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Aquest article analitza les ideologies sobre la distribució de la produccici 
entre grups socials, i deixa fins al final les preguntes sobre que vol dir pro- 
ducció. La paraula corporativisme, com a ideologia i prktica d'un sistema 
estructurat de desigualtat, lligada a socialdemocrhcia, tal com faig en aquest 
article, pot semMar fins i tot una provocació. Cal explicar les raons per les 
quals la mateixa paraula pot aplicar-se a la ideologia del franquisme o del 
salazarisme i a la reaiitat d'estats ccrm ara 1'Estat esjjanyol d'enqh 1977 
(i almenys fins el 1983). 

Hom podria classificar el regim franquista com a exemple de corpora- 
tivisme estatal. No hi havia llibertat d'associaci6, i era obligatori d'ésser 
enquadrat dins d'un sindicat vertical, corporacions que agrupaven treballa- 
dors i empresaris del mateix ram. No hi havia partits polítics (a part de  
la Falange, després Movimiento Nacional), i les Cortes eren una Cambra 
corporativa (encara que alguns meml~res tenien una tebrica representació 
territorial). 

Vull argumentar, tanmateix, que  corporativisme estatab és una expres- 
sió contradictbria, almenys pel que fa a 1'Estat espanyol franquista. Als terri- 
toris d'aquest Estat s'havia lliurat recentment una guerra civil que fou 
una guerra de classes; la consc2ncia tle classe era molt forta. El corporati- 
visme estatal és una ideologia política sense realitat histbrica? Potser el 
Peronisme a la seva primera tpoca podria ser-ne un exemple, ja que els 
sindicats ho eren genu'inament; el dubte fóra si alguns altres interessos, com 
els exportadors agraris, van poder tenir representants autentics. 
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Per contestar la pregunta de si el franquisme és corporativisme estatal 
autentic, analitzaré una mica la determinació de salaris i de condicions de 
treball. En el període 1939-1958 els salaris i les condicions de feina van 
ésser determinats pel Govern per a cada ram de l'economia. Aixb no vol 
pas dir que no hi hagués mai cap vaga o d'altres formes de resistkncia, que 
donessin lloc a acords específics d'empresa, malgrat que les vagues eren 
considerades delictes al Codi Penal. En general, tanmateix, les regulacions 
estatals eren implementades. Cal recordar la terrible desfeta soferta per la 
classe obrera (amb execucions massives encara els tres o quatre anys  OS- 
teriors a la fi de la guerra); cal recordar també la crisi econbmica: els salaris 
reals no van atknyer els nivells d'abans de la guerra fins a meitat dels 
anys 1950 a la indústria i fins als inicis dels 1960 a I'agricultura. 

Tots els treballadors i empresaris pertanyien formalment aIs sindicats 
verticals. Els dirigents &aquests <(sindicats)> eren designats pel Govern i 
eren obligatbriament membres de la Falange, no solament els de la part 
obrera sinó també els de la part empresarial, i sovint les pressions dds  
empresaris sobre el Govern no es canalitzaven pels sindicats verticals sinó 
a través de les Cambres de Comerq i d'Indústría, que van continuar existint. 
Per dir-ho breument, un sindicat, els dirigents del qual són nomenats per 
l'Estat, és un sindicat mort, i el mateix s'aplica a una organització pa- 
tronal. 

La introducció d'una forma de negociació co1.lectiva el 1958 a tots els 
nivells, de centre de treball, empresa, local, província i ctnacional)>, va fer 
paleses les contradiccions del cccorporativisme estatals. El període de <cpri- 
macia de l'economia)> i dels economistes va comenqar aleshores quan Franco 
encara tenia gairebé vint anys per endavant, i encara no s'ha acabat. La 
teoria econbmica faria servei com a ideologia de I'harmonia social, més con- 
vincent (fins i tot per als treballadors) que el <(vel!>> corporativisme. La 
pkrdua d'influencia de la Falange i el paper jugat per grups catblics, com 
ara I'Opus Dei i I'ACNP, fou parallel a aquests canvis d'ideologia. 

Els cathlics creien en el <(principi de subsidiarietat)> de 1'Estat. Abans 
d e  la guerra civil pensaven que podia arribar a haver-hi autkntics sindicats 
obrers catblics, que farien convenis co~lectius dins de les ctccrrporacionsnsn 
amb els empresaris. Els salaris i les condicions de treball no tenien perqui: 
ser regulats en detall per 1'Estat. 

L'any 1936, els catblics s'haurien, sens dubte, estimat més una victbria 
electoral de la CEDA o un cop d'estat militar amb kxit que no pas una 
llarga guerra civil (que podien haver perdut). Haurien prohibit la CNT i 
possiblement també la UGT (que se n'havia anat cap a I'esquerra el 1934), 
haurien dissolt el Parlament i organitzat una Cambra corporativa. Els falan- 
gistes van guanyar ascendencia durant la guerra i ells no creien en absolut 
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en el principi de <(subsidiarietat>>. Tots ells van collaborar en la creació del 
itnou estat),, i els catblics van pagar el preu d'haver de posar-se l'uniforme 
lluent de la Falange. 

El 1946, Larraz, el ministre d'Hisenda, membre de I'ACNP, es va 
queixar amargament del ccmaltractarr~ent)> (de curta durada) del regim de 
Franco pels Aliats. En I'hora de passi6 que vivíem, molts deien que un r2gim 
corporatiu era una idea que pertanyia al totalitarisme, condemnable a p r i e  
ri. N'hi havia alguns que volien fer del regim corporatiu una mena de cri- 
minal de guerra. - A S  era ignorhncia pura. Un rtgim corporatiu donava 
forma orghnica a I'estructura professional de la societat, era un producte 
natural i espontani de la vida social que el dret positiu no podia rebutjar; 
calia fer que coincidís amb el bé comú. Després de la liquidació amb rebai- 
xes que el liberalisme havia fet, des del segle XVIII, de tota mena d'insti- 
tucions i principis socials, el corporativisme havia estat defensat per perso- 
nes d'odgens molt diversos: Sismondi, per exemple; els primers socialistes; 
I'escola social-cat6lica des de Mun fins ara. També era corporativisme la 
transformació del sindicalisme revolucionari en quelcom de constructiu que 
Duguit havia proposat; també ho podíem trobar entre els ccguildistes)> an- 
glesos (Prefaci a Severino Aznar, 1916, p. xi-xii). 

Severino Aznar fou un dels ideblegs del corporativisme catblic més im- 
I 

portants a 1'Estat espanyol (fet palesat a I'excellent llibre de J. J. Castillo 
sobre d s  pagesos castellans, base social ferma d'aquest moviment). No sola- 
ment citava Ketteler i Vogelsang, de Manning i Decurtins, Toniolo, Hitze 
i Lorin, sinó també el prefaci a la segona edició de  La division du travail 
social de Durkheim: <(Toda una escwela sociológica y positivista cientifica 
que tiene admiradores en tudo el mundo culto ha llegado a las mismas con- 
clusiones que desde hace medio siglfr, están difundiendo 10s reformadores 
sociales catb'licos. Durkheim, que no tiene ninguna religión positiva, y que 
es hoy el mayor prestigio sociológico de Francia, llegd a las mismas conclu- 
siones que Hitze, sacerdote, uno Be 10s más ilustres canzpeones del régimen 
corporativo en Alemania; Duguit, que siente por el catolicismo una hosti- 
lidad siniestva de hugonote, coincide con aquel católico excelso que, para 
mala ventura del catolicismo social, emigro' ha poco de la vida, con Henri 
Lorin), (op cit., 1946, p. 214). 

Va haver-hi infíuencia dels alemanys Adam Heinrich Muller, Franz 
von Baader, Ketteler, Hitze; dels austríacs Vogelsang, Seipel; també, perb, 
de Durkheim i Duguit, que fou introdui't a la Península Iberica per A. Po- 
sada (que no era pas catblic si no rn'equivoco) que traduí i presenth La 
transfornzación del estado (1909). Dues idees de Duguit van ser molt pro- 
fitoses per a la ideologia corporativit;ta: la concepció de la propietat com 
a c{funcid social)> (que hom pot trobar també a la Constitució de 1'Estat 
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espanyol de 1978); la idea que <(la lluita de classes podia ser calmada mit- 
jangant restabliment de reglaments colztractuals que determinessin les rela- 
cions entre les classes,, i &aquesta manera l'Estat, donant el marc legal de 
la negociació collectiva, podia ajudar a fer desapartixer l'amenaga del sindi- 
calisme revolucionari, d'acció directa (la Carta d'Amiens és de 1907). 
Aquests punts de vista eren més útils, per tal d'enfrontar-se a un sindica- 
lisme revolucionari basat en idees tan perilloses com que <(la propietat és 
robara i en el principi d'acció directa, que no pas la insisttncia en el dret 
de propietat absolut (de dret romh o de dret enaturala, tant se val) i la 
posició liberal extremista contrhria a les coalicions de treballadors. 

