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1. La transició politica i la transició sindical 

La transició política espanyola s'ha anat: desenvolupant cap a la confi- 
guració d'una democrhcia parlamenthria normalitzada, quan, per culpa dels 
seus inicis, es podia haver estancat en una o altra fórmula de semidemocra- 
tització. No obstant aixb, tant partits com sindicats han sofert freqüentment 
crisis internes, i han mostrat una elevada inestabilitat en el seu desenvolu- 
pament. En termes generals, es pot afirmar que les organitzacions polítiques 
continuen sent molt di.bils, passats ja més de dotze anys de la seva legalit- 

* Les reflexions que apareixen en aquestes pigines es basen en part en els treballs 
realitzats en el marc d'una investigaciii sobre el sir~dicalisme espanyol durant la transi- 
ció, dirigida per S. Aguilar i cofinancada per la Fundació J. Bofill Wolkswagen. En 
I'equip &investigació hi van participar els autors d'aquest article. Al llarg d'aquest 
text s'esmentaran diferents empreses, les dues primeres estudiades en la investigació, 
citada, i Saltra és tractada a Jodar i Lope (1987). Les característiques més rellevants 
d'aquestes empreses són: 
- Empresa multinacional del metall. Compta amb un alt índex d'afiliació sindical 

(al voltant del 50 per cent). 
- Empresa nacional de dimensió mitjana del sector químic. Presenta un índex d'a- 

filiació del 60 per cent, entre el personal de tallers i del 40 per cent del total de la 
plantilla. 
- Empresa paperera amb vinculacions transnacionsls. Té un índex d'afiliació simi- 

lar als de les empreses del conjunt de 1'Estat. 
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zació. Com veurem, aquesta és una de les grans paradoxes dels processos 
rhpids de democratització, processos que passem a detallar tot seguit pel 
,que fa als sindicats. 

Es poden destacar tres grans restriccions de les transicions a la demo- 
ahcia  per autotransformació d'un regim dictatorial: i)  La incertesa previa 
sobre regles, procediments i resultats, que, en assentar-se el sistema demo- 
crhtic, es limita la incertesa sobre els resultats. ii) El tipus de detonador 
'que provoca el procés de canvi de regim polític afecta la forma en que es 
produeix aquest. iii) La no-discussió del sistema sbcio-econhmic existent és 
una condició per a la instauració d'una democrhcia liberal, imposada pels 
sectors econbmics dominants a tots els actors que hi volen participar. Aques- 
tes restriccions tenen uns efectes forca destacats en la consolidació dels 
sistemes polítics democriitics, quan no els fan inviables.' A 1'Estat espanyol 
es va produir la configuració següent: i)  Davant de la incertesa existent, 
gairebé tots els agents implicats adoptaren les estrategies que implicaven 
un menor risc. ii) La mort natural del dictador com a detonador de la fi 
de la dictadura va definir una correlació de forces poc favorable a l'oposició 
democrhtica. iii) L'acceptació inicial per part de quasi tota l'esquerra --en 
clau socialdembcrata- del sistema econbmic existent va limitar el conficte 
d'interessos entre els diversos sectors socials. Així, el govern d'Adolfo 
Suárez va seguir una estradgia de consens amb l'oposició política, garan- 
tint el canvi de regim -cosa que li va permetre reduir la repressió, grh- 
cies a un autocontrol de l'oposició. Al mateix temps dividia els sectors 
franquistes entre els que no estaven oposats al procés democratitzador, i 
els que si que ho estaven (exercit, policia i una part de l'aparell buro- 
c r i i t i~ ) .~  

1. Per aquesta caracterització simplificada ens inspirem en l'enfocament de Prze- 
worski (1986 i 1988) i els treballs d'O'Donneii i Schmitter (1986). Aquest enfocament 
sobre els processos de transició i consolidació parteix en bona part de les interessants 
aportacions de Rustow (1970). 

2. Tal com Stepan (1986) assenyala, aquesta és la configuració més probable per 
reduir els riscos que l'apareii burocrhtic de l'antic rsgim o bé les forces de seguretat 
atemptin contra la vulnerable estabilitat del naixent regim democrhtic. En aquest sentit, 
Suárez necessitava un cert consens amb l'oposició per a no sentir-se entre despasa i la 
paret,. Per a una descripció de les estrategies que es desenvoluparen en aquest context, 
vegeu Maravali i Santamaria (1985). Per a informacions sobre les situacions d'incertesa 
.existents durant el període, l'ambigüitat i els canvis de tktica de Suárez, vegeu Preston 
(1986). Les posicions dels diversos agents en aquest context &alteracions de regles 
i percepcions canviants (amb ritmes diferents) de la situació, permeteren realitzar canvis 
continuats de tictiques, incomplir acords substantius i cercar definicions de regles de 
joc per al futur des de posicions f o r ~ a  ambigües. En aquest context, Suárez podia oferir 
a l'oposició uns mínims de democrkia que garantissin la seva participació (i, per tant, 
reduxen la seva incertesa particular), i als sectors provinents del franquisme uns límits 
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Aquestes van ser les característiques específiques del procés de tran- 
sició política que generaren els agents implicats, producte tant de les seves 
situacions inicials, com del conjunt d'interaccions que anaren desenvolu- 
 ant.^ En aquest sentit, la debilitat de les organitzacions pot ser considerada 
un efecte pervers derivat de les restriccions esmentades. 

El que va fer possible l'augment del desgast del regim franquista, entre 
d'altres factors, fou la creixent dinlmica reivindicativa del moviment obrer, 
que no s'aturava malgrat els augments puntuals de la repressió. Encara que 
estava poc articulat per les organitzacions sindicals d'esquerres, es trobava 
en una forta expansió i amb una hmplia diversitat de formes de lluites, pro- 
vinents de l'adaptació a les condicions que el franquisme havia imposat. Pot- 
ser més perillosa que la situació existent durant els primers mesos de 1976, 
el que atemoria la burgesia era la possibilitat que, sense modificar la situa- 
ció &enfrontament existent, s'arrit)és a una situació critica, de trencament 
polític, amb conseqüencies imprevisibles per als seus interessos. 

La transformació de les organitzacions sindicals durant la transició va 
estar fortament influ'ida per les restriccions esmentades anteriorment, perb, 
a més a més, varen aparhixer altres dificultats (que afectaren la mateixa im- 
plantació i consolidació) provocades pel seu comportament durant la tran- 
sició política: i)  La necessitat &establir unes noves formes organitzatives, 
distintes de I'activitat política i reivindicativa protagonitzada durant el fran- 
quisme (descobrint alhora l'existencia de lbgiques diferents -entre patro- 
nal i sindicat- per la integració d'interessos). ii) L'actuació vinculada als 
seus partits afins, que va comportat: poca autonomia per a defensar els inte- 
ressos de la seva base de representació. iii) La participació en la negociació 
d'un nou marc de relacions laborals, que reduia les forces necesshries per a 
actuar en altres hmbits. iv) Subsidhriament, cal afegir la competitivitat in- 
tersindical -ja present durant el franquisme--, que, seguint el model de la 
confrontació entre partits, va augmentar quan s'hi afegí l'oferta de diferents 
models sindicals per imposar en les noves col?dicions democrhtiques. 

Des dels inicis de la transició, els sindicats van acceptar --en general- 
participar en acords centralitzats amb la patronal i el govern, com un dels 
mitjans per afrontar els condicionants esmentats (especialment la consolida- 

als canvis que no posaven en perill la seva situació i les seves prerrogatives (la tercera 
restricció). El punt de maxima tensió va ser I'enfrontament entre Suárez i les forces 
armades per la legalització del PCE, quan I'ex6tcit havia imposat com una de les restric- 
cions a la democratització que no fos legalitzat. 

3. La bibliografia sobre la transició espanyola és forca extensa. Entre les síntesis in- 
terpretatives més suggeridores, es poden destacar les de Rodríguez Aramberi (1980), 
Giner (1981), Maravall i Santarnaria (1985) i Martina Alier i Roca (1988). 
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ció del sistema polític), sent subsidiiria per ells la regulació de la crisi i la 
posterior execució d'estrategies de modernització econbmica. La temptaci6 
dels sindicats per assolir una rhpida institucionalització va influir molt pro- 
bablement en l'acceptació d'aquesta fórmula. Així 1'Estat es va configurar 
com el dissenyador i impulsor &aquestes prictiques d'orientació neocor- 
poratista; que es realitzaven en circumstincies concretes, d'acord amb les 
prioritats de la seva política econbmica i social, fonamentalment per con- 
trolar la política de rendes (Jodar i Lope, 1987). 

