia, mal

grat que segons els ~ocuments s6n BIs portadors de tots els drets de -

l'autogesti6 (Bilandzic et al., p 114). 

Respecte a les relacions financeres de l'empresa 8mb el seu entorn, 

"Les 	organitzacions de troball passaren a ser cada cop m~s dependents 

deIs bancs •••• i alguns d~aqucsts es comportaren com a rendistes, usu

rers, senso suportar riscs en les inversions •••• Surgiren aix:1 centres 

independents de poder alienat que en les seves tend~ncies significaren 

el gennen i el cn"ixement del capital financer i comercial, cada vega-

da més incJependent i mol t rnr2s poder6s qUe? el " capital" productiu. 1 

aquell que domina la reproducci6 amplied2 domina tamb~ la societat" 

(V. Bokaric, en el segon Con::;res d~Autognstors). No és casuolitat que 

els centres refnrºots de poder alienat poguessin trobar facilment un 

idio:,¡a com6 amb les forces tecn~crates a les empreses, i amb les for-

ces burocrata-·estatals D les [)structurcs pol:1tiques i que justament -

amb el seu pocjer economic s 'uniren en un rnotcix cercle i tot el desen

volupoment de la societ<:.d:: fou desviQt del seu cam:1
'I
(p 118). 

• 
.,/ . 
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En contra de: lo tendencia tecnocrata-managerial, l'autogestionaria afinoa 

qL:8 

"total forn,e d'eli8n¡1ci6 del scurctrcball ja sigui en fonoa de guany 

-com en el capi telic-r.;o- o en forma de benofici estatal -com en el 50-

cialisme ¡J'estat-, s~onifica obrir la porta a la restauraci6 de sistem¡ 

d'explotaci6 i domlni j a les desigualtats i a la depend~ncia del país" 

(Bilondzic et al., p 152) 

Aquesta tendencia S 
1" na enat enfortint al voltant de la constituci6 de 1974, 

i tendeix o fer que 

"l'orgonitzoci6 autoocstora del traball associat, ha d'assegurar la po

sici6 dominant del treball ossociat a lo decisi6 a tots els nivells de 

la comunitot socio-politica, des de la comuna fins a la Fed8raci~ " 

(p 158) 

Els principal s resultats econ~mics industria~ 56n la urbanitaaci6 de la P2 

blaci6, l'augment de la poblaci6 activa - do 1,7 milions el 1952 a 4,2 el 

1972-, gran eU!Jrnent de 13 capacitnt productiva industrial -5,4 vegades en

tre el 1952 i el 1972-) i un augment anual de la productivitat d'un ~/o en 

ols 61tims vint anys (Oilondzic et al., pp 161-6). 

En resum, os dcmostra por la Taula 3.3-9 que 

"Iugoslavia ha assolit un sistema molt r~pid de desenvolupament econe-

mico Les diferencies respecte a nItres palsos desenvolupats han dismi

nuit~ (Bilandzic et al., p 174) 

Promig unual 
1S'54-6 1968-70-

EE.UU. 0.0 ...... · .... ·.···0 .. 905 515 

Gran Brotanj'Q .« .... « a * ••••••• 502 279 

Alemanya Federal ••••••••••••• ¿¡31 318 

FranºiJ. ••• 0. ........ ........ ., ••• 435 316
ti 

r1 o1. a n dél ....... o ••••• o •••• ., 386 258

(l •• o 

1 t~l i a .......... tf ....... . 234 J.92

...... 11 

Iugol~via •••••••••••••••••••• 100 100 

Hunuria 168 139
•• 41 •• " ••••••• l1li ........ • 


Polonia .ct ••.•. "O ............ •• 176 139 

Uni6 Sovietica ••••••••••••••• 186 166 

• 
,
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T)~ocoslov8qu~.o ..... \). o • ., • ., •• Q. 248 184Q 

Alcmanya Domocr~tico •••••••••• 21'18 213 

TauL:J 3.3-9 	 ProcJuctc ,-~t]cial ¡Jer habitent a preus constants (~~ 1970). 


Nombres {ndex sobro la base del nivell iuooslau. 


(Oilandzic ot al., p 1?3) 


Un estudi sobre quatro emprOEes iusoslaves do J.J. Ramondt, arriba a la -

conclusió que 01 manegemont i staff tonen un paper predominant en la presa 

de les decisions. La influ~ncia deIs consells obrers sobre la politica de 

1 'empresa 6s pc;ti ta, cnCé,ra C;U8 ÓS una mica més forta sobre els sous, esp~ 

cialmcnt en les més • En les m6s pobres, os tendeix a roc6rrer a les 

vaQues i ultros mttndcs no constitucioncls. Sobre aquestes, l'efecte del 

morcet 65 de centralitzcr m~s el poder en mans del manaooment. Tal com re

conoix el meteix Ramondt, no hi ho unonimitot en ols 85crits 50cials, 50-

bre la influencia del morcat en l'organització interno.. Les diferencies són 

consoqüencia del. problema en la fonnulació de conceptos, en l'ús deIs indi

cadors, en la selocció eJe lE;s uní tots de recerca, pero sobretot, en la di

f2r~;ncia dcüs mctodc::s d'jnvestigoció (Rarnondt, P 4 J. 
La tend~nciD dol manogement a abs~rbir les funcions de definir la politica 

d'ornpresa, a curt i o llar!] tennini es rni:mifesta pel desenvolupament de 

punts de vista, el control de les iniciatives, deIs canals d'infonnaci6 i 

deIs contactes exteriors. A més, el management estableix contactes paral.lel~ 

i curtcircuita algunos Gstroctures internes. Finalment, la seva participa

ci6 en els cnns(üls obrers té un pes mol t més important que el d"aquests. 

El problema entre el management i els consells obrers és que aquests vo--

'len controlar el manogernent, pero els consells són estructures poc predictl 

bIes sobre les quals s'ha de basar el manugemont i de les quals ha de rebre 

la sevo 1e[1itirnitz3ció. El manaQement tendcüx por aix0 o augmentar la seva 

predictibilitat, [,ncora que sigui exercint un control de fet que no és le-

gol. Les raons ce caire psicologic per aquesta forma d"actuar poden ser que 

"El rnanaQement rr:ix [1 proteQir lo scva 110sició dcsenvolupémt una elabor.§: 

do estrot~giD de control tendent o logitimitzar la seva politica. El 

suport de l'aparell staff d'experts és una condició indispensable per 

ailr~. El cnmpor{;orncnt del_ manaooment industrial iU[Joslau és el compor

• 
3 • ,1 .. 
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tument d~una autoritat que sont smonogada la Gova posici6" 

(Ramemr1t, :; 13) 

l por élL<lJ 

liLa posicit5 social dcls m2nagers els porta a desenvolupar la xarxa que 

necessita por a sUfJorl:;" (Ramondt, p 17) 

Malgrat que sconsogueixin el suport, no poden trobar la legitimitzaci6 so

cial per al seu poder real que exerceixen .. 

Els man2gers, que podan consiclen:r-se corn un orup social marginal, tendei

xen a compensar lo seva vulnerabilitat social mitjanQant aliances personals 

i 10 formocit5 de grupa inforr:~als (Ramondt, p 18). 1 aix! 

"De tant en tant rebcn el~, suport de científics socials que pressionen 

por la logitimitzaci6 i formalitzoci6 dol pOGer real deIs managers, o 

~rgeix8n la nccessitat de la r~pida professionalitzaci6" (Ramondt,p 17) 

El management t~ al seu servei els experts del staff, que a m~s els donen 

suport, Q.r.dJ 01 qual econsegueixen enfortir la seva posici6, ja que 

"Qui controla el staff controlo 1"or!)anitzoc:i6" (Ramondt, p 7) 

Els consells obrers tendcixcn Q legitimar les decisions del management. 

~~s que definir la politice de l#emproso, fon una certa planificaci6 i ra

cionalitzaci6 de l'exocusi6 de la politica definida pel management. En part 

aquest fst es deu a la dificultat del consell deprendre iniciatives, per~ 

tambt'3 a altres problemes del consell, com 

l. 	int8rf8r~ncia de les dif8r~nci8s ideol~giques a nivell deIs consells 

2. 	der;¡arCClci.5 poc clGrc de l'Js oompctC'Jncies entre el mana!)ement i els br-

gcns d"autogesti6. 

3. 	manca ~"uns objectius propls en llocqus estiguin en funci6 deIs del ma

nagcment. 

4. 	manca d#exports p s que calquo csfinanciln a part ja que els de l"em 

presa, con a grup, deponen del manegement. 

5. 	12 dif8r~nciQ entre les expectativos elevades i els pocs recursos que 

se#ls ossigna creo una reloci6 de tensi6. 