Els catblics espanyols haurien volgut un corporativisme natural i espon- 
tani; després d'eliminar tants enemics de classe i de prohibir els sindicats 
obrers ben arrelats (com la CNT i la UGT) i fins i tot de deixar a la pe- 
nombra les organitzacions empresarials, no tenien cap dret a pensar que 
el sistema podria funcionar sense repressió. El corporativisme estatal va 
matar la base social d'un corporativisme espontani. 

La histbria de la negociació collectiva després de 1958 mostra aquesta 
mancanga de corporativisme social, fins i tot al nivell més baix de les em- 
preses i fibriques. La llei de contractes c~~lect ius va ser part d'una colla 
de mesures preses entre 1958 i 1960, en part per consell de I'OECE 
(després OECD) i el Banc Mundial, adregades a disminuir l'intervencionis- 
me estatal a I'economia. Hom podia trobar una base ideolbgica per a la con- 
tractació collectiva al mateix pensament corporativista; també va ser vista, 
perb, com una manera de lligar salaris i augments de productivitat. 

Després del pla d'estabilització del 1959, l'economia va créixer molt i 
gairebé sense pauses fins al 1975. Va haver-hi moviments enormes de 
treballadors entre sectors (és l'kpoca de falsos augments de productivitat 
a I'agricultura, estudiats per Naredo), amb emigració massiva cap a les ciu- 
tats i cap a Europa. El Govern volia que els convenis coUectius se signessin 
de manera descentralitzada, conservant facultats de prohibir-ne la seva vi- 
g?ncia pel procediment d'homologació {que ara ja no existeix). El contracte 
podia ser tornat a la taula de negociació si inlplicava augments de salaris 
que semblessin inflacionaris. Les negociacions es farien dins dels sindicats 
verticals, entre els representants de treballadors i &empresaris. 

El naixement i el creixement de les Comissions Obreres a partir de la 
negociació collectiva han estat explicats sovint. La qüestió era d'aconseguir 
representants genu'ins a les negociacions, concretament al Jurada de Em- 
presa (una mena de comitk de treballadors), part de l'estructura sindical 
oficial, que negociava per als treballadors (Amsden, 1971). El procediment 
d'assemblees massives, que consideraven propostes i elegien delegats tempo- 
rals per negociar el conveni, es va desenvolupar espontiniament a q u e s t s  



Velles ideologies i noves realitats corporativistes 

delegats a vegades eren membres del Jurado de Empresa i a vegades no. 
Alguns empresaris van acceptar fins i tot públicament aquest sistema para- 
legal, ja que podien fer acords amb representants realment responsables.' 

La negociació collectiva a finals dels anys 1960 i inicis dels anys 1970 
es va fer sovint per acció directa i amb intervenció d'assemblees massives de 
treballadors. Les causes eren la feblesa dels sindicats oficials, menyspreats 
malgrat ésser utilitzats com a refugi legal pels treballadors, i també la 
dificultat de coordinació. Al Govenl no li agradava gens el que succeia, 
per6 els convenis collectius eren vistos com un instrument necessari per a 
lligar augments de salaris i augments de productivitat. 

Les coses haurien pogut ser diferents. Per exemple, el vell sistema de 
reglamentació central hauria pogut continuar, amb generosos increments en 
aquests anys de creixement econbmic, les causes del qual eren exteriors, 
independents del grau d'intervencio~~isme estatal. El fet is, perb, que es 
va imposar un sistema de negociació collectiva descentralit~at.~ 

El Govern insistia en la necessitat de convenis collectius fins i tot en 
I'agricultura latifundista. Calia que ds funcionaris donessin contínuament 
explicacions a Madrid sobre convenis collectius fets a cada poble. Als po- 
bles més militants (que després han elegit batlles de partits a l'esquerra 
del partit comunista) els treballador:; no participaven en les eleccions dels 
<(sindicats verticals,; d'altra banda, als anys 1960 encara no gosaven de 
fer assemblees ni elegir delegats extralegals, ja que la repressió era més 
forta que a les ciutats. Per tant, no podia haver-hi negociacions de conve- 
nis. Aquí tenim un cas de manca absoluta d'acords corporatius, fins i tot 
en aquest nivell més baix, a causa precisament de la introducció forcada 
del <<corporativisme estatah. 

Encara que la negociació collectiva podia ser defensada des de premis- 
ses clissiques del pensament corporativista, la ideologia que es va emprar 
va ser cada cop més la que deriva d'anilisis ec~nbmiques.~ Podia haver-hi 

1. La coordinació entre els representants treballadors de diverses empreses i lo- 
calitats era iUegal. A més, dins de Comissions Obreres van haver-hi desacords polítics. 
Poc a poc el Partit Comunista va anar agafant la direcció i a comencament dels anys 
setanta els liders comunistes de Comissions Obreres van ser jutjats a Madrid (preci- 
sament el dia de desembre de 1973 que ETA va matar l 'dmird Carrero Blanco) 
i enviats a la presó, d'on van sortir després de la mort del general Franco, al no- 
vembre de 1975. 

2. Una altra especulació retrospectiva és aquesta: si els vells líders de la CNT 
a l'exili, en comptes de capficar-se en un sectarisme antisindicalista, haguessin posat 
el nom a disposició de les ctcomissions obreresu esponthies que naixien als inicis 
dels anys seixanta, dissolent la seva orga~litzaciti residual, potser el veli sindicalisme 
revolucionari iberic hauria trobat un lloc de retrobament. 

3. Les polítiques de rendes no fan apeUaci6 a nocions de justícia distributiva 
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ja un nou corporativisme explícitament basat en la primacia de I'economia, 
com a 1'Anglaterra de Harold Wilson o a 1'AIemanya occidental de la 
({gran coalició)> de 1967 i de l'<tacciÓ concertada)>. Ara bé: era impossible 
d'establir un acord corporatiu central perqui: no hi havia interlocutors 
veritables, especialment del costat dels treballadors. Els que podia haver-hi 
eren clandestins, eren a la presó, etc. Una política de rendes signada dins 
del Sindicat Vertical hauria fet riure tothom. Si l'estructura de corporati- 
visme estatal era inca pa^ d'agombdar treballadors i empresaris a les fiibri- 
ques, molt menys podia fer servei per a un acord general sobre salaris. Per 
tant, 1'Estat va haver d'intervenir amb l'arbitratge obligatori i tambe alguns 
anys amb decrets de congelació de salaris reals. L'últim d'aquests decrets, 
gairebé simultani a la mort del general Franco, no fou gens respectat. 

Uns brgans tebricament representatius, els dirigents dels quals són 
nomenats pel Govern, no tindran capacitat per a establir acords ferms. 
Charles Anderson (1970) va emfasitzar l'ampliiria del debat econbmic a 
1'Estat espanyol als anys seixanta. No va insistir gens, perb, que un límit 
del <(pluralisme autoritari)> franquista era la impossibilitat d'un acord cor- 
poratiu central amb organitzacions obreres. La qüestió no era semblant a 
la manca de voluntat dels dirigents sindicals francesos de participar en pac- 
tes socials; a Fransa no hi havia aquesta manca de representació. 

En conclusió, la qüestió de si la classe obrera acceptaria una política de 
rendes basada en directrius macroeconbmiques no podia ser aclarida fins 
després de la mort de Franco, perqui: els treballadors no tenien represen- 
tants en situació de donar resposta ~ b e r t a . ~  

CORPORATIVISME: UNA PARAULA CONFLICTIVA 

Espanya ( i  Portugal, encara que Portugal és diferent, amb el seu ferm 
partit comunista <cpresovii.tic>>) va canviar, a meitat dels anys 1970, d'un 
sistema polític corporativista a un sistema pluralista, parlamentari, preci- 
sament als anys en qui: en d'altres paisos europeus comensava un debat 

i commutativa, ni al decorum dels diversos grups socials, sinó a arguments econbmics, 
més idonis per tal d'arribar a un consensus social. El vocabulari aristotelic es continua 
emprant (un salari digne, per exemple, on la dignitat d e p h  de I'estament social), 
perb ha estat complementat per un vocabulari econbmic. 

4. Si a PoIbnia e1 Govern aconseguís d'aillar els radicals (que té a la presó) 
potser podria arribar a un acord sobre salaris i política econbmica entre Solidarnosc 
i la burocrhcia del partit i de i'exercit (que fan d'empresaris). El pluralisme és 
certament limitat; 6s gairebé suficient, perb, per assolir aquesta mena d'acord. 
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científic sobre ctneocorporativisme~>. D'una situació em la qual hi havia 
una Cambra corporativa i no hi havia partits polítics (o  solament n'hi havia 
un), es va passar a una situació amb partits polítics que competien els uns 
amb els altres en eleccions parlamenthries. De l'associació obligatbria en 
corporacions professionals (sindicats verticals, era el seu nom a Espanya) 
es va passar a una situació de llibertat d'associació i participació en els diver- 
sos sindicats d e  treballadors i organitzacions empresarials. Abans de 1973 no  
m'havia passat pel cap que el <(velli)> i el <(nou>> corporativisme tenien 
prou característiques comunes per portar el mateix nom. Em va obrir els 
ulls, The New Inflation d'Aubrey Jones, malgrat que la paraula <tcorpora- 
tivisme)> no hi surt pas. Antic ministre conservador (de la tendilncia que 
en diuen wet, com el mateix Heath), Aubrey Jones havia estat nomenat 
per Wilson per dirigir el Prices and Iricomes Board, un organisme consultiu 
la tasca del qual era jutjar si els acords sobre salaris dels convenis coUectius 
eren inflacionaris i també determinar criteris sobre diferkncies de salaris. Ar- 
ribava a la conclusió que hi mancaven criteris econbmics per a establir si els 
augments de salaris determinats per la lliure i descentralitzada negociaci6 
collectiva tradicional a Gran Bretanya eren o no eren excessius, i propo- 
sava la creació &una Cambra corporativa (sense fer-ne servir el nom) on 
els representants d'ambdues bandes poguessin decidir una política de rendes. 