La necessitat simulthnia -perb amb desiguals intensitats, segons els 
implicats- d'afrontar la crisi econbmica i la consolidació de la democricia 
va produir entre els agents socials un tipus de relacions peculiars i no assi- 
milables a les d'altres pai'sos de capitalisme avangat. Els sindicats, de forma 
hombloga a un <(intercanvi polític)>,5 cedien en la política econbmica mentre 
aconseguien un protagonisme institucional i social en el nou marc demo- 
crhtic que es configurava. No obstant aixb, la participació dels sindicats en 
els acords i la seva accelerada institucionalització va provocar greus conse- 
qiiencies en l'evolució de les mateixes organitzacions. Durant els anys se- 
güents, especialment a partir de 1980, els sindicats es van mantenir molt 
debilitats. Disposaven d'una escassa capacitat de pressió efectiva, afegint- 
s'hi, a més, els efectes de la crisi econbmica que atacava de ple els sectors on 
més implantats estaven, reduint el seu potencial d'afiliació i erosionant 
--com tractarem més endavant- les bases de les formes de representació 

4. Per a una caracterització del model neocorporatista (també denominat neocor- 
porativista per alguns autors), vegeu Schmitter i Lehmbruch (1979 i 1982), i com a 
exemple de la problemhtica general tractada pel neocorporatisme, vegeu REIS (1985) i 
Papeles de Economia Española (1985). 

5. Sobre el terme ctintercanvi polític,, vegeu Regini (1981). Destaquem que es 
tracta d'una situació hombloga perque en els casos europeus sobre que s'estableix 
aquesta conceptualització, els sindicats acceptaven l'ctintercanvi polític)> quan es pro- 
du'ien concessions mútues amb els altres agents socials. Va ser degut al debilitament 
dels sindicats per motiu de la crisi econbmica, que es va abandonar a la major part 
d'Europa el model dels grans acords socials durant la primera meitat dels vuitanta. 
No van ser els sindicats qui van abandonar, sinó els altres agents, ja que des de la seva 
perspectiva, no hi havia necessitat de negociar concessions, si podien imposar directa- 
ment les seves polítiques, tant en el camp de les empreses, com en el de l'Estat. En el 
cas espanyol, la situació és distinta, i incomprensible sense considerar el procés de 
transició política. Actualment són els sindicats qui qüestionen el model de grans acords, 
quan constaten que aquests no serveixen els seus interessos, perque no hi ha suficients 
compensacions en qüestions econbmiques o socials, alhora que no se n'observen els fruits 
d'una major institucionalització. D'altra banda, el monopoli de representació, derivat 
dels acords socials, no ha aportat un augment de l'afiliació ni una major fermesa de la 
capacitat contractual dels sindicats; el financament públic ha estat forca eschs ({tel cho- 
colate del loroa, com ho anomena el secretari general de la CONC, J. L. López Bulla), 
i ha constitu'it una amenasa per a l'autonomia del sindicat. 
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que els lligaven als treballadors. Aquests fenbmens van frenar el mateix 
procés d'institucionalització sindical, que es mostrava més nominal que real 
i que, al cap de pocs anys, va contribuir a l'esgotament del particular mo- 
del de concertació espany01.~ 

Difícilment els sindicalistes foren conscients durant aquells anys de les 
implicacions que per a les seves organitzacions comportava la confluencia de 
tots els factors esmentats, encara que n'observaren i també en criticaren una 
bona part. Passem a tractar tot seguit, i amb més detall, com ha estat --en 
successius períodes- la problemhtica evolució de les organitzacions sindi- 
cals durant els anys de democrhcia parlamenthria a Espanya. 

2. Els periodes de la transició sindical 

Proposem tres períodes per caracteritzar l'evolució de les organitzacions 
sindicals al llarg de la transició, utilitzant com a criteri central per a la de- 
finició dels períodes l'existencia de canvis ilrlportants en la seva orientació 
estrategica. Tot i que els canvis estrategics no es produeixen al mateix temps 
per al conjunt dels sindicats, i que:, per tant, els períodes tenen uns marges 
forca amplis, es pot observar un primer període, caracteritzat per l'establi- 
ment de la democrhcia, fins a mitjan 1979; un segon període fins a 1983, 
centrat en la definició del model de relacions laborals, i un darrer període, 
en  que s'intensifica l'atenció dels sindicats sobre la problemhtica econbmica 
i laboral del país. 

En el primer període (1976-1979) és quan es manifesten més clarament 
e l  conjunt de restriccions centrals esmentades anteriorment. La majoria dels 
sindicats, que mitjancant la doble milithncia dels membres més actius assu- 
mien una identica concepció política amb els seus partits afins, impulsen una 
estrategia fortament reivindicativa fins que l'oposició política arriba a un 
cert consens amb el Govern Suárez. A partir d'aleshores, i coincidint amb la 
seva legalització (abril de 1977)' l'estrategia dels sindicats es modifica, i 
redueix la intensitat de les seves reivindicacions? Pocs mesos més tard 

6. UGT va impulsar més intensament, i durant més temps, la política d'acords so- 
cials, i n'obtingué més beneficis organitzatius, com també un model de relacions laborals 
proper a les seves característiques sindicals. Tot i :així, va acabar abandonant aquestes 
prltiques, ja que també l'afectaren els motius esmentats anteriorment. 

7. L'argumentació central que ofereixen els sindicats és la necessitat de no posar 
en perill la fragil democricia que s'estava instaurant (per exemple, Camacho, 1978). 
Aprofundint en aquests tipus de racionalitzacions, per part dels socialistes s'insistia 
.en la moderació de la classe obrera, i la necessitat d'adequar-ne el discurs polític a les 
seves demandes. Per part dels comunistes, es posava i'ktnfasi en el perill que suposava 
l'involucionisme de i'ex6rcit davant d'una pressió social massa intensa. 
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(novembre de 1977), modifiquen la seva posició critica sobre el sistema eco- 
nbmic imperant i, acceptant els pactes de la Moncloa, es comprometen a limi- 
tacions salarials per tal de reduir la inflació. La reducció de les mobilitza- 
cions sindicals va impedir la consolidació &un canvi important en la redis- 
tribució de la renda, a la vegada que va dificultar enormement la mateixa 
transició <{organitzativa)> dels s indi~ats .~ Davant de la nulla experiitncia po- 
lítica i sindical, i de la gran debilitat organitzativa de l'oposició, es pot 
apuntar que es va produir, per part dels sindicats, una acceptació del marc 
polític que es configurava, amb una estreta percepció dels seus marges d'ac- 
tuació estratitgica per modificar-10 (juntament amb una escassa comprensió 
de les implicacions futures de les estratitgies que impulsaven). D'altra ban- 
da, comencava a produir-se un gran enfrontament entre les organitzacions 
sindicals, seguint els eixos de la competitivitat política existent. Les orga- 
nitzacions sindicals que no acceptaren el procés esmentat, o que intenta- 
ren mantenir posicions més radicals, s'anaren quedant en posicions cada cop 
més marginals, tant pels seus conflictes interns sobre l'estratitgia a seguir, 
com per l'oposició del conjunt &organitzacions majorithries, que accepta- 
ren els límits de la transició a la democricia tal com s'estava configurant. 

El segon període ( 1979-1983) de la transició sindical presenta de forma 
destacada les conseqiiitncies de les restriccions a la transició sindical. En 
aquests anys, s'elaboren els trets bbics del nou model de relacions laborals: 
i es posen de manifest -en un context de debilitat sindical- les limitacions 
que tenen els sindicats per establir una intervenció política eficac. La defi- 
nició d'un model de relacions laborals era molt important per als sindicats, 
ja que condicionava directament les formes &interacció del sindicat amb els 
treballadors, i també amb els empresaris i 1'Estat. Així, les estratitgies sin- 
dicals es concentren per aconseguir un model de relacions laborals favora- 
ble als seus interessos. Aquesta situació provoca un gran desgast a les orga- 
nitzacions sindicals i impossibilita una actuació més intensa contra els efec- 
tes que estava provocant la crisi econbmica. A més, s'intensifica en aquest 

8. Ho va dificultar per diversos motius: 1) No van aconseguir recursos i infras- 
tructura de l'organització sindical franquista, i van haver de partir del neres. 2) El 
canvi de comportament en l'acció sindical va ser massa sobtat, i impedí la consolidació 
d'una estructura organitzativa. 3) Els dos motius anteriors, juntament amb la manca 
d'una cultura sindical entre els treballadors (després de quaranta anys de dictadura), van 
impedir conformar rhpidament la complexa xarxa d'interessos dels diversos sectors dels 
treballadors dintre de les organitzacions sindicals. El resultat observable d'aquest proces 
fou un augment espectacular de l'ahliació durant el 1977, que es va desinflar tamb6 
espectacularment en els anys següents. 