6. 	 els ~rgans d#olltogesti6 cstan mol t distribu!ts i no tenen la flexibili 

tat de fonlar una orgGnitzaci~ forta duront ols conflictes; a m~s, el 

sistema udministratiú no est~ pcnsat per o reconciliar una situaci6 de 

../ .. " 	 • 
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conflicte, cosa que els polaritza i els ogreuja, i arriba fins i tot a 

resoldre'ls per m~todes durs (Ramondt, p 21) 

Ssgons R. Supel~, lo influ~ncia deIs consolls obrers ha anat creixent amb 

el temps, variant el seu centre d"'interes. Aquest comen98 8SS6int l"'organitz~ 

ci6 de la producci6 i el funcienoment del sistema d"'autogesti6, per passar 

a les condicions de treball i de vida, acabant amb les qOestions del mana

gement de l'empresa (Supek, p 10). 

Un deIs aspectes m~s estudíats del sistema iugoslau és el grau de partici 

paci6 deIs treballadors en la presa de decisions. Com succeeix 8mb altres 

temes, no hi ha un Bcord entre els ínvestigadors, ja sigui per diferencies 

de metode, de la mostro estudiada, per manca de clarificaci6 en conceptes 

o per monca ce metaces de mesura de certs fenomens, com el de la particip~ 


ci6. Per exemple Rus et al (pp 10-11) han trobat uns nivells de participa


ci6 més elevats que els de Ramondt (p 9). MalQrat tot creiem més interessant 


comentar els factors que segons R. Supek esten associats amb una.alta parti~ 


cipaci6, i que s6n (Supek, p 11) (entre parentesisla car8cterIstica amb més 


participoci6) 


Factors eersonals! 


- Sexe (homes) 


- edat (vells) 


- educaci6 (alta) 


- quolificaci6 profcssíonal (alta) 


- anys de treball (antiguitat) 


- ingrés personal (alt) 


ofiliaci6 polItice (Lliga Comunista) 

- pcrtanye!' a altres organitzacions socials 

Factors socio-ecoloqics:, 

- volum de l'empresa (petita) 


- nivell tecnologíc (artesanal o poc industrial) 


- antiguitat de l"empresa (noves) 


- clima democr~tic general de l"empresa 


Creiem interessant comentar els resultats de les investigacions de l'equip 

de Rus et al. respecte a la difer~ncia de temps necessori perprendre les _ 

• 
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decisions a l'empresa:uGoslava i la jerarquica capitalista. Si bé el --

temps total no difereix gaire, en la primera el temps necessari de l'ini 

ci del procés és considerab1ement m~s llarg t peru és mo1t m~s curt en la 

fase executiva i de realitzaci6. La intensitat de la participaci6 directa 

també més elevada en les primeros fases del procés de presa de decisions 

que en les darreres (Rus et al., p 9-11). 

Respecte a la distribuci6 del poder dintre de l'empresa t Supek considera - 

que l'estructura del poder és encara mo1t oligarquica, i que 

"Encara que el management fonnalment té un rol subordinat al del Consell 

obrer, la piramide tradicional de poder segueix Buto-reproduint-se" 

(Supek, p 14) 

Les raons per l'estructura oligarquica del poder a l'empresa autogestianada 


de Iugoslavia s6n (Supek, pp 15-17) 


- Les empreses grans són m~s vulnerables que les petites a una majar jerar


quia i burocracia. 

- Caracteristiques socials deIs treballadors (treba11adors del camp encara 

no praleteritzats), i cducacionals (poca escolaritzaci6)t ~tniques i cul 

turaIs (tradició pctri2rca1) 

- li;a1grat el consentimemt ideologic acc8ptant la igual tat t les relacions 

jorarquiques anteriors surgeixen espontaniament (sobresurten les persona

litats autoritaries), i el caracter continu de la funció de management p~ 

sa més que I'ocasional deIs consel1s. 

- La informaci6 estü mal organitzada i monopolitzada pe1 grup de direcci6, 

especiaIment la necessaria per a dirigir l'cmpresa. 

- E1s trebaIIadors amb poca preparació troben " ev ident" que no poden parti 

cipar en temes complexos i difícils. 

El caracter competitiu del mercat posa en una mi110r situaci6 a1s director 

liben situats" que poden obtenir cr~dits f~ci1ment. 

Menea d"organitzacions sindica1s obreres que rea1ment defensin els inte--

ressos deIs seus afi1iats. 

Influencia economica i socio-po1itica de l'entorn social t que tendeix a -

enfortir les situacions jerurquiques per manca d"'una major democracia po11 

tica. 

El trebal1 de V. Rus et al. és important par a veure la influencia dI! l'am-
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bient i del context, cOGcrctament en el proc6s de presa de decisions. Per 

Q ells, l'analisi del procés ~s m~s fructífer que l'analisi estructural 

perque 

"Encara que els processos de presa de decisions estan limitats i condi

cionats estructuralment, van molt més enlla dels marcs estructurals, 

demostrant no solament com es distribueix, iguala i estructura el poder 

sin6 tamb6 com aquest 6s generat, redistribult o esta en conflicte amb 

el contrapoder." (Rus et al., p 2) 

La presa de decisions en ambients turbulents, o d'incertesa, en el cas de 

IugoslElvia, (;rl lloc d "enfortir la jerarquia o disminuir la participació com 

succeeix en molts a1tres casos (Emery, 1967¡ Mulder), 

"l'activitat de la presa de decisions a l'empresa sera principalment un 

procés socio-psicologic basat en la integració de valors, balan9 de po

der i altres pressions socials, mentre que el proc6s cognosciti0 i/o fu~ 

cional sera de menor importancia" (Rus et al., p 3). 

• 
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4. RELACIO ENTRE ORGANITZACIO, IDEOLOGIA 1 TECNOLOGIA 

Els que hem dissenyat, seleccionat i instal.lat tecnologia en diferents 

cultures i sistemes productius hem experimentat que les correlacions -

entre l'organitzaci6, la ideologia i la tecnologia de l'empresa no s6n 

ni nul.les ni tenen el valor unitat. En l'elecci6 tecno16gica hem hagut 

de considerar limitacions -explicitades o no- socials, patronals i sin

dicals, i de la forma d'organitzaci6 de l'empresa. Per exemple, no es 

pot modificar un procés calculant nomÉs els rendiments economics sense 

considerar com afectara les condicions de treball, la plantilla i la -

mentalitat del patr6 en les empreses de caire familiar. En grans empre

ses pot Ésser obligat adquirir productes fabricats per altres divisions, 

encara que resultin mÉs cars o tinguin un lliurament mÉs llarg. La loc~ 

litzaci6 d'una determinada oficina o factoria moltes vegades no És cons~ 

qüencia de factors tecnics i economics, sin6 d'elements subjectius del 

president. La inversi6, condicions de seguretat, ritmes de treball i or

ganitzaci6 no s6n els mateixos en el pa1s d'origen d'una empresa inter

nacional que en la filial en un pa!s en vies de desenvolupament i que ~a 

uns productes probablement adaptats a les exigencies legals locals. 

Aquests aspectes observables a escala d'empresa, es repeteixen i estan 

lligats a altres generals a escala internacional, i a escala de sistema 

economic. (Wallender) 

No creiem en la simple causalitat entre les tres variables tecnologia

organitzaci6-ideologia, ans en la seva interrelaci6. Les interrelacions 

s6n variables en el temps, i depenen de l'escala i dels diferents sec-

torso 

Per aix6 creiem que l'important És coneixer els mecanismes d'interacci6 

entre tecnologia, organitzací6 i ideología • 

. . / ... 
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En aquest capitol no pretenem donar una visi~ completa ni definitiva. 

Aquest tema, que pot ~sser objecte de mol tes Tesis Doctorals en diferents 

camps, 6s una de les bases del funcionament de les societats industrials 

de les anomenades post-industrials • 

4.1 REVOLUCIO INDUSTRIAL: CAPITALISME 

4.1.1 Introducci~ 

No volem aqui perdre~ns en aspectes histbrics o econ~mics. El nostre 

inter~s es centre en els mecanismes d'interrelaci~ entre la tecnologia, or 

ganitzaci~ i ideologia, o el sistema configurat per aquests tres factors. 

liLa revoluci~ industrial fou un afer econbmic aixi com tecnol~gic: con

sisti en canvis en el volum i distribuci~ de recursos no gens menys 

que en els m~todes pels quals aquests recursos eren dirigits a fins es 

pecifics. Els dos moviments estigueren, per descomptat, fortament rel~ 

cionats." (Ashton, p 66) 

Un sistema dinamic es coneix analitzant el seu comportament en els periodes 


transitoris, i per aix~ l'analisi de la revoluci~ pot ásser útil per als 

nostres prop~sits. 