El supbsit (durkheimih) implícit era que hi hauria un grau suficient de 
consensus, potser perquir els actors socials entendrien l'imperatiu de l'equi- 
libri de pagaments exteriors. Era un supbsit optimista, ja que fins i tot hi 
havia gent disposada a fer una anhlisi de classe del balanc de pagaments 
(per qu6 no?). Semblava, doncs, que la inexistirncia d'un criteri tebrico- 
econbmic capa$ de jutjar la distribucib de l'ingrés podia portar d'una banda 
a I'estratilgia sindicalista proposada, per exemple, per Glyn i Sutcliffe 
( 1971), perb, també, paradoxalment, a un revival corporativista. 

Encara que m'adonava de l'ofensiva del neoliberalisme econbmic, fins al 
triomf de Thatcher no  creia que la fe en el mercat tingués una resurrecció 
tan espectacular ( i  paradoxal, en coincidir amb la nova consciilncia que el 
mercat és incapac per assignar recursos exhauribles entre generacions. 

A més, abans d'arribar a la conclusió que el neocorporativisme explícit 
era la nova ideologia capitalista i socialdembcrata (em va sorprendre la 
proposta d'una tercera Cambra, corporativa, a Gran Bretanya) calia haver 
discutit fins a quin punt el keynesianisme podia encara fer servei com a 
suport ideolbgic de prhctiques corpo~:ativistes informals. Per exemple, la 
noció de Kaldor segons la qual el creixement depiln dels guanys (estalviats) 
que són la font de la inversió i que: per tant una taxa determinada de  
creixement desitjat depiln d'una determinada taxa de guanys (suposant, és 
clar, una relació incremental capital/producte donada), ha estat un suport 
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dels acords corporatius, sense necessitat, per tant, d'ideologia adurkheimia- 
na)>. L'eficlcia d'aquest argument potser depkn, a hores d'ara, especialment 
del prestigi inteliiectual que la crítica ecolbgica de les teories econbmiques 
del creixement pugui assolir. 

El subtítol del llibre d'Aubrey Jones era <(La política dels preus i dels 
ingressos>>. Des del punt de vista del politbleg, el corporativisme és vist 
especialment com un sistema extraparlamentari de representació i d'inter- 
mediació d'interessos organitzats. En el <(vell, corporativisme, el mateix 
Parlament seria substituit per una Cambra corporativa, mentre que en el 
<(nou)> corporativisme una de les qüestions més analitzades ha estat les rela- 
cions entre el sistema de representació política a través dels partits i el 
sistema d'interessos organitzats. Per a un economista, corporativisme vol 
dir, sobretot, determinació fora del mercat de preus i ingressos.' 

Si extraparlamentari és una paraula grollera en un rkgim parlamentari, 
<(extramercat)> és gairebé un insult en una economia de mercat generalitzat. 
Admetre que els preus i els ingressos són qüestions polítiques pot ésser 
moIt inconvenient, car la teoria econbmica s'ha fet servir (tant la microeco- 
nomia ortodoxa com la macroeconomia keynesiana de curt i llarg termini 
-encara que no pas l'economia marxiana (4 sraffiana, o l'economia ecolb 
gica de Georgescu-Roegen) per legitimar la distribució desigual de l'ingrés. 
Per aquestes raons, ens trobem que el corporativisme, amb les seves 
connotacions extraparlamentiries i extramercantils, no és la ideologia explí- 
cita de gairebé ningú. És una realitat sense ideologia. 

La paraula <(socialisme)> ha servat sempre una certa connotació favora- 
ble a la igualtat, mentre que la paraula ctcorporativismeu precisament deno- 
ta un sistema que estructura permanentment la desigualtat i la ideologia 
que defensa aquest sistema. El rebuig de la paraula <tcorporativisme)> pels 
practicants socialdembcrates del neocorporativisme és símptoma de pro- 
blemes de legitimació d'aquestes prh~tiques.~ 

Els conceptes que serveixen per a analitzar la política són, ells matei- 

5. Potser l'únic cas d'una mena de Cambra corporativa en pdsos amb rsgims 
parlamentaris ha estat el Consell Econbmic i Social als Paisos Baixos. Hi ha dificul- 
tats a reconciliar l'exisdncia d'una Cambra corporativa amb la teoria d'una demo- 
cricia pluralista. Als autors austríacs, els agrada dir que la Comissi6 Patitkia no 
té cap local a Viena, no té telefon. 

6. Per interpretar la transició política que s'apropava a 1'Estat espanyol he pro- 
posat la idea d'un neocorporativisme amb certa freqiisncia. L'octubre de 1975, con- 
vidat pel Cercle &Economia a una de les reunions a la Costa Brava, on gairebé tot- 
hom defensava un pacte social, vaig dir que d'aixb se'n podia dir corporativisme, la 
qual cosa em va fer guanyar una forta renyina de Ferrer Salat i cap suport de ningú. 
Un diari de Madrid (ctInformaciones)>) se'n va fer ressb. A cccuadernos de Ruedo 
Ib6rico)> vaig publicar un article arran del Pacte de la Moncloa. Parlava de neocor- 
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xos, components de la realitat política. L'i.xit en la introducció &un terme 
polític depen de l'acceptació general o d'un sector social, i pot influir sobre 
la realitat ~olítica. La terminologia política és ella mateixa una qüestió de 
distribució de poder {Connoliy, 1974, p. 80). La distinció entre termes 
descriptius (o  analitics) i termes normatius, no funciona gens bé en el Ilen- 
guatge de la citncia política. La lluita política és també una lluita sobre 
conceptes i paraules, i <tcorporativisnle)> n'és un bell exemple. 

La paraula <ccorporativismen s'ha utilitzat en sentits diferents, separats 
pels adjectius <tautoritari)), <cestatal)), <(vell)> per un, i <(liberal)>, <tsocial)>, 
<(nou)> per l'altre. Aquesta diferkncia es pot trobar ja a Mdinolesco (com 
Schmitter va assenyalar al seu brillant article de 1971), i també a la tra- 
dició intellectual socialdembcrata (per exemple a les tesis d'Otto Bauer 
en 1933 i 1934, sense que Bauer i MaYnolesco s'esmentin mútuament). 
Aquests dos tipus de corporativisme són també diferents perquP el <(vell)> 
corporativisme era merament una doctrina, una ideologia; el <(nou)> corpo- 
rativisme és una realitat que busca una ideologia que no sigui explícitament 
corporativista. 

El cas espanyol d'engii de 1977 és exemple de corporativisme liberal, par- 
lamentari -acords tripartits sobre salaris negociats fora del Parlament i 
del mercat tot preservant la desigualtat social-, i tanmateix cap dels seus 
politics, liders obrers o líders empresarials no confessa ser partidari d'una 
doctrina corporativa. Linz i Maravall han estat informats de la discussió in- 
ternacional sobre neocorporativisme; cap dels dos (1981, 1982), pe&, no 
ha fet servir aquest concepte per a analitzar l'estructura político-econbmica 
emergent, ni l'han rebutjada ni l'han discutida. Werner Lang (1981) preveia 
errbniament que no hi hauria més pactes socials, per6 va discutir el Pacte de 
la Moncloa dins el debat internacional sobre neocorporativisme. 

A la pdctica, hi ha episodis peribdics de <(soroll d'espases), amb efectes 
politics. A més, la Constitució de 1978 dóna a I'exi.rcjt un paper (a I'arti- 
cle 8, d'interpretació ambigua) poc freqüent en d'altres paYsos occidentals 
parlamentaris. L'amenaqa d'aquest brgan de 1'Estat s'ha fet sentir (segons 
les manifestacions dels actors) a les taules de negociaci6 de gairebé tots els 
<(pactes socials)> des de 1977. Una definició del nou rtgim espanyol d'en- 
qh 1977 i almenys fins 1983 seria la de corporativisme liberal parlamentari 

porativisme, encara que no havia iiegit !;chmitter, Lehmbruch, Panitch o Winkler. 
Una mica menys d'indignació i una mica més de coneixement de la discussió inter- 
nacional l'hauria millorat. Entre 1978 i 1983 he publicat altres articles a diaris i 
revistes com aBicideta,, <tSolidaridad Obrera), i ctEginu. El juny de 1981 vaig enviar 
un article a BEI País,, publicat el desembre de 1981, preguntant com era que s'havia 
importat la terminologia neocorporativista (ctconcertació*) sense importar simultinia- 
ment el debat: potser era massa fort? L'article no va tenir cap resposta. 
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amb forta presPncia militar, no merament com a <<corporació)> amb interes- 
sos professionals propis, sinó amb un projecte polític propi pel que fa a la 
unitat de 1'Estat espanyol enfront dels separatismes nacionalistes. 