9. Vegeu OIT (1985) i Pérez Amorós i Rojo (1986) pels continguts; Zufiaur 
(1985) per la visió estratigica d'UGT i també R. Sastre (1987), per una exposició de 
l'ambigiiitat legislativa existent els anys anteriors. 
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l'enfrontament entre CCClO i UGT baixi, impedeix alhora la conso- 
lidació de nous competidors),'O que se centra en la pugna per la negociació 
del model de relacions laborals. UGT i CEOE prenen la iniciativa acordant 
unes bases que posteriorment traslladaran al Parlament mitjangant les seves 
connexions polítiques, mentre que CCOO s'hi oposa fortament, conside- 
rant que atempten contra el seu model sindical." Després de l'intent de cop. 
d'Estat, CCOO, que havia perdut molt protagonisme en aquest procés sense 
aconseguir cap concessió, accepta els trets centrals del model de relacions 
laborals definit per UGT i CEOE, i entra també, per un temps, en el pro- 
cés de concertació. 

Durant aquests anys, els sindicats perceben la seva debilitat, com tam- 
bé les dificultats per ampliar les migrades fonts de hangament. Entre di- 
verses alternatives, les cúpules sindicals escullen defensar prioritiriament in- 
teressos de conjunt, tot i no estar ben articulats amb els interessos específics 
que volen integrar, per causa, especialment, de l'escassa pres6ncia sindical 
a les empreses. Cal afegir que l'estructura social d'Espanya ha fet molt di- 
fícil als sindicats -per la gran diversitat de situacions- poder vertebrar 
estrat6gies comunes a partir dels; diversos interessos existents (Miguélez, 
1985). Aquest fet ha contribu'it que les cúpules se centressin en les grans 
qüestions com ara el model de relacions laborals, o la discussió sobre me- 
sures de política econbmica, mentre que, pel que fa a la negociació c~~lect iva,  
tan sols imposessin a les federacions el que ja havien decidit en els acords 
centralitzats. La dinimica d'aquests acords afavoria la representació d'inte- 
ressos generals, perb els sindicats mancaven d'una estructura admini~trat iv~ 
adient, per culpa de la inexist6ncia de recursos. La solució d'aquest dilema 
va ser rebre subvencions estatals, com un component més de l'intercanvi 
que establiren amb 1'Estat i els empresaris. Aquesta situació va provocar un 
cercle viciós que impediria durant el període: següent una major autonomia 
de les organitzacions sindicals, alhora que mostrava les dependhcies gene- 

10. A través de 1'Estatut dels Treballadors (1980) i de i'AMI (1981), els sindicats 
majoritaris van aconseguir imposar un monopoli de representació sancionat legalment,, 
que feia necesshria una representativitat superior al 10 per cent del conjunt de 1'Estat (o 
del 15 per cent en una comunitat auttjnoma) per intervenir en qualsevol procés nego- 
ciador o de participació institucional. 

11. Durant tot aquest període -almenys des de 1978-, la direcció de CCOO no 
s'oposava a la concertació. La diferencia amb UGT era que volia la concertació des 
d'unes posicions de f o r ~ a  -que UGT no podia imposar- en la defensa de tres objec- 
tius prioritaris (i'ordre va anar canviant de 1978 a 1982): 1) facilitar un protagonisme 
polític al PCE, amb pactes entre partits, sindicats i Govern; 2) aconseguir uns deter- 
minats elements en el nou model de relacions laborals (preeminencia dels comites, 
intervencionisme de i'Estat, drets dels treballadors, etc.); 3) afrontar la crisi econhmic* 
cedint en interessos sectorials, peti, defensant intel-essos del conjunt dels treballadors. 
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rades pel procés de centralització. Una altra línia d'actuació que temptativa- 
ment es va comegar a impulsar en aquest període va ser oferir serveis per 
incentivar l'afiliació. En els primers anys, els escassos serveis sindicals s'ha- 
vien ofert de forma gratu'ita i indiscriminada a afiliats i no-afiliats. A més, 
no existia entre els treballadors cap tradició del sindicat com a oferent 
de serveis, i la mateixa milithncia sindical no era gaire favorable a aquest 
tipus de model sindical. La manca de recursos i la baixa afiliació constitu'i- 
ren altra vegada un cercle viciós, que impossibilith la concreció d'una hmplia 
oferta de serveis, tot i que s'engegaren algunes iniciatives. 

El tercer període (1983/4-1988) es caracteritza per I'oposició creixent 
dels sindicats a la política econbmica del Govern socialista. El seu compor- 
tament en el terreny polític intenta assolir un altre caire, més autbnom 
de la resta d'agents socials. Amb aquesta nova conducta, els sindicats s'en- 
fronten a tot el conjunt de problemes no resolts i derivats de les etapes 
anteriors. Els objectius que s'assenyalen fan referhcia als contextos que 
mantenien una evolució (que s'intensifich durant aquesta etapa) contrhria als 
interessos i objectius dels sindicats (i  dels treballadors) des dels inicis de la 
transició. La conflu2ncia de la definició dels marcs, i de l'acumulació de 
canvis en aquests contextos, porten els sindicats a prioritzar durant aquest 
període estratkgies per impedir les dinhmiques flexibilitzadores del mercat 
de  treball, reivindicant l'enfortiment de 1'Estat del benestar, considerat gai- 
rebé inexistent. La creació d'incentius selectius per ampliar l'afiliació i els 
recursos organitzatius, com el foment de la interacció entre sindicat i treba- 
lladors, per potenciar la seva capacitat mobilitzadora, són intents que s'in- 
tensifiquen en aquests anys, per assolir una major representativitat. Els re- 
sultats no són massa espectaculars. Els sindicats tendeixen a consolidar una 
petita oferta de serveis, perb no sembla que els treballadors estiguin gaire 
interessats a utilitzar-los, a part dels instruments quotidians de l'acció sindi- 
cal, tot considerant la situació existent com una realitat ja e~tabler ta?~ 

12. Com s'ha detectat a i'empresa del met& analitzada, els treballadors tenen poc 
interes per serveis com cooperatives &habitatges, centres de vacances, plans de pen- 
sions, etc. i són molt pocs els que utilitzen els serveis individuals que realment oferei- 
xen els sindicats, com agencies de viatges, formació, etc. D'altra banda, en aquest cas, 
es reflecteix que, serveis bisics dels sindicats europeus, com les ctcaixes de solidaritat,, 
motiven un cert interes dels treballadors, perb s'observa, i s'accepta, com una presta- 
ció impossible d'oferir per part dels sindicats majoritaris, tot i les experisncies d'ELA/ 
STV i USO en aquest sentit. Evidentment, com que i'experiencia afiiiativa dels tre- 
balladors espanyols ha desconegut sempre una oferta eficac de serveis, no existeix un 
punt de referencia per a valorar-10s. S'afegeix a aquesta situació, un mecanisme cognitiu 
de conformitat amb la situació existent, que ja salvaguarda uns mínims, tant en repre- 
sentació i defensa d'interessos (per part de i'organització), com en suport al sindicat (per 
part del treballad~r). 
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Implantats entre els collectius d'obrers industrials tradicionals, els sin- 
dicats espanyols pugnen per incorporar treballadors estables del sector ser- 
veis, perb difícilment integren tkcnics i professionals, per una part, i els 
treballadors dels sectors més pr<:caris de l'economia, per una altra. Per 
aconseguir aquest objectiu, d'enormes dificultats, a part de la nova inter- 
venció política, els sindicats intenten treure el mixim profit del model de 
relacions laborals establert. Conjuntament, la finalitat d'aquesta acció és 
tractar de conjugar i defensar tant els interessos específics com els globals 
dels treballadors. 

11. L A  NECESSITAT D'AFRO N T A R  ELS CANVIS PRODUCTIUS 
DES DE L'ACCI6 SINDICZAL A L'EMPRESA 

1. Modificació de les estratkgies si.ndicals 
en relació amb els grans acords socials 

Mentre que els sindicats intentaven abordar des de les cúpules confe- 
derals els grans problemes dels país (consolidació de la democricia, afrontar 
la crisi econbmica, etc.), a les empreses s'hi estaven produint transforma- 
cions vitals, tant per I'ús i gestió de la forca de treball com per la reestruc- 
turació dels metodes productius. Aquestes transformacions afectaven de ple 
les relacions laborals i l'acció sindical, sense que els sindicats fossin capacos 
d'afrontar-les. 