Considerarem la revoluci~ industrial lligada al capitalisme perque el pro


ces hist~ric real fou el naixement i evoluci~ deIs processos productius en 


les fabriques sota el control dels propietaris privats del capital. 


Per a nosaltres no tindria sentit de parlar de revoluci~ industrial sense 


considerarla propietat privada del capital, com no tindria sentit de par


lar de capitalisme sense considerar la revoluci~ industrial. Es com els 


resultats d'una combusti~, que depenen del combustible i del carburant. 


liLa 	revoluci~ industrial s~ha d#entendre com un moviment, no com un pe

riode de temps. Tant si es presenta a Anglaterra despres del 1760, als 

Estats Units i Alemanya despres del 1870, o al Canada i a Rossia als 

nostres dies, els seus caracters i efectes son fonamentalment els ma-

teixos. A tot arreu este associat a un augment del poblament, amb l#aplj 

caci~ de la ciencia.a la indDstria, i amb un major 6s intensiu i exten

siu de capital. A tot arreu hi ha una conversi~ de les comunitats ru-

rals a urbanes, i l;aparici~ de noves classes socials." (Ashton, p 98) 

• 

• • / o o • 
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Uns poden considerar que la m~quina de vapor Va dur el capitelisme indus

trial; altres que aquest dugu~ la m~quina de vapor. El fet ~s que le tran~ 

formaci6 d'energia t~rmica en mecanica usant el vapor era coneguda molt 

abans, i inc16s havia estat usada pels grecs en les festes religioses. 

Abans de J. Watt havien existit altres maquines de vapor, pero fou amb Watt 

que la maquina de vapor obtingu~ importancia. Per ~sser m~s precisos cal-

dria dir que fou amb Watt, els seus mecanics, i els capitalistes: la maqui 

na de vapor i el capitalisme es donaren mutuament un fort impuls, basant-se 

en la societat existent en aquells moments. 

Aplicant el model de la Fig. Ap 1 a la maquina de vapor/en ~poca antiga 

aparegue, una tecnolog1a determinada que, perqu~ desconeixem el seu proc~s 

de creaci6, acceptarem es degu~ a un fen~men aleatori i que cobria unes n~ 

cess~tats lit6rgiques. Arriba un moment que el cost de manteniment d'aque~ 

ta tecnologia pels sacerdets en concret, i la societat grega d'aquell mo-

ment en general, era massa elevat, cosa que porta a la desaparici6 pr~cti

ca de la tecnologia. M~s endavant, el1690 (Oerry et al., p 456) torna a 

sortir la mateixa tecnologia, per~ no prospera per no cobrir cap necessi-

tat reconeguda en aquell momento Quan els factors econ~mics canviaren i el 

sector amb capital necessita energia mec~nica en quantitats i concentracions 

molt superiors a les obtingudes fins llavors, la cadena positiva de satis

facci~ pel cobriment de necessitats dona un fort impuls a aquesta tecnolo

gia, passant despr~s a desenvolupar t~cniques per a reduir el proc~s del 

seu manteniment. 

Sovint es lliga tamb~ l'inici de la revoluci6 industrial amb l'aparici6 de 

la fabrica, per~ aquesta existia ja en ~poca dels Romans per a fabricar ra 

joles, ceramica, teixits i treballar metalls i cuiro, en la qual gaireb~ 

tots els treballadors eren esclaus. En els altres oficis hi havia per~ --

pocs esclausj el suggeriment que fa S.A. Marglin ~s que el que determinave 

el que el treball fos organitzat d'una o altra forma no eren consideracions 

tecnol~giques, aneel poder relatiu de les dues clasees productives 

(Marglin, p 54). 

. ./ ... 

t 
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4.1.2 Inicis de la revoluci6 industrial capitalista 

Tractarem de veure quins foren els mecanismes essencials entre tecnolo

gia, organitzaci6 i ideologia en els inicis de la revoluci6 industrial ca

pitalista, i no pas quins foren els esdeveniments t!pics o m~s importants 

d'aquesta. 

La manufactura consistia en la concentraci6 de productors en un taller prog 

moguda per l'ampresari capitalista, propietari deIs mitjans de producci6 

-o de la majoria- i que imposava les dondicions de treball. Evidentment 

que la manufactura no aparegu~ de la nit al dia ni per casualitat. Fou 

consequencia d'un llarg proces pel qual un grup de persones, la futura cl~ 

sse capitalista, pogueren aconseguir una certa acumulaci6 de capital que 

els col. loca en una posici6 d'avantatge per a poder limitar les possibili 

tats' de treball d'un altre grup de persones, els artesans i pagesos amb -

pocs recursos que es convertirien en proletaris, amb la qual cosa es veien 

poc menys que forgats a treballar en les fabriques acabades de crear. Aix! 

es passa del "putting out" o sistema de treball domiciliari, a la fabrica, 

malgrat els grans problemes per a reclutar i mantenir la primera generaci6 

de treballadors, i aix6 fpu un deIs motius per a llogar nens que es podien 

arribar a convertir en treballadors. 

Volem insistir en aquest aspecte, i per aix6 reproduirem unes cites de --

T.S. Ashton, prou significatius 

liNo fou un deIs resultats menors de la revoluci6 industrial el que feu 

entrar en el sistema econ~mic part d'aquesta legi6 deIs perduts, i que 

convertí molts deIs irregulars en membres eficients de l'exercit indu~ 

trial, si eren sobre-regimentats" (Ashton, p 40) 

IIEl que és forga cIar és que els treballadors no tenien un gran desig 

de congregar-se en grans establiments. Fou només sota l'impacte de fo! 

ces poderoses, atractives i repulsives, que els treballadors i artesans 

anglesos foren transformats en mans de les fabriques" (Ashton, p 76) 

"La 	situaci6 geografica de les fabriques era tal que ••• nom~s una peti 

ta part deIs obrers podien sortir deIs recursos 10ca18••• P8r~ hi ha-

via, especialment a Londres i al Sud, una gran oferta de gent no espe

cialitzada i aturada i al carrec de les parr~quies •••• cosa que porta 

a l'oferta de transferir lots de nens, o famflies senceres, a lps 
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fabriques del Nord. Fou per aquests m~todes que els patrons del cot~ 

obtingueren una gran part deIs seus obrers. 1I (Ashton, p 78) 

4.1.2.1 Organitzaci~ de les primeres fabriques 


Una concepci~ molt extesa actualment és que el sistema de producci~ en fa


briques representa un fort i inqOestionable aban9 tecnologic, i que s'imp2 


sa precisament per aix~. Els aspectes de l'organitzaci~ de les forces pro


ductives -la seva supervisi~ i disciplinament- s~n conseqO~ncia l~gica de 


la tecnologia de producci~ en fabrica. Pero Marglin, entre altres, defensa 


que l'expansi~ de les fabriques es feu perque es troba un sistema d'orga-


nitzar els treballadors que permetia el seu control efectiu, idea que guia 


el desenvolupament de la nova tecnologia. 


D'entre les referencies que Marglin usa per a soportar la seva teoria, re


produirem la de A. Ure (The Philosophy of Manufacturers, London, 1935) so


bre la maquina de filar de R. Arkwright, amb la qual s'associa l'inici de 


la factoria: 


liLa principal dificultat (amb que es trobava Arkwright) no residí, en 

la meva opini~, en la invenci~ d'un mecanisme auto-accionat adequat 

per a estirar i tor9ar el coto convertint-lo en un fil continu, com en 

... entrenar els éssers humans a renunciar als seus h~bits inconstants 

de treball i a identificar-se ells mateixos amb la regularitat invari~ 

ble de la complexa automatitzaci~. Idear i administrar un codi reixit 

de disciplina fabril, adequat a les necessitats d'assidu!tat de la fa

brica, fou la empresa herc~18aJla nobla gesta d'Arkwright. Incl~s en 

els nostres dies, que el sistema esta perfectament organitzat i el tr~ 

ball s'ha alleugerat al maxim, és practicament impossible de convertir 

les persones que han passat l'edat de la pubertat, tant si provenen 

d'ocupacions rurals com artesanals, en mans ~tils per a la fabrican 

No entrem en aquest treball a considerar que determina qu~. L'únic que vo

lem remarcar és el fet que la forma d'organitzar la producci~ en les fabr1 

ques fou un factor del mateix ordre d'importancie que trobar la soluci~ 

mecanica d'aconseguir emular els productes realitzats pels treballadors, 

tal com reconeix Ashton: 

liLa segona generaci~ d'empresaris •••• fou potser mes conscient que els 
t 

http:obrers.1I
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seus prerlecessors de les perdues que podien sorgir de la irregularitat 

o manca de compte deIs treballadors. Nomenaren. managers i encarregats 

a homes formats en aquests aspectes ••• EIs nous metodes d'administraci~1 

els nous incentius, i la IInova disciplina" formaren tanta part de la r~ 

voluci6 industrial com les mateixas invencions tecnol~giques: l'adapta

ci6 a elles fou el preu que els treballadors hagueren de pagar pels im

gressos superiors que porta la indOstria de gran escala" (Ashton, p 85) 

Cal remarcar que l'organitzaci6 de la producci~ de les primeres fabriques 

varia molt no ja entre els diferents rams productius sino entre diferents 

arees geografiques per un mateix ramo De fet existiren diferents formes du 

rant periodes relativament llargs, (Ashton, pp 22-24).Aixi, en la indOstria 

textil l'organitzaci~ de la llana no era igual que la de la seda i cot6, 

entre altres raons tecniques, perque la seda i el cot~ s'havien d'importar. 