Encara que <rcorporativisme)> fos una descripció adequada, amb valor 
analític, és de totes maneres un concepte massa <<fort>>: la seva utilització 
és una qüestió política. Els termes <testat corporatiu%, <<economia corpora- 
tiva, i, en general, <<corporativismen han estat utilitzats més sovint com a 
insults que com a elogis en el debat internacional des de mitjans de la 
&cada dels setanta. En alguns casos, perb, el terme ha estat utilitzat elo- 
giosament, per exemple referint-se als paisos iberico-llatins (Wiarda, Pike, 
1974), encara que en un d'aquests paisos (si podem classificar el Perli com 
a ib&rico-llati) Julio Cotler va criticar el regim militar, des de 1971, expli- 
cant que tractaven de construir un estat corporatiu, una crítica tan efica~ 
que fou deportat. Un exemple &utilització elogiosa, a 1'ítInternationai 
Herald Tribune* (de 21 de juny de 1977), deia que les socialdemocrhcies 
alemanya i brithnica caminaven cap a la creació d'un nou tipus d'estat 
corporatiu, basat en la collaboració tripartita de Govern, sindicats i empre- 
saris. Segurament un diari d'arrels europees no hauria utilitzat aquest terme 
d'una manera tan innocent. Es evident que les socialdemocrkies alemanya 
i bridnica no volien substituir els Parlaments per Cambres corporatives. 
Potser la collaboració tripartita per tal d'arribar a acords (extraparlamen- 
taris i extramercat) sobre salaris i d'altres matPries de política econhmica 
es podria descriure no pas com un nou sistema corporatiu sinó com una 
estructura corporativa dins del sistema politico-econ6mic general (seguint 
Panitch, Kastendielr). 

En un sistema corporativista, o quan hi ha estructures corporativistes, 
la defensa organitzada dels interessos (que fa possible parlar del corpora- 
tivisme dels metges, o dels PNN, o dels obrers de tal o tal altra fibrica) 
desemboca en acords generals, normalment amb intervenció de l'estat? 
Així, el Pacte de la Moncloa de 1977 representii el primer moment del neo- 
corporativisme hispinic. No va ser signat (a diferencia dels pactes socials 
posteriors) per representants de sindicats i d'organitzacions empresarials 

7. El líder de la UGT, Nicolis Redondo, explicava a <<El Paíss, 1'11 de juny 
de 1983, que eis sindicats podien optar per una d'aquestes tres vies: actuar de 
manera que ajudessin a l'arribada &una solució política neoliberal, amb contingut 
antisindical clar; decidir-se per una política de grans acords, amb sacrificis i contra- 
partides equilibrades; la negociació líiure, descentralitzada per sectors, que inevita- 
bIement donaria Iioc a pdctiques <tcorporativistess. Veiem aquí una clara defensa 
del corporativisme, reservant -a la moda italiana i francesa- la paraula per a actua- 
cions que a la literatura acad2mica no tenen un nom establert. El que en un lloc 
s'anomena free collective bargaining amb connotació en general positiva, potser se'n 
diu Betrieb-Egoismus en un altre Iioc, com a insult. 



Velles ideologies i noves realitats corporativistes 

perque la CEOE encara no estava cc~nsolidada i perqui: als primers governs 
postfranquistes hi havia presi.ncia molt directa dels grans empresaris; d'al- 
tra banda, els líders de Comissions Obreres i d'UG'T eren membres del 
Parlament, i quan el Pacte de la Moncloa signat fora del Parlament es va 
debatre al Parlament amb celeritat met&rica, cap dels dos no va dir res 
en contra. Bona part dels treballadors estava en contra (o  potser simulti- 
niament en contra i a favor, Pérez Diaz, 1979), la qual cosa explica l'actitud 
pública poc entusiasta dels líders de la UGT. La campanya contra el pacte 
social dels partits d'esquerra abans de les eleccions del juny de 1977 i la 
tradició de Comissions Obreres, de negociació collectiva descentralitzada, 
van aconsellar de suplementar l'acord corporatiu sobre normes salarials amb 
un acord entre partits polítics, fortament legitimats per l'alta taxa de parti- 
cipaci6 a les eleccions parlarnentiries. Als pactes posteriors s'ha separat 
l'acord entre interessos organitzats (sovint amb participació també del Go- 
vern) de les actuacions del sistema de partits, ja que en una economia de 
mercat el Parlament no té  perqu6 intervenir en la negociació de salaris i 
condicions de treball. 

En un sistema de corporativisme estatal era impossible de fer acords 
corporatius genu'ins. A 1'Estat espanyol actual, per contra, malgrat la feble 
implantació dels sindicats (mesurada pel nombre d'afiliats) hi ha interme- 
diaris vilids. El grau de compliment dels pactes socials fets d'ensh 1977 
és molt alt. Aixb no vol dir que els treballadors estiguin d'acord. Jo par- 
laria més aviat &una barreja d'acord i de desacord característica de la 
aconsci2ncia duals dels treballadors en palsos com els nostres o més pobres. 

Quines s6n, tanmateix, les bases ideolbgiques d'aquests acords? Mal- 
grat les freqüents apeBacions a la necessitat de <cconsolidar la democrician, 
difícilment es pot dir que la ideologia darrera dels pactes socials és la 
d'evitar un cop d'estat pels militars. Aixb no serveix com a ideologia o en 
tot cas com a única ideologia (ni aquí, ni a Brasil, ni a Argentina). Ens hem 
de preguntar, doncs, (com va ser que els sindicats van agafar una orientació 
macroeconbmica els anys 1975-1977 i encara no I'han abandonada? ¿Es 
probable que aquesta orientació resisteixi un període perllongat de manca 
de creixement? Si la macroeconomia tant de curt com de llarg terme és 
cada cop més qüestionada, ¿podem esperar una resurrecció de doctrines 
corporativistes basades en l'harmonia social més que en arguments econh- 
mics? ¿Les doctrines d'harmonia social són compatibles amb les tradi- 
cions intel.lectuals de sindicats que es diuen socialistes i comunistes, i so- 
bretot amb la imatge de la societat (dividida en classes) que la majoria dels 
treballadors tenen aqui? ¿O potser la nova ideologia dels acords corporatius 
com a scambio politico i rational cboice anelad entre els actors socials? 
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LA LEGITIMACIO DE L A  DESIGUALTAT PERMANENT 

Des de les revolucions liberals s'ha pensat que la representació politica 
calia que fos territorial i no pas corporativa. Els representants ho eren 
de tots els ciutadans de la circumscripció que els havia elegit, i no  pas de 
determinats grups. Mentre Edmund Burke s'escandalitzava de la compo- 
sició del Tiers État de l'dssemblea Nacional dins del qual n s  es podia 
trobar ni el més petit senyal <<del que anomenem interb natural de la 
propietat agrhria del país), (1790, p. 132), Thomas Paine elogiava la moció 
de 1'Abbé Sieyes per la qual <tel Tiers État o Communs es van declarar els 
representants de la Nació, i per la qual els dos ordes no podien ser consi- 
derats res més que diputats de corporacions, i podien tenir solament una 
veu deliberadora quan es reunien amb els representants nacionals)> (1791, 
phgina 127). 

La teoria política liberal anomena <(grups de pressió)> els interessos 
organitzats i hom lamenta el lobbying que poden fer mirant d'influir els 
 parlamentari^.^ El fonament d'un sistema neocorporativista és que els grups 
d'interessos organitzats deixen de tenir aquest carhcter sospitós de ugrups 
de pressió>>, per tornar-se, en el vocabulari més líric, fins i tot sozialpartners, 
que és com les organitzacions empresarials i sindicals s'autodenominen a 
Austria. 

Una diferencia bhica entre el vell i el nou corporativisme és I'auten- 
ticitat de representació dels interessos socials. Una altra diferhcia bisica 
és que el nou corporativisme té com a ideologia no pas l'harmonia social 
per se sinó la necessitat d'harmonia per a aconseguir el creixement eco- 
nbmic, dins d'un marc tebric de macroeconomia keynesiana tant de curt 
com de llarg termini. 