Com hem vist, durant anys, els sindicats han pretes protegir l'ocupació 
des de les negociacions realitzades centralitzadament amb els altres agents 
socials. De la mateixa manera, han intentat discutir els termes amb que 
s'enfronta la recomposició de la producció per part de les empreses des del 
terreny de les grans declaracions d'intencions per part de les confederacions 
sindicals: <(cal negociar la introducció de les noves tecnologies)>, <<cal fer 
aflorar l'economia submergida),, <cs'ha de negociar la productivitat sense que 
aixb vulgui dir, només, augment de la producció)>, <(lleventualitat ha de ser 
una ex~epción?~ No obstant aixb, aquestes rc:ivindicacions no han anat gaire 
més enlll de la proclamació d'intencions. Les crítiques a la flexibilització 
de I'ús del treball i a la precarització de la forca de treball s'han inscrit, 

13. Totes aquestes són reivindicacions sindicals, constatables senzillament a través 
d'un seguiment de les resolucions i de material documental dels sindicats. Per exemple, 
per ctfer dorar l'economia submergida,,, vegeu UGT (1986) i CS.CCO0 (1984) i Ga- 
ceta Sindical (1986). 
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sobretot, en aquesta llnia. Mentrestant, les empreses renovaven la tecnolo- 
gia i introduiien noves formes &organització del treball sense consultar els 
treballadors ni els seus representants; recomponien les plantilles de forma 
<(salvatge>> o pactada: acomiadaments incentivats, baixes avan~ades; desen- 
volupaven la mobilitat en tots els seus aspectes per tal d'adequar 1'6s de la 
forGa de treball als nous sistemes productius i a les noves formes d'organit- 
zació del treball inspirades en la reducció del cost del factor treball; des- 
centralitzaven la producció tot <texpulsant)> seccions intensives de treball 
i exercint la subcontractació o la implicació directa o indirecta amb l'eco- 
nomia submergida i el treball negre. En definitiva, substitu'ien l'ocupació 
fixa per ocupació preclria en qualsevol de les múltiples modalitats que 
permeten disposar d'una mA d'obra més dbcil -per la inseguretat- i més 
barata pels incentius estatals de tot tipus que proporcionen aquests con- 
tractes. Els efectes de tals transformacions per l'acció i la mateixa organit- 
zació del sindicat són evidents, i tenen relació amb la <(crisi del sindicalis- 
me>> tan profusament tractada pels mitjans de comunicació. 

Els sindicats expressen des de fa una decada la seva preocupació prio- 
ritlria per 1'ocupació i, freqüentment, han firmat acords amb el Govern i les 
organitzacions patronals en que s'engranaven una shie de mesures per a 
fomentar-la. Perb quan es parla d'incompliment dels acords socials, aquest 
és el més flagrant de tots: qui obliga un empresari a crear ocupació?, o més 
ben dit: que és el que li obliga? Bs ben clar que no n'hi ha prou amb la 
recuperació de l'excedent empresarial -i bé que s'ha produ'it aquests 61- 
tims anys-, a la qual ha servit, entre d'altres, la moderació salarial accep- 
tada sindicalment com un <(sacrifici dels treballadors per afrontar la crisi 
econbmica)>. 

Aquesta recuperació s'ha obtingut mitjangant la reducció dels costos del 
factor treball (incloent-hi aspectes com els abans esmentats, a més de la mo- 
deració salarial). Seria lbgic aleshores -amb lbgica empresarial-, conti- 
nuar per aquest camí, tenint en compte que li estl proporcionant a l'em- 
presariat una major capacitat de discrecionalitat en la presa de decisions, 
emparant-se en la debilitat de les organitzacions sindicals (derivada dels 
mateixos efectes de la recomposició productiva), que han estat incapaces 
d'abordar aquests temes. 

La realitat de les transformacions a les empreses, que moltes vegades 
atempten contra l'acció sindical tradicional, ha anat sempre per davant de 
l'acció sindical necesslria per a afrontar-les. No pretenem, amb aquesta afir- 
mació, qüestionar la necessitat que els sindicats participin en la definiu6 
d'lmplies Arees de la política econbmica del país que afecten directament les 
seves bases susceptibles de representació: és indubtable que s'ha de fer. El 
que no poden reportar aquests models de participació és la deixadesa de 
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l'acció sindical en l'hmbit en quk es donen les transformacions que més 
afecten treballadors i sindicats: les empreses. Des de l'inici de la transició, 
la tendkncia seguida per les estrategies sindicals ha suposat la subordinació 
de I'acció sindical en els centres de treball a les grans línies dictades per les 
confederacions. Sense que aixb suposi arribar a qüestionar la mateixa es- 
tructura ~onfederal,'~ sí que s'ha de replantejar una estratkgia que lliga de 
mans unes seccions sindicals d'ennpresa (SSE) i comitks d'empresa (CE), ja 
debilitats per les politiques empresarials i els sacrificis acceptats pels treba- 
lladors i les seves organitzacions davant la crisi. 

No és l'estructura confederal all6 que s'ha de qüestionar, sinó la cen- 
tralització de les estratkgies reivindicatives portades a terme pels sindicats, 
que, forcosament, impliquen una reducció (de la capacitat de decisió i ac- 
tuació autbnoma dels nivells inferiors de I'organització. Certament, sense 
aquesta centralització, sembla que es faci més difícil l'agregació i la gestió 
solidhria de les demandes emanades des d'ur~a base fragmentada per les con- 
seqiikncies de la crisi econbmica i la reestructuració dels mecanismes pro- 
ductius. Perb la realitat és que, amb la centralització, aquestes aspiracions 
no han pogut ser concretades d'una manera efica~. 

Les alternatives sindicals als diferents problemes amb quk es troba la 
mateixa organització i, sobretot, els seus representants, s'han plantejat ben 
lluny d'on neixen i com s'han de solucionar: a les empreses, on les relacions 
laborals i l'evolució del mercat de treball troben la seva centralitat (Pries, 
1988). 

2 .  La centralitat de les relacions laborals a I'empresa 

Els acords socials, mhxima expressió de la centralització de les estratb 
gies reivindicatives dels sindicats, han estat elements importants en la con- 
creció del model de relacions laborals espanyol, regulant múltiples aspectes 
del seu desenvolupament a les empreses, bé d'una manera directa (I'AMI, 
per exemple) o bé indirecta (corn a preludis de legislació: Estatut dels Tre- 
balladors, LOLS, etc.). I no obstant aixb, la concreció d'aquest model de 
relacions ha estat un obstacle per tal que I'acció collectiva a l'empresa fos 
capag de respondre a determinades qüestions que I'estructura confederal in- 
tentava abordar de manera globalitzadora. 

Les disposicions acceptades en aquests r~cords han estat recollides passi- 
vament per les organitzacions sindicals als centres de treball. Tot i en el 

14. Debat avui actual a Ithlia amb i'aparició de múltiples agrupacions autbnomes 
com els COBAS (Comites de Base), que representen sectors i interessos particulars i 
que no mantenen vincles amb les organitzacions sindicals (vegeu I1 Progetto, 1988). 
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cas de tenir una implantació de certa importhncia, els CE i les SSE s'han 
limitat a seguir les directrius marcades pels acords i, en els anys en que no 
han existit, a esperar els resultats de les accions confederals. 

Entre els treballadors, és evident que la política d'acords socials no va 
despertar oposicions gaire importants. El 1980, quan C C 0 0  va mostrar 
el seu desacord amb la firma de I'AMI, l'estrategia descentralitzadora que 
va impulsar respecte a la negociació collectiva, a fi de trencar els mhxims 
pactats, va tendir al frachs i, en general, el discurs de les organitzacions que 
van intervenir en les practiques neocorporatistes va ser donat per bo com 
un mitjh &afrontar la crisi econbmica. Malgrat tot, a posteriori, la política 
d'acords socials sembla que ha estat valorada negativament per aquests ma- 
teixos treballadors que abans l'havien acceptat. 