En la indOstria llanera coexistien diferents formes d'organitzaci6 als in1 

cis de la industrialitzaci6 a Gran Bretanya. En~~s localitats el draper

repartia a domicili la llana als cardadors i filadors, i el fil als teixi

dors que trsballaven a casa, i la resta del proces es feia en petits ta--

llers supervisats pel mateix draper. En altres els patrons eren els carda

dors que controlaven els filadors i teixidors, ~ssent els comerciants els 

que dirigien la resta del proceso En algunes localitats el draper amb poc 

capital feia de teixidor en un taller al costat de casa seva, ajudat per 

la familia i alguns aprenents, i usava la llana filada per les dones de les 

cabanes del voltant. Altres repartien tot el treball. Alguns treballadors 

compartien aquesta ocupaci6 amb el treball del camp, i al tres no. 

La indOstria de la seda tendi a concentrar-se en unes ciutats, on grups 

d'obrers treballaven en cabanes o golfes controlats pel patr~ capitalista. 

El lli i el cot~ tamb~ tendiren a concentrar-se en unes arees. En aquestes 

indOstries la figura central fou el comerciant que emplea personal per a 

distribuir el material directament als treballadors domiciliaris, o a in-

termediaris. En les zones rurals alguns compartiren el treball textil 8mb 

el del comp. En les ciutats, i sobretot en els tallers especielitzets en 

productes fins, els comerciants acostumaven a ~sser els propietaris de la 

maquinaria i deIs tallers d'acabat. 

En el genere de punt, el calceter era el propietari de la maquinaria que 
t 
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llogava als treballadors domiciliaris, encara que tamb~ tenia un taller so 


ta el seu control. 


En les primeres fábriques els m~todes productius eren molt iguals als utili~ 


zats pels treballadors a casa seva en el sistema de treball domiciliari, i 


restaven en coneixement i sota el control deIs obrers. La paga era per quaD 


titat produ!da. 


La reuni6 d'un conjunt de persones en un mateix edifici i la poca prepara


ci6 tecnica de molts deIs primers empresaris que eren uns comerciants porta 


a l-aparici6 de l-encarregat que concentra les incipients funcions de mana


gement. A les tasques de subministre de materials, recepci6 i verificaci6 

de productes amb llur co~ptabilitat comuns amb el sistema de treball domi


ciliari, ara s'afageix la de la preparaci6 del lloc de treball, encadenar 


acti~itats, determinar prioritats, assignar tasques, o sigui, coordinar i 


donar suport a una serie de tasques. 


Per la mentalitat industrial classica d'avui resulta cIar que aquestes no


ves funcions fossin assignades a l-encarregat perque 


el principi de la divisi6 del treball era ja conegut, acceptat i practi 

cat 

no es tenia confianga en els treballadors, que com ja hem dit no s'adap

taven al treball de fabrica i el feien fo~ats per no tenir altres alter 

natives 

el treball es pagava per unitat produida, i l'incloure unes tasques no 

mesurables per unítats produides complicaria el sistema de remuneraci6 

- els obrers infantils no podien fer les tasques de l-encarregat 

- convenia no difondre el domini d'aquestes noves funcions per a minimitzer 

la competencia 

per l'empresari era m~s facil controlar i exigir responsabilitats a una 

sola persona 

Si els metodes eren molt iguals als empleats en el treball domiciliari, -

quins avantatges presenta la fabrica perque s-arrib~s a imposar? En el tre 

ball domiciliari hi havien dos aspectes, entre altres, que l-empresari no 

podia controlar, en contra del seu desig, i que eren 

Durada i continuitat de la jornada de treball. Els obrers treballeven les 

hores que volien, i quan volíen, el que porta ~ que es passessin lleis 
I 
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regulant el plag que els treballadors domiciliaris tenien per a lliurar 

el producte acabat (Marglin, p 50) 

Qualitat deIs materials. Els treballadors podien canviar en el mercat part 

deIs materials rebuts per altres de pitjor qualitat, o modificar-los en be 

nefici propi 

L#inter~s delsempresaris en forgar unes llarges i regulars hores diaries de 

trebal~ per augmentar la producci~ i així els beneficis, i de controlar els 

materials, trob~ soluci~ en la f~brica, en la que els proletaris havien de 

passar un mfnim d#hores, o no hi eren acceptats. 

Un cop m~s trobem que el capital actua sobre les alternatives (Fig. 4.1-1) 

reals deixades als treballadors. En el treball domiciliari l#obrer decideix 

la durada del seu treball¡ en la f~brica el proletari perd aquest control s2 

bre el seu temps. Braverman (p 66) cita que 

"el proletariat industrial modern fou introduit al seu rol no tant per -

l#atracci!5 o remuneraci!5 economica com per coacci~, forga i por" 

No n#i1i ha prou que els treballadors estiguin presents a la f~brica, cal 

assegurar que treballin i que no puguin beneficiar-se amb els materials, i 

per aix~ cal obligar-los a treballar i controlar-los al llarg de tota la jo~ 

nada per alg6 que es sentí separat i per sobre d#ells. Aquest individu fou 

l#encarregat. 

Els nous aspectes d#aquesta etapa d#industrialitzaci~ capitalista, que s#ha

via iniciat amb el sistema de treball domiciliari ja molt dividit, i en un 

sistema economic de propietat privada en que el capitalista busca maximitzar 

el seus beneficis, foren els sintetitzats en el triangle de la Fig. 4.1-2 

- creaci!5 de la f~brica en la qual han de treballar els trebal1adors esdevin 

guts proletaris 

- establiment del dret de management per la propietat del capital, pel qual 

pot fixar la tecnologia, la durada de la jornada laboral, la ubicaci~ deIs 

treballadors i forgar-los a treballar durant la jornada 

aparici6 de l#encarregat amb funcions de coordinaci~, suport de la produc

ci!5, de po1icia-vigilancia, forgament de treballar- i que esta entre l#em

presari-propietari i els proletaris 

Els avantatges d#aquests canvis foren, per als capitalistes 

- l;augment de la producci~, que possibilitava una acumulaci6 de capital m~s 

rapida ' 
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i 

el major control sobre la quantitat i qualitat produida, i la seVa conti 

nuitat. 

Per aix~ fou necessari fer una major inversi~ inicial per la f~brica, i d~ 

legar part de les seves funcions en l'encarregat. 

El preu que pagaren els treballadors per obtenir una remuneraci~ total ab

soluta superior a la d'epoques anteriors, fou perdre el control sobre la 

distribuci~ de la seva jornada, i entrar en Un regim de treball fix, rígid 

sota vigilancia. 

En realitat el sistema de producci6 en les f~briques pogue apareixer per 

l'existencia d'una serie de condicions de tipus economic, com suficient c~ 

pital a un preu suficientment baix posat a disposici~ de la indOstria, un 

sistema prou elaborat de come~, i altr$de tipus tecno16gic com la divi-

si6 del treball, utillatges i maquines especialitzades, un sistema de trans 

port, noves formes d'energia i l'aplicaci~ de nous coneixements derivats 

de la ciencia. 

4.1.2.2 Teconologia de les primeres fabriques 

La base tecnologica de les primeres fabriques fou la substituci6 parcial 

de la fo~a de treball humana per maquines accionades per energia hidraull 

ca, coneguda i utilitzada en moltes civilitzacions des de feia segles. La 

concentraci~ deIs treballadors al voltant de les fabriques i la d'aquestes 

al llarg deIs rius s'ha acceptat en general que estava dicatada per les -

necessitats de disposar d'una font d'energia concentrada. 