Si la teoria del creixement econbmic perd credibilitat els anys propers, 
aleshores I'argument de restringir els augments salarials per tal de fer 
pujar la inversió no convencerh gaire. Es podria proposar una economia 
sense creixement dins d'una societat estamental; aquesta mena de corpora- 
tivisme, perb, fóra molt difícil d'empassar per la socialdemocriicia, ja 

8. Una troballa de la transició política a l'Estat espanyol ha estat el terme poder 
f l t i c .  Ha estat poc freqüent anomenar poder fktic a les Organitzacions Empresa- 
rials, a les Organitzacions Agr&ries, als Sindicats, perqut han tingut menys poder 
que YEsglésia, I'Extrcit i la Banca i perqui: el seu poder sembla més compatible amb 
el sistema liberal. Si hom no negocia els preus agraris, per exemple, hi ha el perill 
que les Organitzacions Agriries negociin amb acció directa, traient tractors a les car- 
reteres. Amb la Banca les coses són més subtils: si hom no negocia els augments 
de coeficient de liquiditat, qui: podria succeir? Quina pressió podria fer directament 
aquest grup de pressió? 
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que hauria de basar-se en doctrines d'harmonia social i en la collaboració 
de grups de ciutadans desiguals amb <<funcions socials>> permanentment 
diferenciades més que no pas en les doctrines econbmiques que encara es 
fan servir? Una altra possibilitat fóra de fer acords de moderació sala- 
rial i de desigualtat permanent a canvi d'una veu més gran per a les or- 
ganitzacions obreres en l'administratió de I'economia. Es una idea antiga, 
que dins de la tradició socia1demhcr:tta s'anomena <<democrhcia econhrnica>> 
o edemocrhcia industrial,. Aquí té interes de recordar les propostes d'Otto 
Bauer en 1933 i 1934, quan va explicar que <(dem~riicia econbmica>> i 
ctdemocriicia industrial>> eren termes sinbnims de <<corporativisme auto- 
regulat n .I0 

Otto Bauer va escriure que la Uuita de classes a Austria en aquell mo- 
ment passava per la interpretació de la Qurulragessimo Annu. Encara que 
el papa fes elogis del feixisme, hi havia una diferencia fonamental entre 
el corporativisme feixista (amb funcionaris nomenats pel Govern o el par- 
tit, sense llibertat d'associació i sense dret de vaga, sense partits polítics 
i sense Parlament) i el que ara en diríem <<corporativisme liberal)>, que 
Bauer va anomenar berufsandische Selbsverwaltung (autoadministració o 
autoregulació corporativa), un concepte similar al de <<capitalisme orga- 
nitzat>> (de Hilferding) o al de ctdemocricia industrial>> o <teconbmican. 
Els capitalistes i els treballadors couaborarien, mitjan~ant llurs organitza- 
cions, en noves institucions similars a les que havien nascut de la nego- 
ciació col.lectiva (Tarifgemeinschaftea). Tractarien moltes altres qüestions 
a més de salaris i condicions de treball. Per exemple, podrien determinar 
producció i preus, per a cada sector econhmic. 

Bauer va dir que el <<corporativisme estatal)> (que ell anomenava Kor- 
porationensystem italih) mataria el ctcorporativisme socialn. Esperava que 
els cathiics hi estiguessin d'acord, pel principi de subsidiarietat de 1'Estat. 

9. Al corporativisme antic no li calicl una ideologia de creixement. Un exemple 
és el salazarisme, almenys fins ben entrada la dLrada dels seixanta. (Manuel de Lu- 
cena, A evolugao do sistema corporativa portugués. O Salararismo, Perspectivas e 
Realidades, Lisboa, 1976). 

10. Bauer, articles a Arbeiter-Zeitung, 1933, a Werkausgabe, vol. 7, pp. 496-517, 
i ccKlassenkampf und Standeverfassung)>, Der Kampf, gener 1934, Werkausgabe, vol. 9, 
p. 341. Hi ha una explicació detallada, en angles, de les propostes d70tto Bauer a Char- 
les A. Gulick, Austria. From Habsburg tol Hitler (University of California Press, Ber- 
keley, 1948, vol. 11, pp. 1222-1229) on Bt~rujstiindische Selbsverwaltung 6s traduit per 
occupational-estates self-management, resmant la paraula ucorporativisme)> per al 
Italian corporative system. Aixb és una mica ridicul perque en alemany es pot jugar 
amb la paraula germinica i la paraula iiatina; en andes, per&, la paraula germinica 
hi manca en aquest cas. Occupational-estute self-management vol dir, en bon anglb, 
corporatist selj-management. 
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No va discutir la qüestió Parlament versus Cambra corporativa. La seva 
anhlisi inclou un sumari excellent dels corrents de pensament corporati- 
vista, fins i tot amb un comentari sobre el sindicalisme revolucionari de 
Pelloutier i Grifoulhes. Es basa en una visió histbrica del desenvolupa- 
ment del capitalisme monopolista, la qual cosa li permet de dir que ja 
no hi pot haver liberals econbmics genu'ins. A Austria, després de la pri- 
mera guerra, no sols els treballadors sinó també els industrials i els ban- 
quers havien perdut poder en benefici d'aristbcrates, buscrates i gene- 
rals; entre treballadors i capitalistes encara hi havia, perb, una situació 
de  Gleichgewicht, d'equilibri -aix2, era ja a la tardor de 1933. Així, doncs, 
l'autoadministració corporativa, sinbnim de ~democrk ia  econbmica)> o 
<(industrial)>, no era pas vista de cap manera com un camí cap al socia- 
lisme, que les circumsthncies feien inviable. En aquell moment, en comptes 
d'emprar els vells mots de capitalisme organitzat, democricia industrial o 
econamica, s'estimava més -per defensar la socialdemocrhcia davant l'im- 
minent atac, armat, dels catblics- el mot de corporativisme, com si fes 
l'ullet al papa de Roma. La paraula <<corporativisme)> denota un sistema 
permanent de desigualtat. Per tant, la socialdemocrkia s'estima més pa- 
raules com <(democrhcia econhmicas i c<concertaciÓs per legitimar les prhc- 
tiques neocorporativistes. El 1933, Bauer va fer una tria terminolbgica 
contrhria. 

De  vegades es vol itexplicar)> l'actitud dels sindicats que fan pactes 
socials amb teories de rational choice (seguint Peter Blau, Brian Berry) o, 
en termes semblants, d'scambio político (seguint a Pizzorno). Colin Crouch 
(1982) raona des de la premissa que el que interessa els treballadors és 
tenir sous més alts i millors condicions de feina dins d'un marc capitalis- 
ta. Els sindicats poden estar disposats a intercanviar restriccions salarials 
per una influencia més gran sobre l'assignació dels fons d'inversió, en 
I'administració de les Gbriques. Renuncien precisament a la consecució 
de sous més alts a canvi de dosis més grans de  ademocrhcia industrial>> 
o de ctdemwhcia econbmica>>. L'elecció és racional, perque fan un inter- 
canvi d'unes dosis d'objectius per unes dosis d'altres millores. 

EI que els tebrics del rational choice i apologistes dels pactes socials 
es pensen que expliquen és la renúncia (no pas a hipotetics objectius re- 
volucionaris, que hom suposa que els treballadors no tenen) als objectius 
economicistes. Els treballadors demanaven a les fhbriques salaris més alts 
i no ho feien pas per portar els guanys a zero ni enfonsar el capitalisme. 
Tampoc no ho feien per ajudar el capitalisme. Ara bé, els acords corpora- 
tius introdueixen un objectiu nou: ajudar el capitalisme. El  procediment 
determina els objectius. No hi ha una elecció racional entre objectius di- 
versos, combinant una mica de l'un i una mica de I'altre; el que hi ha 
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hagut, amb la introducció d'acords corporatius, és un canvi d'objectius 
als sindicats, que abans no s'havien pas proposat d'ajudar a la consolida- 
ció del capitalisme. Caldria explicar aquest canvi, cosa que els tdrics del 
rational choice no fan, ja que aquesta p d d i a  de miaoeconomia no entra 
en l'anilisi histhrica dels valors i de les preferkncies. Observa <cpreferkn- 
cies revelades)> i les <(explica)> tautolbgicament. 

Els sindicats tenen objectius contradictoris, incompatibles els uns amb 
els altres, i no hi ha trade-offs basats en elecció racional sinó moviment 
histbric cap endavant, cap endarrera, de costat. La coherkncia en les elec- 
cions és un suphsit de la teoria econbmica respecte als individus hipot*- 
tics de la microeconomia, no és pas una realitat pels actors socials, cadas- 
cun dels quals pot tenir una diversitat d'objectius simultanis irreduibles 
a una sola dimensió. Si abandonem la unidimensionalitat utilitarista, és 
ben clar que no solament els sindicats sinó els individus poden ser inco- 
herents en les seves eleccions. 

El corporativisme cristi;, el corporativisme durkheimih, el que proposa- 
va Otto Bauer, el corporativisme keynesii-socialdembcrata i el corporati- 
visme del scambio politico i ratiolzal choice tenen en comú la desconfianca 
envers els resultats del mercat i I'objectiu d'harmonia social. 

Hi ha diverses maneres d'oposar-se al corporativisme. Una és la de- 
núncia del corporativisme com un sistema estructurat de desiguaitat, que 
el fa condemnable des de posicions ideolhgiques igualitaristes. Per aixb, 
els que, fent servir el nom de asocialistes)> no poden pas dir que estan a 
favor de la desigualtat permanent, s'empipen per 1'6s de la paraula cor- 
porativisme i fan servir eufemismes. Ara bé, es pot condemnar el corp* 
rativisme dels pactes socials també des de la dreta, tal com succeí a An- 
glaterra als anys anteriors al triorr~f de Thatcher (dins del mateix partit 
conservador hom podia trobar postures corporativistes, com les &Au- 
brey Jones, 1973, i anticorporativistes, Keith Joseph, 1976). 