Aquesta valoració coincideix, sens dubte, amb la perspectiva sindical 
actual: la concertació ha afavorit una <(sortida empresarial de la crisin. e s  
necessari, per tant, i actualment es valora com a possible, un altre tipus 
d'actuació per part dels sindicats per poder abordar problemes que íins 
ara han estat trobant únicament una resposta empresarial. Un d'aquests 
problemes, per als sindicats, i bbviament per als treballadors, és el de l'o- 
cupació. En pocs casos com en aquest, tan prioritari en el discurs sindical 
des de fa anys, es fan paleses les deficiencies de la centralització reivindica- 
tiva portada a terme per les organitzacions sindicals, que ha deixat sense 
armes els seus brgans en els centres de treball, que és on finalment s'ha de 
crear l'ocupació. 

A les empreses espanyoles, emparades per la cobertura ideolbgica que 
proporcionava la <(necessitat-de-sortir-de-la-crisia, s'hi ha viscut una llarga 
etapa en que s'han acceptat, a repel perb acceptant-les finalment, polítiques 
empresarials destinades a ajustar les plantilles a les necessitats productives, és 
a dir, a reduir-les. Davant de l'allau de tancaments empresarials i expedients 
de crisi dels primers anys de la transició, han seguit --o s'hi han combi- 
nat- <tregulacions toves)> de plantilla, que han estat vistes com un mal 
menor, tant pels sindicats com pels treballadors presents a l'empresa. No- 
més molt puntualment, i espectacularment en el cas &algunes reconversions 
sectorials, hi ha hagut lluites importants en defensa dels llocs de treball, 
atacades amb bastant d'exit pel Govern socialista com a lluites corporati- 

15. A les empreses analitzades les respostes dels treballadors són quasi unanimes 
en aquest sentit: a) coneixen poc els acords socials; 6) han estat negatius; c) han afavo- 
rit els empresaris; i d )  I'únic aspecte clarament positiu com són les mesures per a la 
creació d'ocupació, s'han incomplert i han fracassat. Escassament uns quants líders sin- 
dicals ugetistes d'aquestes empreses i tknics altament qualificats propers a llocs de di- 
recció, els valoren positivament, tot i així, ccper a la societat en generab i no aper als 
treballadorsn. 
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ves injustes davant de les prioritats imposades per la necessitat &augmentar 
la competitivitat de les empreses espanyoles 

Les <<regulacions toves)> s'ham donat, sc~bretot, a grans empreses on el 
nombre de treballadors i la presencia sindical relativament important po- 
drien haver fet problemhtiques les polítiques empresarials molt més dures. 
Efectivament, a les empreses analitzades, les plantilles s'han reduit de mane- 
ra molt important durant el període 1979-85 (fins i tot en algunes més d'un 
50 per cent), sense que s'hi produís una resposta sindical, tenint en compte 
que la reducció es feia mitjan~ant baixes incentivades o amb jubilacions 
avancades (bbviament sense utilització de la clhusula de relleu). Calia mo- 
derar els salaris i acceptar aquestes <(regulacions tovesw per poder protegir 
l'ocupació dels treballadors de l'empresa, encara que cada vegada en fossin 
menys donades les fórmules &aquesta protecció. Des de fa dos o tres anys, 
aquestes empreses viuen els bons resultats econbrnics que aquestes prhcti- 
ques i la remodelació dels seus   mecanismes productius els ha permi.s. Ex- 
perimenten la sortida empresarial a que henn afludit. En aquestes empreses, 
els sindicats i els treballadors pensen que és el moment de reivindicar uns 
augments salarials més alts, comencen a plantejar-se seriosament el tema 
de l'eventualitat dels pocs treballadors que han incorporat els últims anys, 
i en algun cas, es pregunten si van fer bé de: apassar de puntetes davant del 
procés de reducció de plantilla)> portat a terme per l'empresa (SSE de 
C C 0 0  de l'empresa del metall). 

La qüestió de l'ocupació, com tantes cl'altres abordades centralitzada- 
ment pels sindicats, s'ha &enfrontar a polítiques concretes en el terreny 
de les empreses, on finalment aquella es crea, es destrueix, o es transforma, 
com esth succeint amb la precarii.zaci6 de l'ocupació, al contrari que al prin- 
cipi einsteinih. 

Gs a les empreses, també, on s'originen les noves formes &utilització 
de la forca de treball. La mobilitat funcional, l'establiment de torns per 
aprofitar millor la tecnologia installada (casos de l'empresa química i de la 
paperera), o els processos de qualificació/desqualiíicació de la mh d'obra, hi 
tenen la seva seu i són vitals per establir les relacions entre treballador! 
procés de treball i entre treballador/sindica t. 

Aquestes i altres qüestions, vinculades al tema avui recurrent de la 0e- 
xibilitat -mecanisme multifaci.tic amb que les empreses intenten adequar-se 
a les incerteses d'un mercat altament fluctuant-, apunten a la centralitat 
de l'empresa íins i tot en allb relatiu a les polítiques que cal dissenyar en 
relació amb el mercat de treball?6 

16. Ens sembla, així, pertinent 1:a tesi de Pries (1988, pig. 97) que <<la seleccidn, 
la calijicación, el salario, i la movilidad se desarrcsllan en Espaiia teniendo ka empresa 
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Poca influtncia tindran les mesures relatives a la promoció de l'ocupa- 
ció juvenil que intenten superar la precarietat de les noves contractacions, i 
amb escassa incidtncia repercutiran les estrategies referides a la formació 
professional, mentre les empreses, com és habitual (amb algunes excepcions 
--empresa paperera- que atorguen un paper de relativa importhncia a la 
formació reglada per decidir les noves contractacions i qualificar la forca de 
treball), mantinguin com a priorithries prhctiques de formació i adaptació 
de la mh d'obra <ca peu de mhquinan (empresa del metall) que proporcionen 
una qualificació a nivell de planta (Sabel, 1985) o taller, absolutament es- 
pecífica i desconnectada de les polítiques educatives i de formació laboral. 
L'empresa busca, amb aixb, una formació ad boc que li permeti concretar 
més fhcilment la mobilitat entre la plantilla. 

Sobre aquestes qüestions, vinculades a l'organització del treball, els 
sindicats, que les van abordar als anys setanta a les grans empreses de tipus 
fordista, poca cosa hi poden fer ara. La decisió de substituir un equip de 
torns mecinics per un altre de control numeric, o la d'installar un robot 
industrial no incumbeix únicament l'optimització dels resultats empresarials. 
fis evident que tindrh repercussions sobre la qualificació dels treballa- 
dors, sobre els ritmes de producció, sobre l'organització del treball i sobre 
la quantitat de forca de treball requerida per engegar-la i, en d h i t i v a ,  
repercutir; sobre els treballadors i, per aixb, sobre les seves organitzacions. 
Durant bastants anys, tot ha valgut per tal que l'empresa pogués afrontar 
la crisi econbmica -suposadament així també la podia abordar el conjunt 
de la <{societat)>. Avui, quan treballadors i sindicats perceben una situació 
diferent, i el 14-D en va ser una bona prova, es fa difícil abordar aspectes 
que s'han deixat a la discrecionalitat empresarial o que, com a mixim, s'han 
negociat únicament d'una forma defensiva (repercussions sobre les condi- 
cions de treball de les noves tecnologies, negociació dels temps de produc- 
ció i les primes adequades a un nou sistema productiu, etc.). 

Aixb és el que succeeix, per exemple, amb la mobilitat funcional, ja 
sigui ascendent (realitzar treballs de categoria superior a la del treballador 
implicat), en parallel (treballs de similar categoria) o descendent (treballs 
de categoria inferior). Hi  ha una assumpció generalitzada entre els treballa- 
dors que és necesshria per a l'empresa -<{per les necessitats de la produc- 
ció)>. Pensen, per aixb, que s'ha d'acceptar, encara que no agradi prhctica- 
ment a cap treballador que hi estigui involucrat (empresa del metall), perqut 

como centro,, com també les argumentacions que fonamenten aquesta centralitat de for- 
ma histbrica. Argumentació i tesi molt més afortunades que les seves reflexions sobre 
I'escassa mobilitat interempresarial dels treballadors espanyols, que no tenen en comp- 
te la infiuencia de i'elevat índex d'atur a i'hora d'establir comparacions amb d'altres 
pai'sos. 
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no acostuma a implicar una qualificació superior i, en canvi, presenta tots 
els inconvenients &un nou lloc de treball (noves relacions personals, desco- 
neixement del treball amb les lbgiques dificultats per obtenir la prima, 
etc.). L'opció més estesa és que la mobilitat es pagui (empresa paperera) i, 
quan aixb s'ha aconseguit (per exemple a l'empresa del metall, mitjangant el 
manteniment de la prima per la mobilitat descendent i l'augment per l'as- 
cendent), els treballadors poden respondre que <caniria bé unes condicions 
millors de treball, o <<més qualificació)>, perb sense creure que aixb sigui 
factible &aconseguir a través de l'acció collectiva. L'assumpció del que s'ha 
convertit, de fet, en prerrogativa de l'empresari és de llarg abast. 