Es interessant de notar diferents punts al voltant d'aquesta idea. El pri

mer, la importancia de l'energia en el proc~s d'industrialitzaci~ capita-

lista, ja en els seus inicis. Segon , l'acceptaci~ de la mobilitat de les 

persones enlloc de transportar l'energia, cosa que era tecnicament possible 

als inicis de la industrialitzaci~, pero que comportava un elevat cost in! 

cial. El tercer, ~s que quan la necessitat de la concentraci6 de la font 

d'energia desaparegué perque aquesta es pogue transportar facilment i per

que el seu us es descentralitza en la fabrica -es va passar de l~embarrat 

a mtltiples motors- es va relaxar la concentraci6 de les factories, encara 

que no va desapareixer, perO no la concentraci6 deIs treballadors en una 

J 

• * / •• * 
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factoria, el que ve a suportar la idea de que aquesta concentraci~ es vei~ 

impulsada pels ompresaris per uns avantatges de control deIs treballadors. 

Disting:1,rem quatre branques tecnol~giques en els inicis de la f~brica 

- proc~s productiu artesanal anterior 

- organització deIs nous proletaris i del proces 

- aprofitament de l#energia hidr~ulica 

- mecanització de les tasques deIs treballadors 

Proc~s productiu 

El proc~s productiu artesanal dividia el treball en oficis, pero en general 

no dividia les tasques dintre de cada oficio Aquest tipus de divisi~ de tr~ 

ball -la divisi~ total- considerat en el marxisme com a inherent al ca

rectar d#especio de l#home i apareix sempre que el treball ~s social, o sl 

gui, realitzat en una societat. PerO la divisi~ del treball en la fabrica

ci~ trenca l~ofici o el proc~s de fer un producte, i el converteix en una 

serie de tasques realitzades per diferents treballadors, i per tant fa que 

el treballador no pugui realitzar un proc~s productiu complert. La difereD 

cia ~s important: els productes fabricats amb la divisió social del treball 

poden vendre#s en el mercat com a mercaderies, pero els productes de la di

visió del treball en la fabrica no, i són propietat del capitalista, la 

qual cosa representa una perdua de valor en la forga de treball de l~obrer. 

Els treballadors artesanals poden dividir el treball en fabricar series per 

a complir les tres avantatges citats per Adam Smith de la divisió del tre

ball: augment de manya, estalvi de temps, i l#adopció de m~quines especia

litzades. Per~ el que no fan els artesans és convertir-se en operaris d'una 

m~quina per sempre. El capitalisme industrial destrueix els oficis com a 

processos sota el control dels treballadors, i el reconstrueix com un pro

c~s sota el control del capitalista. Aquesta divisi~ d'un ofici en parts 

individuals abarateix la ma d#obra total perque permet que cada una de les 

parts sigui realitzada per la m!nima qualificació, ~s l#anomenat principi 

de Babbage, fonamental per a entendre l'evoluci~ de la divisi~ del treball 

en la industrialitzaci~ capitalista. 

Basar el criteri de classificar la divisi~ del treball en social o en divl 

sió minuciosa de fabricaci~ principalment en el fet de produir o no un prS 

ducte apte d'6sser venut en el mercat creiem que desfigura la realitat 
t 

.. / ... 
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viseuda pel treballador. Un eomponent d'un producte pot ~sser fabricat en 

l'empresa o eomprat¡ un subconjunt pot ~sser una part del produete final, 

o venut com a recanvi o a una altre fabrica que l'integra en un altre pro

ducte. El proc~s produetiu en tots aquets casos pot ~sser el mateix. 

La revoluci~ industrial es caraeteritza perque, especialment en els seus 

inicis augmenta extraordinariament la produeci~ de béns industrials i no 

pas els de consumo El que un b~ industrial sigui una mercaderia o un produ~ 

te que passa d'un departament a un altre de la mateixa fabrica dep~n de la 

concentraci6 economico-industrial. Probablement els efectes d'aquesta con

centraci6, amb la major disponibilitat de capital foren un factor m~s dec! 

siu sobre l#organitzaci~ que no pas la diferenciaci6 del desti del produc

te. 

D'alt~a banda, el que els objectes produ!ts per un obrer d'un pais siguin 

una mercaderia usada per una indOstria d'un altre pais a milers de kil~me

tres de distancia poc variaria la realitat de si produis un producte usat 

en un altre departament de la mateixa empresa. 

Podriem extendre aquestes consideracions als trusts i a les multinacionals. 

La propietat del producte tampoc no ~s necessariament la causa del proble

ma derivat de la divisi~ del treballa Una cooperativa pot produir els ma-

teixos productes i usant el mateix proc~s de producci6 que una societat -

anonima, que una empresa nacionalitzada i que una familiar. 

Si el problema de la divisi6 minuciosa del treball no esta dones determinat 

ni per si l'objecte produ!t ~s o no una mercaderia amb valor de mercat, ni 

per la forma de propietat de l'empresa productiva, a que pot ~sser degut? 

En la nostra opini6, en el mateix proc~s de producci6, en la mecanitzaci~ 

organitzaci6 del treballa Els inicis d'aquests processos foren molts mar 

cats per la forma de propietat dels mitjans de producci~ i pel mercat de ~ 

les mercaderies. Els valors clel sistema economic determinaren l'evoluci6 

inicial de la tecnologia que internalitza els valors del sistema socio

economic i els converti en principis tecnologics acceptats durant molt 

temps inclOs pels que s'han oposat als principis del sistema socio-economic 

en que creixeren. 

Revisarem quins foren els valors internalitzats per la tecnologia en els 
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aspectes d'energia i mecanitzaci~, perqu~ ja hem vist en el punt anterior 

els de l'organitzaci~. 

Energia 

A l'inici de la manufactura el carb~ i la llenya eren la font calor!fica 

per a molts processos i es sabia transformar les energies e~lica i hidra~ 

lica a medmica tant per a bombeix de 1 'aigua del .. fons de les mines de 

carb~, com pels molins de blat, foges~etal.larQiq,m~quina d'afilar, i ma 

quinaria t~xtil. La continuitat en el seu as, i probablement tamb~ el ni

vell de pot~ncia usat, feu que s'us~s més l'energia hidruulica, malgrat 

que aquesta es troba localitzada en els rius i l'eolica est~ m~s reparti 

da per tot el territori en general. Aix~ port~ a concentrar les primeres 

fabriques al llarg deIs rius amb bons desnivells, la qual cosa port~ tam

bé la concentraci~ del poblament. El volum de producci~ d'una f~brica es

tava limitat per la pot~ncia hidr~ulica disponible, i el d'una zona per 

la pot~ncia extraible deIs seus rius. 

En poder usar la maquina de vapor es pogué transportar l'energia i aix~ 

representa que la capacitat productiva d'una zona no estava limitada 

físicament per la seva pot~ncia energ~tica, ja que l'energia es .podia im

portar, convertint-se així amb un problema econ~mic. La transportabilitat 

de l'energia demana unes bones vies de transport, i la densitat energ~tica 

per unitat de pes i de volum de la maquina de vapor permet~ aplicar-la al 

transporto Els costos socials deIs accidents i enfermetats mineres, i de 

lacontaminaci6 al voltant de mines i de fabriques no entraven en la comp

tabilitat de l'empresari capitalista i poc influian els seus costos. 

El volum de la producci~ estava determinat per la potencia de la maquina 

de vapor i aix~ estimula el creixement de la seva pot~ncia. 

El 1792 Murdoch utilitza el gas del carb~ per il.luminar la fabrica i pg-

ssibilitaraixí el treball al llarg de les 24 hores enlloc d'estar limitat 

a les hores amb prou visibilitat (Ashton, p 85). 

Volem remarcar la relaci~ entre les fonts d'energia, el proces tecnologic 

la localitzaci~ de les industries. Abans del descobriment de l'alt forn 

de cok, les fundicions de ferro usaven carb~ vegetal i per ésser més eco

~omic transportar el mineral o la festa o el carb~ vegetal, les fundicions 
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forges es trovaren en zones rurals aprop de boscos, separant indOstria 

siderOgica en diferents plantes per a permetre aquesta proximitat. Oespr~s 

del descobriment de l~alt forn que permet usar el carb6 mineral, les fund1 

cions van aprop de les mines de carb6, quedant-se pero la resta de la in-

dústria del ferro aprop deIs salts d~aigua i de la fusta. 

Les noves fabriques d'eines comen~aren a sortir aprop de les mines de car

b6. Amb l'aplicaci6 de la maquina de vapor a la indOstria i la invenci6 de 

Cort del pudelat (1?84) s'integra la indOstria siderúrgica sota el control 

d~un sol grup de propietaris: mineria de ferro i carb6, fins el tallat de 

les barres d'acer. Aix~, la mineria de carb6 i la fabricaci6 del ferro que 

en un comengsment Ildos o tres s06is, amb molt poc capital, podien abrir un 

pou o muntar una farga competint no malament amb les grans empreses" (Ash

ton p 35) acaba convertint-se en un proces molt integrat i concentrat sota 

uns pocs propietaris, i en unes poques localitats. 