Un dels primers atacs antisindicals i neoliberals contra el neocorpora- 
tivisme es pot trobar, coherentment, a Hayek (1960, p. 282-283). Diu 
així: 

<(Als pai'sos en els quals hi ha hagut tendhcies inflacionhries des de fa 
algun temps, podem observar peticions cada cop més freqüents d'una 
"política salarial general" ... Aixb rlo és res més que el resultat inevitable 
de les actuacions actuals dels sindicats, que estan dirigides pel desig que 
els salaris siguin determinats per algun concepte de "justícian en comp 
tes de ser determinats per les forces del mercat ... Quan ja no podem 
refiar-nos de la determinació impersonal dels salaris pels mercats, l'única 
manera de conservar un sistema econbmic viable és que els salaris siguin 
determinats de manera autorithria pel Govern. Aquesta determinació ha 
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d'ésser necesshriament arbitriria, ja que no hi ha esthndards objectius de 
justícia que puguin ser aplicats. El mateix que qualsevol altre preu, les 
taxes de salaris que són compatibles amb una oportunitat oberta per a 
tothom de trobar ocupació no es corresponen amb cap mkrit que hom 
pugui jutjar ni amb cap esthndard de justícia independent, sinó que depe- 
nen de condicions que fugen del control de tothom ... Sota aquest siste- 
ma, els sindicats podran triar únicament entre convertir-se en instrument 
voluntari de la política del Govern o desapareixer totalment. La primera 
alternativa és més probable, ja que permet& que la burocrPcia sindical 
existent conservi la seva posició i una mica del seu poder personal. Pels 
treballadors, perb, suposarh una subordinació completa al control d'un 
estat corporatiu ... La posició actual dels sindicats no pot continuar, ja 
que els sindicats poden existir únicament en una economia de mercat 
i estan fent tot el que poden per destruir-la.)> 

No tots els austríacs tenen doncs ten&ncies corporativistes! Els sin- 
dicats, pensa Hayek, són una interfercncia estranya a l'economia de mer- 
cat, on els individus fan transaccions. No són pas un producte histbric, 
irremeiable, de la lluita de classes." La predicció que, als anys de plena 
ocupació, els sindicats podien posar en dificultats el sistema capitalista 
i que l'alternativa seria introduir pactes socials generals contra la nego- 
ciació c~~lect iva fPbrica per fgbrica fou molt en~ertada?~ Aquesta predic- 
ció, que un capitalisme de mercat amb sindicats forts i plena ocupació 
no pot funcionar i té tendencia a convertir-se en un capitalisme corpora- 
tivista, ja l'havia feta Kalecki (1943). Kalecki era contrari a I'aboiíció dels 
sindicats. Va predir la creació cíclica de desocupació per a mantenir els siri- 
dicats a ratlla. Kalecki (com Joan Robinson) creia, tanmateix, en la pos- 
sibilitat d'una teoria purament econhmica del creixement. Els keynesians 
d'esquerra (més kaleckians i marxistes que keynesians) mai no van plante- 
jar-se la qüestió dels recursos exhauribles, i no ens poden servir, doncs, de 
guia cientííico-política. 

Ara bé, suposem que la illusió del creixement fa figa. De quina ma- 
nera podran legitimar la desigualtat? (Un neocorporativisme més aviat 

11. L'existsncia mateixa dels sindicats es pot explicar amb reduccionisme indi- 
vidualista, com, per exemple, ha volgut fer Mancur Olson. La consciincia de classe, 
els objectius collectius no hi juguen cap paper: a l'inrevés, individus racionals estu- 
dien els avantatges que traurien de la seva inscripció i la seva participació als sindicats; 
no hi ha actors socials, hi ha coaiicions d'individus racionals. 

12. El neoliberalisme va esperar que arribés la crisi: si, a Anglaterra, Thatcher 
pot estar contra una incorries policy havent introddt el desconcert més gran a I'es- 
querra, dividida entre partidaris i contraris d'un pacte social, és precisament perqui 
el mercat laboral funciona molt <tmillor)> quan hi ha uns quants milions d'aturats. 
A l'Estat espanyol hi ha empresaris que pensen que ja no cal fer pactes socials. 
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durkheimih que keynesih, sota gestió socialdem6crata, que farh servir 
paraules com <cconcertació~>, <tdemocrAcia econbmica)>, potser fins i tot 
<<harmonia social)>? ¿Un renaixement del darwinisme social individualista, 
sota gesti6 política neoliberal? Si la legitimació manca, pot haver-hi violen- 
cia oberta d'una banda i por i resignació de l'altra, dins cada Estat i inter- 
nacionalment. En contra d'aquestes perspectives hom pot lluitar amb I'an- 
tiga arma de la rhbia dels pobres contra els rics, prou raonable, i també. 
amb els instruments tebrics que l'economia ecolbgica ens dóna per apro- 
par-nos a una <<histbria del futurs factible i desitjable. 

Una economia sense creixement o amb decreixement no exigeix pas, 
com una qüestió de lbgica, una distribució més igualitiiria. L'ecologisme, que 
pot posar en qüestió les teories del creixement econbmic, no sempre és 
d'esquerra, pe rqd  de vegades 6s <bptimista)> respecte al creixement (la di- 
ferhncia amb l'economia esth a parlar del flux d'energia i dels cicles de ma- 
terials en comptes de parlar d'inversió i de producci6, i no pas necesshria- 
ment en el grau d'<coptimismes), i perqd  de vegades va del bracet amb 
el socialdarwinisme. 

I 

L A  CRITICA ECOLOGICA. 
NEOCORPORATIVISME KEYNESIA-SOCIALDEMOCRATA 

Considerem una expressió com <<la producció de petrolb. El ritme 
d'extracció de petroli és molt més riipid que el ritme de la seva formació 
geol6gica. ¿Es pot traduir aquesta frase dient: <tel ritme de producció d e  
petroli és molt més rBpid que el seu ritme de formació)>? 

L'expressió <cel PIB creixerA un 1 per cent l'any vinent)> és potser una 
expressió metafísica, malgrat que 6:; molt fBcil verificar en la Comptabi- 
litat Nacional si les xifres del PIB (en termes <<reals)>, que vol dir, per als 
economistes, descomptant-hi la inflació dels preus) han pujat o han baixat. 
Aquestes xifres es calculen sumant els <<valors afegitss per totes les em- 
preses i activitats econbmiques, és a dir, els valors de les vendes menys 
els valors de les compres d'irtptlts. Ara bé, dins aquesta <<producció)>, la 
destrucció ha estat adequadament valorada? 

En els models de creixement econbmic, ¿quin contingut té una pro- 
posició com aquesta: <<un augment de la inversió neta fa augmentar la 
producció)>? Inversió Neta és definitla com a augment de la capacitat <<pro- 
ductiva)>. Quan els macroeconomistes parlen de <<producció>> han decidit 
de donar uns pesos concrets als cfiversos ingredients d'aquesta barreja. 
¿Els preus dels recursos exhauribles destrui'ts estan aben)> posats? 
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Quan es fa la correlació entre Inversió Neta (privada i estatal) i Aug- 
ments de la Producció, s'observa, els últims anys, que augmenta la capa- 
citat <(productiva)> (encara que potser més a poc a poc) i no augmenta gaire- 
bé gens la itproducciÓ~>. El llenguatge dels economistes permetria una pro- 
posició com aquesta: ctl'estagnació de la producció no té per causa tant 
les deficiencies de demanda efectiva com l'increment de la relació incremen- 
tal capital/producte)>. Ara bé, dir que ctl'estagnació de la producció té per 
causa l'increment de la relació incremental capital/producte)> és tautolbgic, 
ja que si la producció est; estancada i l'estoc de capital augmenta (tot aixb 
mesurat amb l'aritmktica de la Comptabilitat Nacional), aleshores augmenta 
evidentment la relació incremental capital/producte. Per a no ser tautolb- 
gica, la proposició hauria d'analitzar el contingut de la inversió i de la 
producció. 