Els exemples es podrien estendre en diverses direccions. En qualsevol 
cas, el que ens interessa remarcar és que a les transformacions que es donen 
en el treblrll i en el mercat de treball, cal donar-hi resposta, sitadicalment 
parlant, prioritciriament des del terreny de l'mcid sindical a l'empresa; sen- 
se que, situant-se en un altre pla, segurament no menys necessari, minvin 
les estrategies globals al voltant de la política econbmica: el famós <(tomb 
sociab reivindicat davant del Govern PSOE, que tants rius de tinta va pro- 
porcionar durant mesos. 

3.  La dificil recuperació del protagonisme sindical a l'empresa 

Certament aquella resposta és difícil tenint en compte la debilitat dels 
sindicats a Espanya, que es fa sentir notablement als llocs de treball. Aques- 
ta debilitat es reflecteix en els nivells &afiliació molt baixos que, com ja 
se sap, provenen &un procés de desafiliació iiniciat el 1979 i no aturat, apro- 
ximadament, fins al 1985, data des de la qual l'afiliació es manté o augmen- 
ta lleugerament perb sense recuperar, en absolut, els nivells obtinguts amb 
el boom afiliatiu de 1977. No és aquí el lloc oportú per tractar de la causa, 
ni per parlar de les que van motivar, al seu moment, la desafiliació i en 
qualsevol cas, són complexes i no han afectat únicament els sindicats espa- 
nyols.17 

Aquí partim de la debilitat sindical com una dada sense pretendre d'ex- 
plicar-la, apuntant únicament que, entre els factors per incloure, s'hi po- 
dria considerar les mateixes estrategies sindicals durant la transició. Es- 
tructurada al voltant de les organitzacions territorials en els temps im- 

17. Vegeu: Croisat i Labbe, 1987, on s'inclou un tractament dels problemes tecnics 
i tebrics per afrontar el problema de 1,'analisi de la desafiliació que ha afectat la majoria 
dels sindicats europeus a l'últirna dhada, encara que no tots ni de la manera catastrb 
fica que els mitjans de comunicació acostumen a indicar. 



uPapers)>: Revista de Sociologia 

mediatament posteriors a la dictadura franquista, l'organització federativa 
ha estat des d'aleshores un dels punts dkbils dels sindicats. La seva estra- 
tegia quasi permanent de potenciar les estructures federatives ha tingut 
poc kxit (pel context de quL. partien inicialment i per la seva prbpia debi- 
litat posteriorment) i aixb es reflecteix en el poc suport que les SSE poden 
rebre dels brgans federatius amb quk s'haurien d'interrelacionar de manera 
molt estreta. En el moment en quk cal proporcionar una alternativa als 
plans de recomposició productiva d'una empresa, de renovació tecnolbgica, 
o en quL. una SSE ha de tenir clar com abordar sindicalment temes com la 
productivitat o la mobilitat, aquesta falta de suport, destacant-hi sobretot 
els escassos recursos possibles per destinar a una adequada formació, es fa 
sentir especialment?' 

Gs clar que ens estem referint de manera indiscriminada als sindicats 
majoritaris del país, quan potser es podria argumentar que, com que és dife- 
rent la prktica sindical de C C 0 0  i &UGT, la seva situació respecte a l'ac- 
ció sindical a les empreses podria ser també diferent; al cap i la fi, CCOO 
ha intervingut menys en acords centralitzats que UGT, i en el seu discurs 
la importiincia que dóna a l'acció sindical directament lligada als treballa- 
dors de les empreses pot ser més gran que a l'organització ugetista. El mo- 
del de relacions laborals respon millor als criteris dYUGT que als de CCOO; 
aquesta última organització ha estat superada per UGT des de 1979-1980, 
pel que fa al protagonisme en la fixació dels límits d'aquest model, i s'ha 
situat a remolc d'UGT en la definició del model, concretat ja en els més 
mínims detalls a la LOLS; malgrat aixb, tots dos sindicats estan condicio- 
nats pel mateix context que, de forma desigual, han collaborat a concretar. 

El model de relacions laborals de l'Estat espanyol és resultat de múlti- 
ples factors i també de les estrategies dels agents socials, per6 tots s'hi veuen 
condicionats, de manera que, al llarg de la transició i progressivament, els 
centres de preocupació de l'acció sindical es fan cada vegada més comuns per 
als sindicats i encara més si ens referim a les necessitats d'actuació a I'em- 
presa. 

Aquesta comunitat d'interessos o de problemes ha collaborat a diluir una 
de les principals dificultats a quh s'havia enfrontat l'acció dels sindicats 
espanyols: la divisió sindical. Evidentment que hi ha coadjuvat també, d'una 

18. En el cas de l'empresa del metall, recordant el moment en que la direcció va 
proposar, i va portar a terme amb 6xit, una regulaci6 de plantilla basada en les jubi- 
lacions avancades i baixes incentivades que, en pocs anys, va reduir la plantilla en 
més d'un 50 per cent en termes relatius i en més de 1.000 treballadors en nombres 
absoluts, un sindicalista indica: ctVam estar intentant de fer un estudi sobre reestructu- 
ració de la producció: nous productes que podíem fabricar, nous mercats ..., perb no 
vam poder concretar-10. Era un tema molt complex per a nosaltres., 
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manera sensible, el distanciament ugetista de les posicions del Govern PSOE, 
a qui va defensar aferrissadament durant els dos primers anys de la seva le- 
gislatura. Les progressives topades partitlsindicat, i la decisió de la defensa 
dels interessos dels treballadors davant de les practiques empresarials i la 
politica econbmica socialista sota parhmetres diferents als practicats els anys 
anteriors, ha comportat un acostament entre totes les organitzacions sindi- 
cals, especialment entre els dos sindicats majoritaris, i &una manera espe- 
cial: a) respecte a una major unitat sindical per impulsar reivindicacions so- 
cials globalitzadores (de la qual el 14-D és una bona mostra); i b) per po- 
der afrontar amb més decisió i forca les transformacions efectives que es pro- 
dueixen en els centres de treball. 

A les empreses sense implantació sindica'l, o molt baixa, aquestes trans- 
formacions no s'abordaven de cap manera. En aquelles on hi havia una pre- 
skncia sindical doble o múltiple (en cas que hi fossin també CNT, USO o 
ELA-STV, per exemple), la divisió sindical, reflectida en diferents estrat& 
gies i posicions a nivell confederal, tenia el corollari en una divisi6 sindical 
a les empreses, palesa en uns CE concebuts per representar unitariament 
els treballadors, per6 incapagos de concretar-ne el seu potencial unitari. 

Paradoxalment, a les empreses on trobem la implantació majorithria 
d'un sindicat sense presitncia, o amb una presitncia minoritaris dels altres, 
aquesta circumstlncia no ha servit per a la millor implantació de les posi- 
cions defensades pels sindicats entre els treballadors, malgrat que les cotes 
d'afiliació siguin relativament altes pel que f'a a la mitjana de les empreses 
espanyoles. Fins i tot aquí, el sindicat no aconsegueix penetrar a la <(cultura 
obrera)> dels treballadors amb les seves posicions, i li és summament difícil 
que aquests assumeixin I'organització sindical al marge del terreny específic 
del taller o del centre de treball. En efecte, en entrevistes efectuades a treba- 
lladors d'empreses del metall, es constata una aclaparadora confusió entre 
SSE i CE: crdn el mateix)>, és la resposta a la pregunta sobre les diferitn- 
cies que hi troben entre un i altre brgan. Cert que aixb deriva, precisament, 
de la neta majoria &un sindicat per damunt d'un altre i que pot, fins i tot, 
tenir aspectes positius en fer possible, mai segura, la reducció de la divisió 
sindical. No obstant aixb, els aspectes negatius són probablement superiors: 
es difuminen les estratkgies i posicions de cada sindicat, que semblen ema- 
nar simplement dels membres del CE, i en absolut és una situació que fo- 
menti l'afiiiació a una o altra organització   indi cal,'^ ja que el CE representa 
els interessos de tots els treballadors per damunt &opcions sindicals concre- 

19. D'aquesta qüestió, en són preocupadament conscients els mateixos sindicats i 
així es palesa en alguna de les seves reflexions (vt:geu, per exemple, Talavera, 1988). 
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tes. Aquestes poden, potser, ser percebudes a l'hmbit confederal i des de les 
identitats ideolbgiques que pugui tenir el treballador, per6 difícilment des 
d e  l'empresa, on el CE és qui actua de manera efectiva. 