¡"iecanitzaci6 

Abans de l'aparici6 de la manufactura amb maquines, el proc~s de fabricaci6 

artesanal s'havia dividit, cada treballador executava una subdivisi6, el 

que modificava no el proc~s sinó 1~organitzaci6 del treball. En la fabrica 

ci6 amb maquines l'instrument de treball es treu de les mans del treballa

dar i passa a un mecanisme; aquest canvi deIs instruments de treball repr~ 

senta un canvi del modus de producci6, (Braverman, p 169). 

Hi ha moltes definicions de la maquina. Els tecnics parlen de peces, trana 

missions, de moviment, i del seu control. Marx veu la maquina com 

JI un mecanisme que, despr~s que es posa en moviment, realitza amb -

les seves eines les mateixes operacions que abans feia el treballador 

amb eines similars. Que l'energia motriu vingui de l'home, o d'un altre 

maquina, no te importancia aqu~. Des del moment en que es treu l'eina 

de l'home i es posa en un mecanisme la maquina pren el lloc d'un mer 

utillatge" (Marx, cap. Vol.l p 353) 

L'essencial per a Marx ~s aquesta primera transferencia de l'eina de l'ho

me a la maquina. 


En general en els inicis de la mecanitzaci6 s'hagueren de resoldre proble


mes energetics i mecanics per uoonseguir els bons resultats que es buscaven. 


) 
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Aix!, la maquina de vapor de Watt comen9a com una simple bomba. Les milla


res mecaniques de construcci~ amb tolerancies m~s fines i de mecanismes més 


complexes permeteren adaptar-la a les maquinas de producci~. En millorar el 


tiratge de les calderes, es pogu~ adaptar a la locomoci~. 


En opini~ de J.R. Bright i tamb~ de Braverman, 


" ••• l'element essencial en l'evoluci~ de la maquinaria no ~s el volum, 

complexitat o velocitat de treball, sinó la forma en que es controlen 

llurs operacions ••••• 

Es nom~s quan es dona un moviment fix a l'eina i/o al treball per la 

mateixa estructura de la maquina que comenga a desenvolupar-se la ma

quinaria en el sentit modern." (Braverman, 188) 

Despr~s d'aquest primer pas en el cam! de la maquinaria,-fixar el moviment 

de l'eina per l'estructura de la mateixa maquina-, el segnent pas ~s au~-

mentar el control del moviment de l'eina i/o del treball, primer creant un 

cicle ~nic que pot repetir-se, i despr~s en un encadenament de les sequen

'cies d'operacions en maquines multifuncionals. Les referencies poden ~sser 

fixes, o programables d'entre unes opcions limitades (Braverman, p 189). 

El pes segnent es ja la maquina automatica. 

La concepci~ de IItreball en abstracte" 

"o •• no ~s quelcom que existeix nom~s en les p~gines del primer capital 

de El Capital, ans existeix tamb~ en les ments del capitalista, del m~ 

nager, de l'enginyer industrial. Es precisament el seu esfo~ i el seu 

ofici visualitzar el treball no com un esfo~ huma total, per~ l'abs-

traure totes les seves qualitats concretes per a concebre'l com uns mg 

viments universals i repetits infinitament, la suma deIs quals una ve

gada ajuntats amb la resta que compren el capital -maquines, material s , 

etc- porten a la producci~ d'una suma de capital superior a la que fou 

"invertidall en iniciar 01 proc~s. El treball en forma de models de mo

viments estandar ~s treball usat com una part intercanviable, i acosta 

m~s la roalitat a l'abstracció usada per Marx en l'analisi del modus 

de producci~ capitalista" (Braverman, p 181-2) 

La 	maquinaria no apareix en el món al servei de "la humanitat" ans com a 

"••• instrument deIs que l'acumulaci~ de c~pital ha donat la propietat 
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de les maquines. La capacitat deIs ~ssers human s de controlar el pro-

ces de treball per la maquinaria ~s agafat des d'un inici del capita-

lisme pel management com el principal mitja pel gual la producci6 pot 

~sser controlada no pel productor directe ans pels propietaris i repre 

sentants del cªpital. Aix1, a m~s de la seva funci6 tecnica d'augmentar 

la productivitat de la forga de treball que seria una caracter1stica de 

la maquinaria en qualsevol sistema social - la maquinaria té tamb~ en 

el sistema capitalista la funci6 de desposseir la massa de treballadors 

de.llur control sobre el seu propi treball." (Graverman, p 193) 

Seguint el raonament de Gravermant respecte al control del treball aquest 

autor diu 

"Pero és en la naturalesa de la maquinaria ••• que el control sobre la 

maqui~aria no necessita ésser investit en el seu operador immediat. 

Aquesta possibilitat usurpada pel modus de producci6 capitalista i uti . 
litzada al maxim. El que fou una mera possibilitat tecnica ha esdevi~ 

gut, des de la Revoluci6 Industrial, una inevitabilitat devastadora -

amb la for9a d'una calamitat natural, encara que no t~ res de més " na_ 

tural ll que qualsevol altra forma d"'organitzaci6 del treball". (Braver

man, p 194) 

Les condicions que han permes que la maquinaria enlloc d'ésser controlada 

pels treballadors hagi esdevingut al rev~s, s6n segons Gravermen 

- La propietat de la maquina no ha estat deIs treballadors, ans d'una for

9a aliena i antagonista, que ha dictat pel seu benefici com la forga de 

treball s'havia de relacionar amb la maquina, en el seu disseny, construB 

ci6, reparaci6, control, alimentaci6 i operaci6, enlloc de fer-ho per -

les necessitats humanes deIs treballadors. 

- Creaci6 d'una "forga de treball ll enlloc del treball huma auto-dirigit, 

que conforma la poblaci6 laboral a les necessitats d'aquesta organitza-

ci6 social del treballa 

El coneixement de la maquina, en aquesta organitzaci6 social, esd9v~ un 

ofici especialitzat i segregat. 

Aquest 61tim aspecte el considerem importante Abans de la industrialitzaci6 

capitalista les millores tecnologiqueshavien estat introdu!des pels matei
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xos artesans. Els capitalistes al comengament aportaren capital, uns conei 

xements sobre mercats - materies primeres i mercaderies - i introduiren una 

nova organitzaci6 del proc~s productiu. Per~ la posici6 social dels capita

listes els permet de portar la iniciativa i d#imposar no només l#organitza

ci6 del treball, sino també les fonts d#energia i la mecanitzaci6. Aquestes 

noves disciplines, organitzaci6, aprofitament de l#energia, mecanitzaci6, 

no surten per necessitats dels treballadors ni per evoluci6 de llur siste

ma de treball, ans pels interessos i voluntat d~una classe aliena, que crea 

i orienta aquestes noves disciplines a extendre i aprofondir el seu poder 

i beneficis. En aquests moments ning6 no parlaria de la Itneutralitat" d"a-

questes noves tecniques. Senzillament, s6n unes eines del capitalista. La 

reacci6 obrera doncs, és comprensible. 

La m€canitzaci6 porta diversos avantatges al capitalista: augmenta la pro

ducci6, disminueix el cost relatiu de la ma d"obra,redueix les possibili-

tats de competencia -cal més capital fix i tecnologia- i li permet contro

lar molt millor el proc~s de producci6. 

Respecte l"últim aspecte, Braverman diu que 

liLa maquinaria ofereix l"oportunitat al management de fer per mitjans 

purament necanics el que havia intentat previament de fer per mitjans 

organitzatius i disciplinaris. El fet que moltes maquines puguin ~sser 

cadenciades i controlades segons unes decisions centrals, i que aquests 

controls puguin ai8! estar en mans del management - passats del lloc 

de producci6 a l~oficina - aquestes possibilitats tecniques s6n del m~ 

teix interes pel management que el fet que aquestes maquines multipli

quin la productivitat del treball. lI (Braverman, p 195) 

Aquesta idea no és nova, doncs el mateix Babbage ho reconeix 

IIUn gran avantatge que podem treure de la maquinaria és el control que 

permet contra la no atenci6, l~ociositat, o la deshonestedat dels agente 

humans. 1I (Babbage, p 54) 

Es interessant de comentar quatre etapes que Ashton distingeix en la inve~ 

ci6 industrial a Gran Bretanya o millor encara, en 1"aplicaci6 de les in-

vencions. La primera, a l#inici del segle XVIII, els esfo~os eren dirigits 

sobretot a dominar les forges naturals de la gravetat i energia. La segona 
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• • / o o • 

http:treball.lI


318 

que s;inicia entre el 19730 i 1740 i s;acaba cap el 1770 en la qual a cau

sa d;una abundancia relativa de capital i de escassesa d;obrers, sorgiren 

mecanismesper a estalviar ma d;obre. La tercera etapa, entre el 1770 i el 

1790, l;augment de poblaci~ comenga a presionar sobre els recursos, i s;in1 

cien mecanismes per el seu estalvi, com la maquina de Watt -sorgida per a 

millorar el rendiment de la maquina o bomba atmosferica- i els canals de -

Duke. L;Dltima etapa comenga el 1790, i a causa l;augment de la tassa d;in 

terés, es busca d;estalviar capital. 