La microeconomia i també la macroeconomia es basen en l'individua- 
lisme metodolbgic, encara que pugui semblar que la macroeconomia, que 
tracta de les relacions entre les magnituds agregades de l'economia (el Pro- 
ducte Total, ?Ingrés Total, el Consum Total, 1'Estalvi i la Inversió Totals), 
no ho faci, A la teoria macroeconbmica (es diu) li cal agafar l'agent indivi- 
dual com a típic o representatiu dels altres, i afirmar que la humanitat, en 
conjunt, és tan racional com ell. <(Per exemple, l'anhlisi de la inversió, de 
l'estalvi i de la preferencia per la liquiditat que ocupa la major part de la 
Teoria Generd de Keynes adopta precisament aquesta forma. Abans d'expli- 
car els salaris baixos per l'interks dels capitalistes, com a grup, perque siguin 
baixos, cal demostrar que cada capitalista actua racionalment i d'una ma- 
nera tal que, agregadament, produeix aquest efecte. Abans que els sindicats 
a, els accionistes puguin ser considerats com a col~ectius, són analitzats 
com a coalicions d'individus, cadascun amb interes per complir les regles 
que els uneixen i per actuar conjuntament)> (Hahn i Hollis, p. 3). Els mo- 
viments macroeconbmics són, doncs, explicats com a resultat collectiu de  
les accions d'individus racionals. aLes raons pedagbgiques per les quals l'e- 
conomista pur comenca amb l'anhlisi micro reflecteixen també aquest pro- 
fundíssim compromís ontoBgic)> (ibid.). Per exemple, preguntem-nos quina 
raó hi ha perque els salaris no baixin gaire malgrat la desocupació. De 
seguida podem pensar en dues menes d'explicació possibles ben diferents. 
La primera diria que els sindicats aconsegueixen de mantenir els salaris 
encara que no són pas salaris d'ctequilibri,>. Una altra explicació seria cercar 
els fonaments individualistes, analitzant la conducta d'empreses i de tre- 
balladors; la literatura sobre <(contractes implícits)> (Okun, 1981; Tobin, 
1983) explica que les empreses sovint conserven els seus treballadors, pa- 
gant sous alts, perqut en llogar-ne d'altres, tindrien costos &entrenament, 
haurien de buscar el tipus idoni de treballador, etc. Es mira de posar fona- 
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ments microeconbmics (basats en l'intercanvi) als fenbmens macroeconbmics, 
com ara I'estabilitat dels salaris en epoca de crisi. 

Keynes va considerar la inflexil~ilitat de salaris com una dada, sense 
recórrer a explicacions basades en I%cciÓ racional d'individus ni en l'acció 
collectiva. Keynes mateix va mirar sovint, perb, de posar bases individua- 
listes a d'altres fenbmens macroeconbmics, per exemple, en discutir la fun- 
ció agregada de consum/estalvi, on el sup6sit és que la persona racional 
estalviar& una part més gran del seu ingrés en augmentar aquest. En canvi, 
estaríem adoptant un <ccoUectivisme metodoldgic)> si expliquem la propen- 
sió a ]'estalvi a la manera kaleckiana (la variable és la classe social) o si la 
relacionem amb el cicle de desenvolupament de la família i per tant amb 
I'estructura demogrifica, o si incloem en I'explicació regles socials, com ara 
el sentit veblenih d'imitació dels consums dels rics. 

La teoria del creixement econbmic que els economistes fan servir és 
gairebé sempre Iteynesiana, desenvolupada especialment a partir d'Harrod 
(1939). Hi va haver un economista (Ise, 1950, pp. 415-416) que va remar- 
car que la teoria keynesiana deixava de banda la qüestió de la disponibilitat 
de recursos naturals. Perb la majoria d'economistes va pensar que hom 
podia convertir el keynesianisme en una teoria de creixement a llarg termini. 
Per exempk, Arthur Okun, al seu ilibre pbstum (1981), encara considerava 
que hi ha una <(línia de tendencia de prosperitat)> (p. 272) comparant amb 
la qual podem quantificar les perdues en producció real que la crisi repre- 
senta. 

Gs a dir, hi ha una hipotetica <<línia de tenditncia de prosperitat)> que 
ens indica que l'economia podria créixer, per exemple, el tres (o el quatre, 
o el cinc) per cent anual, o realment <tel pare carabasser)>, perque la xifra és 
quiromhtica, basada en la idea que si la inversió anual fos un cert percen- 
tatge del PIB, i si la relació InversiÓ/PIB fos més o menys estable, ales- 
hores, si no manqués demanda efectiva, I'economia podria anar seguint 
la seva <(línia de tend&ncia)>. 

Okun volia analitzar també si la phrdua de producció en els anys de 
crisi, per sota de la <(línia de tend2nlciaa, reflecteix acuradament el cost <(so- 
cial)> de la crisi, en el sentit que els economistes utilitzen la paraula <(social)>, 
és a dir, si hi ha costos i beneficis no capturats pels valors de mercat. La 
llista de possibles correccions (F. 274) inclou el fet que <(la producció més 
petita (que la possible) dels períodes de recessió i recuperació fa que el 
desgast dels béns de capital existents i I'extracció de recursos naturals no- 
renovables, coin els productes de les indústries mineres, siguin més petits*. 

Una bona comptabilitat hauria de compensar els recursos naturals exhau- 
ribles que s'utilitzen en la producció amb partides d'<camortitzaciÓ)> que 
fessin que la capacitat productiva no disminuís. <tMenjar-sen un pou de 
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petroli s'assembla molt a amenjar-ses un tractor, descapitalitzant-se, si hom 
oblida restar una partida dels ingressos per a amortització. Ara bé, Okun, 
en discutir la correcció pertinent al valor <<social)> de la disminució de crei- 
xement de PIB en kpoca de  crisi que vindria d'una utilització més petita 
de recursos exhauribles, deia així: <(Els comptes nacionals no registren cap 
deducci6 per l'esgotament de recursos exhauribles, ja que el valor dels nous. 
descobriments de recursos exhauribles tampoc no és valorat. El  valor de les 
provisions per esgotament als comptes de resultats de les empreses suposa 
menys de la meitat d'un 1 per cent del PIB, la qual cosa suggereix que la 
correcció apropiada del cost social (de la crisi) a causa de l'esgotament més 
lent, és trivial)> (p. 275). 

Si algú no ho ha entks del tot, podria pensar en aquest exemple. Supo- 
sem una economia ramadera; de  les ovelles i vaques, cada any en surten 
unes cries, que ens mengem, és el PIB. No cal deduir cap quantitat d'o- 
velles i vaques que moren de velles, perque tampoc no comptem al PIB 
les cries que s'integren al ramat. És a dir, les prictiques comptables seguides 
amb els recursos exhauribles suposen que els recursos no són exhauribles, 
sinó renovables, com si fossin vaques i ovelles. No cal amortitzar (o cal 
amortitzar molt poc) perque es van fent descobriments. Si hi ha recursos 
exhazcribles, algun dia s'acabaran els descobriments de nous jaciments. 

Els economistes veuen tot decreixement de la producció i Adhuc tot 
creixement inferior a la <(línia de tendencia), com la manifestació d'una 
crisi. Les seves propostes sobre la distribució (concretament sobre la limi- 
tació dels salaris) no es fan dins de la perspectiva de repartir una producció 
real permanentment minvada sinó des de la perspectiva de <(sortir de la 
crisi)>. Si hi ha una deficikncia de demanda efectiva que no permet d'utilit- 
zar completament la capacitat productiva in~ta~lada  i la mA d'obra dispo- 
nible, la despesa complementAria, des d'aquest punt de vista de curt ter- 
mini, tant se val que vingui del consum extra dels assalariats, com de des- 
peses fetes en invertir, com dels ingressos &exportacions. La ideologia que 
diu que cal frenar d s  increments de salaris perque la inversió pugi no és 
keynesianisme-de-curt-termini. A 1Iarg termini, perb, és a dir, considerant 
h s  variacions en la capacitat productiva installada i en la població activa, 
una despesa d'inversió, que a curt termini anima la demanda, permet, a 
llarg termini, d'ampliar l'oferta, si aquesta inversió és ccproductiva,> (no 
és fer forats i tornar a omplir-10s). Frenar els augments de salaris no és 
incompatible amb un augment de demanda efectiva si la inversió i les 
exportacions augmenten prou, i és evidentment compatible amb increments 
de la capacitat productiva si l'efecte és de fer créixer la inversió. 

Molt sovint les propostes de frenar els salaris amb <(pactes socialsn 
(com les d'Okun, Tobin i, a nivell de divulgació, Rohatyn als Estats Units, 
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i I'OECD i molts d'altres, a Europa) es fan també amb la intenció de  fre- 
nar la infiació. Una economia amb creixement permet un consensus, sense 
que la desigualtat entre classes desaparegui. Quan hi ha crisi econbmica pel 
cantó de I'oferta (per exemple quan, com hem vist a l'exemple brasiler, cada 
cop és més car energtticament disposar d'energia), les illusions de creixe- 
ment continuat poden portar a la inflació, ja que, com deia Soddy, hom 
confon l'expansió de la capacitat productiva (l'expansió del capital físic) amb 
l'expansió del deute (del capital financer). Al final la inflació ja no fa de 
lubricant social, sinó que introdueix gran incertesa en els plans d'inversió 
en fer pujar les taxes d'interhs monethries. Els empresaris s'fendeuten sense 
saber qut. hauran de pagar realment després (ja que les taxes monetiiries 
d'intert.~ contractades poden resultar altíssimes si la inflació disminueix 
despds). 

Per tant, les polítiques neocorporativistes molt sovint es posen com 
a objectiu manifest aturar la inflació. La base tebrica és la <(corba de 
Phillipsn, que en principi fou una d e i n  purament economittrica que indi- 
cava que inflació i desocupació estaven inversament relacionades. Quan, a la 
ditcsda dels setanta, la inflació i l'atur van créixer simultiiniament, aixb es 
va interpretar com un desplagament de la corba de Phillips, motivat per la 
inclusió de les expectatives d'inflalció dins de les negociacions salarials. 
L'argument neocorporativista ha estat de reduir volunthriament els aug- 
ments de  salaris per tal de reduir pressions sobre els costos i per tal 
d'augmentar l'ocupació. Mai no es presenta solament aquest argument de 
curt terme: s'afegeix sempre que la reducció de salaris tindrh efectes posi- 
tius sobre la inversió i per tant sobre el creixement. 