4. Transcendir el terreny de l'empresa actuant-hi sindicalment: 
un dels problemes actuals dels sindicats 

Actualment, la major unitat sindical aconseguida per les confederacions 
es  reflecteix també a les empreses, des de les condicions de les quals hem in- 
dicat que aquella unitat es va poder configurar. Per descomptat que aquest 
simple fet no soluciona els   ro ble mes abans enunciats, els sindicats han de 
ser capacos &exercir una política sindical identificable pels treballadors i 
.amb qui: se sentin implicats a les empreses, perb cal, també, que transcen- 
deixin el terreny de l'empresa i que hi connectin reivindicacions socials de 
tipus general, que els permeti d'eixamplar la seva base actual de represen- 
tació. 

2 s  clar que un dels problemes que es poden derivar &una major atenció 
a l'acció collectiva centrada a les empreses prové de la desigual implantació 
sindical. Allh on l'organització dels treballadors sigui més forta, el ventall 
d e  problemes per tractar podrii ser més ampli, i les conquestes que s'obtin- 
dran majors. Per contra, les empreses amb escassa representació sindical i 
sobretot les petites empreses, on l'acció sindical organitzada és priicticament 
inexistent, es poden veure diferencialment desfavorides per aquesta estrat& 
gia. Els perills d'un sindicalisme fet per la <(quota forta* de la f o r ~ a  de 
~ e b a l l , ~  i que oblidi les capes més desprotegides, són evidents. Es precisa- 
ment aquest fet, un dels factors que expliquen la centralització de les estra- 
t&eS sindicals a qui: ens hem referit. 

Serh una tasca difícil fer que els avantatges possibles &obtenir en alguns 
sectors i empreses es facin extensius al conjunt de les bases de representació. 
En aixb hi ha de jugar el seu paper, sens dubte, la capacitat contractual del 
.sindicat a l'hmbit confederal. Reforcat a les empreses, pot veure també re- 
forcat el seu paper a la societat. La necessitat d'afrontar els problemes al 
mateix si de les empreses no exclou l'acció defensora del <(sector secundari)> 
de la forca de treball; una i altra han de ser complementiiries. Mantenir i 
ampliar la influsncia sindical sobre l'arena política és vital encara que les 
cstrat2gies reivindicatives se centrin a l'empresa (Crouch, 1988), com una 

20. Concepte realment expressiu utilitzat pet Salomone (1982), assimilable al dels 
treballadors que ocupen un lioc al ctsector primari* del mercat de treball (Piore, 1983; 
Piore i Sabel, 1984; entre &altres). 

IM 
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manera efectiva de tutelar els treballadors mis desprotegits i d'actuar legis- 
lativament a favor de la prhctica sindical. 

La unitat sindical entorn a les estrat8gies i reivindicacions globals, crei- 
xent des de 1985 i establerta sobre premisses diferents de les que durant 
anys han guiat l'actuació de les confederacions, permet millorar les possi- 
bilitats que aquelles tasques es puguin dur a terme. La major unitat dels 
sindicats a les empreses permet afrontar millor, bé que tardanament i pro- 
bablement per aixb encara a la defensiva, les transformacions que en el 
terreny productiu, de les relacions laborals i del mercat de treball s'han 
produit i s'estan produint. 

Res de tot aixb té a veure amb la defensa d'interessos corporatius, per la 
qual tants adalils governamentals i empresarials han atacat les posicions sin- 
dicals (C. Solchaga en una entrevista a <(El Pals* del 15 de gener de 1989 ar- 
ribava a equiparar-10s amb un Collegi d'Advocats); té a veure, en canvi, 
amb la necessitat de (re)conquerir capacitat contractual a tots els hmbits. 
Té a veure, també (i en aixb tenen raó els qui plantegen la qüestió), 
amb la redefinició del paper de les organitzacions sindicals a les actuals so- 
cietats que, postindustrials o no, han sofert modificacions tan substancials i 
que afecten de tal manera el món del treball que, sens dubte, obhguen a re- 
compondre moltes de les concepcions amb qui: els sindicats actuaven, fins 
als inicis dels anys setanta, als paisos industrialitzats. 

111. LES TENDBNCIES DEL SINDICALISME ESPANYOL 

Al marge de les transformacioris productives i de la utilització de la for- 
ca de treball que hem comentat, els sindicats han d'articular arreu nous me- 
canismes de representació amb els col.lectius derivats de la terciarització de 
l'economia i de la diversitat de relacions contractuals. No és la primera ve- 
gada que es produeix una situació similar. La transformació dels antics asin- 
dicats d'ofici)> en organitzacions s~ectorials, durant els primers decennis del 
segle xx, va ser una resposta -per la necessitat d'adaptació sindical- als 
canvis productius i de relacions laborals del capitalisme; i la transformació 
no va ser gens senzilla. Tampoc va ser homogenis als diferents pdisos eu- 
ropeus (Hobsbawm, 1987). L'adaptació actual tampoc serh fhcil de realitzar, 
i no és estrany que, a partir de la diversitat d'organitzacions sindicals exis- 
tent, es realitzin temptatives diferents per ajustar-ne les funcions als nous 
temps. Tot i que s'han modificat, amb moltes orientacions, diversos camps 
de la relació laboral, hi ha una funció que senibla no haver canviat: defensar 
els interessos dels treballadors. 
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La configuració tardana de les actuals organitzacions sindicals a Espanya 
als anys setanta -gairebé sense connexions amb el moviment obrer ante- 
rior a la Guerra Civil-, quan l'kpoca de major homogenei'tzació de la clas- 
se obrera ja estava en recessió i comengava a crCixer la diversitat entre els 
treballadors, ha comportat una major inestabilitat en la definició dels seus 
models sindicals. Aixb ha dificultat l'adequació de les seves estructures a les 
exigkncies de les noves peculiaritats econbmiques i socials del pals. A partir 
de la situació actual del sindicalisme espanyol, es configuren dues alterna- 
tives per a la seva evolució. La primera, la consolidació dels sindicats com 
a organitzacions que, representant el conjunt dels treballadors, vertebren 
una diversitat més Amplia de collectius socials, sota el denominador comú 
de combatre la desigualtat i l'explotació. Una segona alternativa seria la 
configuració de les organitzacions sindicals com a associacions de defensa 
estricta dels afiliats que representea2' Cal entendre aquestes dues caracte- 
ritzacions com a extrems ideals d'un ampli conjunt de possibilitats, per6 
dins d'un procés en qui. les estrat6gies sindicals dels propers anys aniran 
decantant el model sindical espanyol cap a un altre extrem. 

Existeixen diversos factors que afavoreixen la primera alternativa: a) 
L'entorn geogrAfic més proper, on predomina una concepció del sindicat com 
a organització de classe, amb voluntat &integrar la diversitat cada vegada 
més gran que es produeix entre els treballadors." b.) La cultura sindical dels 
quadres i dirigents sindicals, identificada amb aquest model de sindicalisme, 
tot i que a vegades es produeixin actituds oposades. c) Les intenses rei- 
vindicacions per establir un Estat del benestar, pel fet que les diferkncies 
amb la situació europea encara són molt grans. d) La mateixa configuració 
del sindicalisme espanyol actual, amb una afiliació molt baixa i concentrada 
a les grans empreses, afavoreix la pretensió d'obtenir una major intervenció 
social, augmentant la capacitat mobilitzadora de quk disposen directament. 
e) Les dificultats per establir-se com a potents organitzacions <tformals)>, i 

21. En aquest marc, es podria establir un nou model d'intercanvi per als tre- 
balladors estables i qualscats de les grans empreses, on a canvi de la seguretat del 
lloc de treball, els empresaris disposessin de major flexibilitat (Streeck, 1986); la im- 
posició -o fins i tot acceptacib de polítiques econbmiques neoliberals per part dels 
governs, i la realització de prlctiques antisindicals a empreses i sectors amb poca pre- 
sencia sindical, no seria contestada per les organitzacions sindicals. La consolidació &un 
model sindical d'aquest tipus, apostant per la bona marxa de la seva empresa o del 
seu sector, pot anar associada a una expansió de I'oferta de serveis de qualitat per als 
mateixos membres. En aquest context, la funció econbmica dels sindicats no és menys- 
preable i contribuiria a una millora de la competititivitat del sistema productiu (Free- 
man i Medoff, 1986). 