El mateix autor reconeix que, més important que aquesta classificaci~, és 

reconeixer la substitu!bilitat de recursos naturals i de capital per ma -

d;obra, i al reves, i la d;un tipus de treball per altres. La gran impor-

tancia d;aquest fenomen era que 

"d;aquestes substitucions depenian la distribuci~, no entre els diferents 

factors de producci~, sin~ entre les diferents classes socials de la 

nova riquesa a que donaren lloc les innovacions." (Ashton, p 64) 

4.1.2.3 Ideologia en la industrialitzaci~ inicial 

No tractarem en aquest punt de la ideologia existent en els inicis de la 

industrialitzaci~ -divisi6 del treball, propietat privada, economia capit~ 

lista, etc.- sin~ del nous elements ideologics en que es recolza l;evolu-

ci6 tecnologica. 

Ja hem vist que elmanagement de la factoria s'establI com un dret del caP1 

tal i que li permetia de fixar la tecnologia, la durada de la jornada lab2 

ral, ubicaci~ deIs obrers, i exigir que treballesin durant la jornada. 

La tecnologia fabril buscava augmentar la producci~ de bens tot sustituint 

la forga de treball humana per maquines accionades per una energia no hum~ 

na. No es tractava d'equipar als artesans amb uns mitjans productius mes 

potents o evolucionats que els permetessin de fer millors productes o més 

complexes -el que es dona en gran part en innovacions actuals per a inves

tigaci~, medicina, i sistemes informatics de management-, no es buscava P2 

tenciar el treballador assistit per maquines ans sustituir-lo; la maquina 

no era una extensi~ de les capacitats totals de la persona, ho era nomes 

de la seva potencia, i la persona es conve~tia en un anex desgraciadament 
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necessari per a servir la maquina. 


La tecnologia tracta -i amb moltes dificultats ho aconsegu!- de regularit 


zar les activitats deIs homes, enlloc d~usar el maxim les seves habilitats~ 


intel.ligencia í creativitat. 


Per a maximitzar la producci~ í l;amortizaci~ de la inversi~ -aspectes 

que creiem importants en tot proc~s d~industrialitzaci~- la tecnologia ma


ximitza la durada de la jornada laboral tot minimitzant el nombre total -


d;empleats. Aix! es reduia la dificultat de reconvertir m~s persones, la 

grandaria de les "perilloses" concentracions de proletaris, la vida perso


nal fora del treball i les alternatives de treball. 


La tecnologia busca tamb~ de minimitzar el cost de substituci~ del treba-


llador, cosa que mante uns sous baixos, pero que en general deshumanitza 

el treball 


"Les habilítats necessaries per a la majoria deIs treballs domestics -

eren adquirides rapidament, i aix~ presentava l~oportunitat de treball 

per a tota la familia ••• m~s gent aprenía el treball que els que s;els 

podia assegurar treballregularment. La sota ocupaci~, m~s que la des2 

cupací~ peri~dica, fou el verí del treballador domestico" (Ashton p 39) 

Tamb~ considera la vida deIs obrers com un b~ amb un valor economic i su-

bordinat a la tecnología. Per un costat es presenta la nova tecnologia com 

la redenci~ deIs gran esforgos a que es veian obligats els proletaris, pe

ro per un altre la nova tecnologia t~ uns costos en salut i accidents la-

borals molt elevats, imposats als proletaris i presentats pels patrons com 

unes condicions necessaries, inevitables, per a accedir a la industrialit 

zaci~. 


En els inicis de la industrialitzeci~ es cregue que es podia limitar le - 


mobilitat deIs treballadors, ja entrenats i domesticats, tant en la fabri 

ca 


"Un deIs principals problemes en que toparen els empresaris deIs primers 

anys de la r8voluci~ industrial fou el de seleccionar persones capaces 

d~apendre les noves tecniques i susceptibles a 16 disciplina que impo

sava les noves formes d~ind~stria. Quan s~havia dedicat temps i ener-

gia a aix~ era prudent assegurar que la persona entrenada no es deix~s 

perdre. (Ashton, p 77)11 
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Com an les mines 

"En la ind~stria del carbó d'Esc~cia totes les c1asses de treba11adors 

eren 1itera1ment serfs, 11igats per la 11ei i la tradició a un senyor 

i subjectes a 11ur compra i venda amb el pous." (Ashton, p 77) 

i en el pa!s; a Gran Bretanya es prohibf l'emigració de treba11adors fins 

el l824. 

4.1.3 Evo1ució de la revo1ució industrial capitalista 

Despr~s de1s inicis de la revo1uci6 industrial en qu~ s'incorporaren a las 

fabriques e1s metodes de producció anteriors, com el te~ti1, comen9aren a 

modificar-se aquests, a vegadas radica1ment com la fundició, meta1.1~rgia 

del coure i bronze, fabricació de papar i militar, i tamb~ a sorgir noves 

ind~stries que no tenien precedents artesana1s, com fabricació de sab6 i 

refinament del sucre. 

Aix! com la incorporació de1s antics oficis en la fabrica fou una obra de 

management dictade per l'empresari i buscant el seu benefici, tamb~ la 

transformació i creació de metodes productius fou obra de management al 

servei de 1 'empresari (Fig. 4.1-3). 

En e1s inicis de la manufactura en fabriques mo1ts de1s patrons eren come~ 

ciants que posaren a uns caps de fabrica essencia1ment t~cnics que les sa

pigueren fer anar, preocupant-se poc pe1s aspectes de personal. Fou nom~s 

al final de la revo1ució ind~stria1 a Gran Bretanya que comen9aren a aparel 

xer managers amb certes funcions del director de personal d'avui. 

Respecte a l'evo1ució tecnológica podem veure a1gunes de les seves motiva

cions en les següents cites 

"En la mineria de carbó, com en el fi1at de cotó, el problema central 

fou el d'obtenir un subministre apropiat de ma d'obra, i mo1ts de1s -

dispositius que s'introduiren buscaven permetre que nens i joves fessin 

el treba11 que abans feian miners amb esperiencia." (Ashton, p 82) 

"Les mil10res en la filatura, e1s teixits i la mineria foren basicament 

de caire estalviador de ma d'obre: permeteren a uns pocs treba11adors 

obtenir els resultats que abans en necessitaven a mo1ts, i als nens de 

realitzar tasques que abans feien homes i dones." (Ashton, p 83) 

•o/ ••• 
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producci~. Aquesta organitzaci~ crea un problema a1s empresaris quan a --

finals del segle XIX la demanda d'acer augmenta extraordinariament, alhora 

que els preus del mercat baixavan, i tant ho feren que de fet es pagava el 

mínim sou que tamb~ ana reduient-se. Aquesta evoluci~ de preus augmentava 

la proporci~ dels costos del treball respecte als beneficis. Els empresa-

ris no pogueren augmentar la productivitat mecanitzant o reorganitzant les 

operacions perque els treballadors controlaven el proc~s del treball. 

Aquestes circumstancies portaren a la famosa vaga de Homestead de la Carn~ 

gie Steel Co. el 1892, guanyada per l'empresa amb l'ajut del govern. 61 -

resultat de la vaga fou la liquidaci~ del sindicat -no nom~s a l'empresa 

sino en tot el pa1s-, i el poder dels empresaris d'organitzar i mecanitzar 

el procés al seu aire, el que porta un ritme d'innovaci~ inigualat (Stone, 

p 66). Les noves maquines integraren les habilitats tradicionals amb el 

que els nous processos no requeriren ja més els treballadors forguts ni 

manyosos d'abans. En el seu lloc precisavan d'operaris de maquines, que r~ 

presenta una nova classe de treballadors, alimentada per especialistes de

gradats i per promoci~ deIs no especialistes. 

La conseqüencia del fet que en els nou processos e1s especialistes ja no 

eren necessaris, fou un ~ram~tic descens dels seus ingressos absoluts, 

relatius -malgrat que llur productivitat augmenta considerablement i els 

sous mitjans del país augmentaren-, i l'augment de llur jornada laboral que 

passa de 8 a 12 hores, amb la qual cosa els seus horaris encara baixaren 

m~s (Stone, p 67-69). 