Des del punt de vista metodolbgic, podria semblar que els fets descrits 
per la corba de Phillips es presten molt més a una anhlisi coflectivista que 
no pas individualista. Per exemple, la corba de Phillips pot ésser tradu'ida 
fhcilment a un llenguatge marxiii-kaleckih: la inexisttncia d'un <texhrcit 
industrial de reservas (a la ditcada dels seixanta) va facilitar que els sindi- 
cats pressionessin sobre els beneficis, pressions que amb estructures oligo- 
polístiques de mercat (o, el que és equivalent, amb una teoria de la forma- 
ció de preus industrials per mark-up sobre els costos variables a les empre- 
ses) poden ser traslladades als preus. Aquesta aniilisi podia adoptar fiicil- 
ment un llenguatge durkheimiii si la conclusió política que hom en treia 
no era pas la de permetre l'agudització d'un profit squeeze, controlant per 
exemple legalment els preus, sinó, a l'inrevés, controlant els salaris mitjan- 
Cant acords corporatius entre els gr,ans actors socials. Des d'ambdós punts 
de vista (políticament oposats) les unitats d'anhlisi són coflectius socials. 

Per contra, des del punt de vista de l'individualisme metodolbgic, s'ha 
dit que: <(Hi poden haver explicacions mig elaborades de fenbmens socials 
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de gran escala (per exemple, la inflació) en termes d'altres fenbmens so- 
cials de gran escala (per exemple, la plena ocupació); no arribarem, perb, a 
explicacions fonamentals d'aquests fenbmens de gran escala fins que arribem 
a deduir-ne una explicació a partir de proposicions sobre les disposicions, 
creences, recursos i interrelacions dels individus. (Els individus poden ser 
anbnims i SP'IS pot atribuir únicament disposicions típiques.))> ( Watkins, 
1959, cit. per Lukes, 1973.) És com si diguéssim (la comparació és de Lu- 
kes) que I'indivídualista metodolbgic, per tal d'explicar el funcionament de 
I'exltrcit, estudiaria les prefersncies individuals dels soldats --o del soldat 
típic- amb llur curiosa disposició a obeir ordres. 

Així, en ltpoca de desocupació, si els salaris no baixen <<prou)> per per- 
metre, pace la corba de Phillips, una reducció substancial de pressió sobre 
costos (una reducció, doncs, de la inflació), i si no baixen prou per permetre 
-a llarg termini- un augment d'inversió que augmenti la capacitat pro- 
ductiva, aix6 s'ha d'explicar analitzant decisions racionals d'obrers típics i 
empreses típiques que maximitzen o minimitzen alguna cosa. En canvi, els 
<ccol~lectivistes metodolbgics~> potser farien servir les normes socials del 
coMectiu de treballadors i del collectiu de capitalistes, el poder monopolistic 
als mercats de productes, i fins i tot conceptes com consci2ncia de classe 
i lluita de classes {cf. Sawyer, 1982, per un enfocament kaleckil de la ma- 
croecononomia). 

Durkhein~ (1902) feia aquesta predicció: la divisió del treball crea con- 
flictes que podrien tomar-se funcionals per a I'estabilitat de la societat 
capitalista si la societat i 1'Estat s'organitzen a la manera corporativista. 
Aquest corporativisme era compatible amb la representació parlamentiria 
de base territorial, per sufragi universal, complementada per la represen- 
tació corporativa de diferents interessos professionals, que establirien acords 
per solucionar els conflictes derivats d'una economia de mercat, de la divisi6 
del treball, de l'individualisme c<anbmic>, és a dir, desprove'it de les normes 
tradicionals de convivsncia. Per a Durkheim hi havia fets i institucions so- 
cials irredu'ibles a preferhncies i decisions individuals. 

La concepció corporativista de la societat és diferent de la concepció 
liberal-individualista. La primera posa emfasi en I'aspecte social de les per- 
sones i en l'harmonització dels interessos dels diversos collectius als quals 
pertanyen, mitjangant negociacions fora del mercat. La segona s'expressa 
en un individualisme no solament metodolbgic sinó ontolbgic i creu en 
l'harmonització dels interessos individuals mitjangant I'operació de la ctmh 
invisible>> al mercat. Els partidaris de <(pactes socials), encaixen molt millor 
en la concepció corporativista, malgrat que siguin, molts d'eUs, econo- 
mistes. 

Podríem també pensar que, per a fer macroeconomia, no cal cap discus- 
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si6 metodolbgica previs, en el sentit que la macroeconomia podria establir 
lleis purament economi.triques. Per exemple, que les unitats bisiques d'anh- 
lisi social siguin els individus o els col.lectius sembla una qüestió supkrflua si 
pensem en els estudis de Kuznets (1966) en quk correlaciona augments d e  
PIB i proporció de la Inversió Neta (magnituds agafades de la Compta- 
bilitat Nacional). Un altre exemple fóra I'extrapolació dels suposats cicles 
Kondratiev. 

Ara bé, per establir les magnituds de la Comptabilitat Nacional ens cal. 
agregar inputs i productes, i per tant necessitem donar-10s valors. Els ma- 
croeconomistes no poden, doncs, prescindir de cap manera de la microeco- 
nomia. La qüestió no és explicar el:; fonaments microeconc3mics de les ac- 
cions d'individus, ja que aquestes accions potser s'expliquen més bé si els 
considerem com a membres de coUectius socials, tal com les peculiars ac- 
cions dels soldats s'entenen únicament si entenem els reglaments i els cis- 
tigs de I'exercit. La qüestió és que la mac ro eco no mi^ necessita preus per 
agregar les magnituds macroeconbmiques i els preus surten únicament de lg 
mkroeconomia. 

En una economia ricardiana senzilla, amb un sol producte, ctblatw, que 
serveix també de llavor, podríem donar el Producte Total, el Consum, la 
Inversi6 (en la forma de llavor), el:; Salaris, els Guanys dels arrendataris 
capitalistes i les Rendes dels terratinents, tot en unitats de blat. A més, 
podríem suposar que d'un any a l'altre baixa el Consum i augmenta la 
Inversió (una part més gran de la collita és emprada com a llavor); podríem 
estudiar aleshores com augmenta el Producte Total, i calcular la Taxa de  
Rendiment de la Inversió (una mena de Taxa d'Inter2s) que presumible- 
ment ha compensat el sacrifici de cSonsum actual a canvi d'un augment 
de Consum posterior, sense malbaratar, en aquest cas, cap recurs exhau- 
rible. 

Ara bé, les Comptabilitats Nacionals reals fan servir els preus, perqu& 
no hi ha cap altra manera de sumar productes heterogenis. La macroeco- 
nomia ensopega, doncs, amb la qüestió dels preus dels recursos exhauribles. 
No pot haver-hi macroeconomia a les economies monethries sense microeco- 
nomia crematística, perque la Comptabilitat Nacional es fa amb preus, que 
seran simplement els del mercat o (en el cas dels recursos exhauribles} 
potser uns preus corregits tenint en compte els costos d'oportunitat etico- 
subjectius de la utilització actual que sacrifica la utilització futura. 

Pot semblar, perb, que, per exe~mple, per analitzar el repartiment de  
l'Ingrés Total entre assalariats i capitalistes és més fructífer d'estudiar la 
lluita de classes ( o  I'harmonia de classes, assolida mitjangant acords corpo- 
ratius) que no pas recórrer a l'estudi d'accions individuals d'intercanvi. 
Aquesta perspectiva, que considera els collectius socials com a unitats bi- 
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siques d'anilisi, porta, per exemple, a recomanacions sobre <tpoIítiques de 
rendes, amb acords entre govern, patronal i sindicats per tal de frenar 
la idació i per tal d'augmentar les expectatives de guany i, per tant, per 
tal d'augmentar la inversió, la qual cosa pot fer augmentar la producció 
(tant a curt com a llarg terme). Es fan crides a la <(solidaritat nacional* 
{i no pas a la <<mi invisible*, d'una banda, ni a la lluita de classes, d'altra 
banda) per tal de <{sortir de la crisi,. Em sembla que la ideologia social- 
dembcrata (i, és clar, eurocomunista) ha estat una barreja de corporativisme 
dukheimi; (laic, i no antiparlamentari) amb macroeconomia keynesiana. 

El corporativisme socialdembcrata és, tanmateix, anterior a la d2cada 
dels trenta (Charles Maier, 1975). La sociaIdemocrlia, nascuda de la lluita 
de classes, té, pe&, un problema de legitimitat política si es declara corpo- 
rativista i, per aquesta raó, li ha estat convenient el suport de la macro- 
economia. 

La consideració dels recursos exhauribles fa néixer dubtes bhics sobre 
les definicions de les magnituds macroeconbmiques (<~producció~>, per exem- 
ple) i per tant fa mal a la ideologia de la socialdemocricia neocorporati- 
vista, que vol legitimar la desigualtat mentre s'espera el creixement, en 
qüestionar quelcom tan elemental com la manera de construir la Compta- 
bilitat Nacional. 
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