22. Per una andlisi de la situació actual en el sindicalisme europeu, vegeu Edwards, 
Garonna i Pisani (eds.) (1988), i també Kassalow (1987). 
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per tant, per proveir suficients incentius materials que consolidin Amplies as- 
sociacions d'interessos, porten a una primacia dels valors i els objectius po- 
lítics, de conjunt, que motivin un conjunt més ampli que el reduit cercle d'a- 
filiats. 

Tot i que la situació interna dels sindicats apunta cap a la primera al- 
ternativa, les seves estrategies també són resultat de les estrategies dels altres 
agents socials. En aquest sentit, és especialment important l'evolució de les 
relacions entre 1'Estat i els sindicats. Passada la temptació d'una rApida ins- 
titucionalització -buida de contingut-, per part dels sindicats, i la temp- 
tació de mantenir la simultanei'tat de concertació social i polítiques neolibe- 
rals *ue sols era un tribut de la transició-, per part del Govern, actual- 
ment es planteja la necessitat &establir un nou escenari per aquestes rela- 
cions. Així, s'haurA de posar de manifest la capacitat dels sindicats per 
aconseguir reivindicacions substantives de l'Estat, que afavoreixen el des- 
envolupament del seu model sindical en la linia de la primera alternativa 
abans esmentada, sense que siguin gaire costoses per al mateix sindicat." 

El repte no és gens senzill, ja que el dilerna per als sindicats oscilla en- 
tre la temptació de realitzar intercanvis més o menys desiguals, per aconse- 
guir un capitalisme humanitzat i augmentar la cohesió organitzativa, i la de 
resistir a les grans empreses, amb un progressiu deteriorament de la seva 
capacitat de representació i d'intervenció social. Davant de les dificultats per 
establir acords generals en aquestes noves condicions, els punts de pressió 
dels sindicats a 1'Estat seran -ja ho són- reivindicacions escollides per 
cohesionar, per forcar actituds de solidaritat entre allb que es reconeix --amb 
límits difusos- com a classe. Probablement c:ontinuaran sent punts dillats, 
de difícil continuitat, perb amb capacitat de generar una forta acció collec- 
tiva al seu entorn. Per altra banda, aixb implica la desaparició de la visió 
instrumental -ja forca deteriorada- de la política del sindicat, per afa- 
vorir la consecució del poder per part d'un partit afí. Al mateix temps, els 

23. El Govern no accepta la posició dels sindicats. El seu discurs tendeix a la 
confusió, perb es pot deduir (a part que: actualment tracta els sindicats com a enemics 
polítics) que el seu model és un sindicat limitat a actuar com a associació d'interessos, 
i, si és possible, debil i collaborador. Aquest model és el més favorable per a la realitza- 
ció d'una política econbmica neoliberal, incloent-hi --perb no necesslriament- la pos- 
sibilitat de realitzar un tipus de concertació que legitimi una nova versió postcrisi 
de la socialdemocrlcia. El seu punt cenu:al és tractar els sindicats de corporatistes, cen- 
trats en els interessos dels seus escassos afiliats, i de demagogs quan realitzen reivindi- 
cacions d'intercs general. Assenyalen que el seu ideal seria un sindicat socialdembcrata 
hegembnic i dependent del partit, i que el sindicat socialista, per voler massa protago- 
nisme, ha trencat l'evolució cap aquest model. Per un exemple d'aquestes posicions, 
Zambrana (1989). 
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sindicats intenten vincular la defensa d'<tinteressos generals)> amb les neces- 
sitats dels treballadors i de l'acció sindical en els centres de treball. Es tracta 
de recuperar els nivells salarials perduts durant la crisi, alhora que augmen- 
tar la capacitat contractual del sindicat a l'empresa. La finalitat és reduir la 
discrecionalitat empresarial que provoca un augment de la precarització, 
vinculant el discurs i les estrategies polítiques del sindicat amb la seva ac- 
ció quotidiana a les empre se^.'^ 

La possible consolidació del sindicat com un subjecte polític més autb- 
nom és al darrere de l'kxit sindical en aquest nou context que s'estB confi- 
gurant. Mentre que es difumina el model socialdembcrata de govern <(pro& 
labour)>, convertint-se en un Brbitre que voldria mitjangar entre una plura- 
litat de grups d'interessos específics al seu voltant, la persistencia d'organitza- 
cions de classe apareix com una nova modalitat de regulació dels conflictes 
en el capitalisme postcrisi, que ve a indicar la persistencia de desigualtats 
importants a la societat. La definició d'aquesta estratilgia, problemhtica per6 

24. Algunes d'aquestes dificultats han estat apuntades per V. Pérez Díaz (1986) 
destacant especialment els canvis d'actitud dels treballadors a les societats capitalistes 
avangades: la desaparició de la seva homogene'itat i la nova actitud ctautbnoma, ra- 
cional, instrumental i experimental,, que aquests presenten, en contra de la delegació 
implícita de representació en els sindicats del model tradicional. Més difícil d'acceptar 
és la seva extrapolació (Paramio, 1988) a una única conseqSncia, fortament deterrninis- 
ta, que assenyala la perdua de centralitat del moviment obrer en les aspiracions de 
canvi social, i la conversió d'aquest en un moviment defensiu dels privilegis assolits 
amb anterioritat. L'única ctsalvacióa que li permeten és un augment de la seva ctcons- 
ciencia solidiria* -fruit d'una h p l i a  implantació i una extensa difusió- que permeti 
contribuir a aflorar una nova societat, que amb un ideari socialdembcrata, redueixi 
les desigualtats. Entre els diversos problemes d'aquesta argumentació, es poden assenya- 
lar: 1) Analitza estaticament les estrategies dels agents socials, considerant invariable 
l'ideari socialdembnata: etel mite nbrdic,. 2) No contempla la mateixa capacitat de 
reacció dels sindicats per afrontar els canvis en els seus contextos. evitant la Dura de- 
magbgia. 3) simplifica-els canvis d'actituds dels treballadors menyspreant les possibili- 
tats de manenir una acció collectiva. Aquestes interpretacions  arte eix en d'Olson (1965). . .. 
especialment del seu capítol sobre els-sindicats. 01son diu que els sindicats, com a 
grans organitzacions, només poden subsistir si ofereixen incentius per a i'aíiliació, ja 
que com a gestors de béns collectius per a tots els treballadors, el ctfree-ridern és una 
amenaga constant a la seva continu'itat. D'aixb se n'extrapola una interpretació, per al 
cas espanyol, considerant que pel fet que en el nostre país els sindicats són debils (per- 
que no poden oferir incentius selectius), tan sols tenen dues opcions: o bé dependre del 
partit, donant suport al seu projecte social a canvi d'obtenir mitjans per trencar el 
cercle viciós; o bé enquistar-se en nuclis redui'ts de treballadors. La teoria de l'acció 
collectiva s'ha desenvolupat forca (Taylor, 1987), i es discuteixen molt els fonaments 
d'aquesta perspectiva, intentant-ne reconstruccions menys simplistes (entre d'altres, 
P. Dunleavy L19881 i Regalia [1988]). Així les possibilitats de desenvolupament dels 
sindicats espanyols -seguint també els eixos de les teories de l'acció coUectiva- són 
molt més diverses que les de les anilisis esmentades. 
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probablement necesshria, que els sindicats temptegen amb noves thctiques, 
té un eix central en la necessitat de mantenir cohesionada --o amb possibi- 
litat de cohesió- una classe que ja no és homoghia, perb que continua te- 
nint f o r ~ a  punts en comú. Al llarg d'aquest procés, els sindicats continuen 
sotmesos a conflictes molt forts sobre la seva definició i les seves possibilitats 
&actuació. Són conscients que existeix una relació asimetrica entre el seu 
poder i el de la patronal. A més, també es produeix un altre tipus de rela. 
ció desigual amb l'Estat, que obliga els sindicats a mantenir-se sempre a la 
defensiva, fins i tot en els seus moments d'sxit. En el context espanyol, la 
intervenció política dels sindicats continuarh, encara que amb altres premis- 
ses. La necessiten els mateixos sindicats per mantenir i consolidar d seu 
model sindical, i per evitar un procés de disgregació. També la necessiten 
els treballadors. 
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