Podem reproduir aqu1 la cita de Braverman (p 64) 

"Per una part l'intent de comprar el treball acabat, enlloc d'assumir 

control directe sobre la forga de treball, rel.leva el capitalista de 

les incertituds d'aquest 6ltim sistema en fixar un cost unitari determi 

nat, per~ per altra banda posa fora de l'abast del capitalista molt del 

potencial del treball huma que pot ésser posat a disposici~ amb hores 

fixes, control sistematic i la reorganitzaci~ del proces de treball. 

Aquesta funci~ fou capturada pel management capitalista amb una avidesa 

que compensava la seva timidesa inicial." 

A Gran Bretanya el resultat del preces de proletaritzaci~ fou la creaci~ 
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d'"un mercat de ma d'"obra "aclimatada" a les condicions de la fabrica 

"El que ~s cert és que pel 1830 Gran Bretanya havia, d'"una forma o al-

tra, obtingut un cos de treballadors assalariats, aclimatats a les co~ 

dicions de la fabrica i capaºos de moure'"s de localitat a localitat i 

d'empresa a empresa, a requeriment de les circumstancies•••• Enlloe 

d'"una serie de mercats locals i imperfectes ••• apareixia un mercat de 

treball ~nic i amb una sensibilitat en augment." (Ashton, p 87) 

4.1.4 Resum 

La industrialitzaci6 capitalista fou un proces, econ~mic, tecnologic i ideo 

logic, aparegut a diferentes epoques als diferents paisos. 

La nostra intenci6 no ~s examinar el proces global, ans veure com ha evol~ 

cionet 1"'organitzaci6 de producci6, i per aix6 aquesta ~s el centre de 

la nostra analisi. L"'evoluci6 de 1"'organitzaci6 de la producci6 depen dels 

canvis ideo16gics, tecnol~gics i econ~mics, els quals estan interrelacionats 

entre ells, i estan influits tamb~ per les noves formes organitzatives. Le 

Fig. 4.1-4 representa les interrelacions entre diferents fectors lligets e 

1"'organitzaci6 de la producci6. Hem utilitzat el triengle per que en eques 

te figura cada vertix esta relacionat amb els altres, sobrepassa la visi6 

simple de causa-efecte, i permet la seva combinaci6 en el pla o l"'espai. 

De totes maneres, el grafisme d'"aquestes relacions preten nomes ~sser un 

ajut visual i no la interpretaci6 d'unes relacions estructural s completes. 

Passarem ara a veure quines foren les relacions en cada un dels triangles, 

durant la revoluci6 industrial a Gran Bretanya. 

Organitzaci6-Localitzaci6-Energia. 

La necessitat inicial de carb6 vegetal i d'energia hidraDlica porta a la 

ind~stria siderOrgica aprop de boscos i dels rius, mantenint la producci6 

en petites unitats separades, limitades per la quantitat de fuste prepere i 

de la potencia del salto En poden aprofitar el carb6 mineral per al proces 

i com a font d'energia mecanica, les fabriques sider~rgiques es localitza

rcn al voltant de les mines de carb6, i s'integraren en empreses sota el 

control d'u~ grup de propietaris. 

En la filatura, la jenny no precisava de m~s potencia que la d'una ~ersona 

• o, / '" ... 



325 

VALORS 
LLEIS 

PROCES 

FIG. 4.1":'4 I NT ERRELACIO DE DIFERENTS FACTORS LLlGATS 

A L' ORGANI TZACIO DE LA PRODUCCIO. t 
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i així podia estar en les cases i permetia el treball domiciliario La fil~ 

dora de A~<wright, o water-frame, requeria més pot~ncia que la d#una pers2 

na i per aix~ concentra la producci~ en fabriques en el medi rural, al co~ 

tat deIs rius. 

r~ing6 canviava el seu treball de casa pel de la fabrica. Aix6, junt amb la 

poca fo~a necessaria fcu que s#importessin nens d#altres indrets, especial 

ment del sud on no trobaven treballa 

L'aplicaci~ de la maquina de vapor a la fabrica t~xtil porta algunes d#a-

questes Q les ciutats, on els homes llogavan dones i nens com a ajudants. 

Organitzaci6-Capital-Valors 

L'augment de la' quantitat de persones amb ingressos superiors als necess~ 

ris per a cobrir les necessitats primaries i l#estructura de classes porta 

a un augment de l'estalvi. En general s'accepta que en les societats amb 

una distribuci~ de riquesa es desigual hi ha més estalvi que en societats 

amb distribuci~ de riquesa mes igualitaria. 

La capitalitzaci~ de les ind6stries necessita a m~s de l'augment de la ca

pacitat d'estalvi, la voluntat d#invertir-los a la ind6stria, l'acceptaci~ 

de les idees del progr~s. 

El sistema de patents obstruí en molts casoS no nom~s l#expansi~ d'una --

innovaci6 sin6 el mateix progr~s tecno16gic, com per exemple l'aparici~ 

de la tracci6 per vapor que no pogu~ sortir fins que expira la llic~ncia 

de Watt. Les llic~ncies per~ foren una forma d'augmentar la probabilitat 

de beneficis del capitalista que finan9ava una innovaci6. Creiem que el 111 

gam deIs professors de les universitats i deIs t~cnics innovadors amb els 

capitalistes ~s extraordinariament important, doncs deixa a la classe obre 

ra f~ra del corrent t~cnologic. 

Organitzaci6-Valors-Lleis 

El treball infantil en part s'introduí per la impossibilitat de convertir 

els adults i joves al treball de fabrica, i per no estar prohibit per la 
J 

llei. Els nens es portavan de zones onabundaveni hi havia poc treball, ,ja 

que els adults de la ruralia del voltant de les primeres fabriques no can

viaven el seu treball domiciliari ni el deIs seus fills. 

! 
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Despr~s del 1015 no es temía la compet~ncia estrangera, sin~ els perills 

de: supernvit de ma d'obra, cosa que porta el 1824 a l'abolici~ de les lleis 

prohibint l'emigraci~ de tr8balladors. 

La 11ei deIs pobres fou un fre a la implantaci~ de les fabriques, i aix1, 

quan aquesta llei fou m~s dure pobres, s'assegura el triomf de la fa

bricao 

En moltes ciutats ere il.legal treballar en un ofici sense haver comen9at 

com a aprenent i altres restringien fortament la inmigraci~. En molts casos 

hi havia contractos de treball prohibint deixar l'empresa abans d'un cert 

peri~de d'anys. 

Organitzaci~-Energia-Proces 

En la filatura, la mula de Crompton, moguda per la maquina de vapor podia 


estar en la ciutet on ore m~s fecil trobar els homes que precisave per la 


seva operaci~, que calia forga i manya. 


La il.luminaci~ de les fabriques porta que mol tes treballesin les vintiqu~ 


tre hores del dia, la qual cosa no era possible abans. 


El bombeig de l'aigua de les mines de carb~ es feu manualment, per animals 


i tamb~ per rodes hidra~liques i molins de vento Els costos portaren a de


senvoluper una bomba a vapor, que fou la precursora de la maquina atmosfe


rica i aquesta de la de Watt. 


Organitzaci~-Procés-Capital 


En la mineria del carb~ i en la filatura de cot6 s'introduíren molts dispo 


sitius destinats a possibilitar que els nens fessin el treball que abans 

feien els adults i també per a reduir la ma d'obra total. 


En la sider~rgia, enginyeria civil i mecanica, ind~stria qu1mica i ceramice 


la forta inversi~ porta als propietaris a assegurar la maxima ocupaci~ de 


les instal.lacions. 


Les mines de carb6 de Northumberland i Durham, propietat de capitalistes 

que havien format companyies, tenien una organitzaci6 molt m~s jerarquica 


que la resta, i empraven un proc~s que estalviava ma d'obra, o substituia 


l'adulta per infantil, a costa a vegades de disminuir la quantitat total 


o • / ••• 
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de carb~ que es podria extreure de la mina. 


Els calceters tendiren a distribuir molt el treball entre m~s llars de -


les necessaries parque els representava un augment de les rendes del lla


gar de les moquines. 


Organitzaci~-Llais-Localitzaci~ 

La concetraci6 de fabriques en ciutats facilita la formaci6 de sindicats 

par a lluitar per les horas i ritmes da traball, entre altres. 

Les restriccions legals de mol tes ciutats sobre immigraci~ i gremials, 

feu que les fabriques tendissin a instal.lar-se en pobles o en zones ru-

rals lliures d;aquestes restriccions. 

t 


