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Un treball de caricter histbric sobre un grup so- catalans les actituds ambigües, ates que el que es 
cial -els industrials llaners- durant el període trobava en perill era hrganització social capitalis- 
franquista no pot prescindir de les referencies a les ta. . A 

implicacions derivades de la imposició del Nuevo 
Estado. (Qui  va suposar la instauració del rigim 
franquista per a la societat catalana, i més concreta- 
ment per als industrials catalans i, dins d'aquests, 
per als industrials Ilaners? 

La instauració del rigim franquista va signifi- 
car la restauració de lerdre social tradicional i el 
restabliment d'unes relacions de dominació altera- 
des durant l'etapa republicana i, encara més, du- 
rant la guerra civil. Tanmateix, I'etapa republicana 
no havia estat a Catalunya un període de crispació 
social intensa, contririament al que havia passat a 
d'altres indrets de 1'Estat. Aquesta realitat diferen- 
cial s'ha explicat en part, pero no exclusivament, 
per la dissemblant base econbmica catalana res- 
pecte al conjunt estatal: a Catalunya, la indústria 
dominant era la de béns de consum, indústria que 
no va patir tant la crisi economica perqui es va 
poder beneficiar de l'augment del poder adquisitiu 
de bona part de la població espanyola; augment 
que, d'altra banda, era conseqüEncia dc la política 
reformadora republicana. Aixb no obstant, quan 
esclati la insurrecció militar, la burgesia catalana 
s'alinei majoritiriament amb el moviment antirre- 
publica. La temptativa de revolució social, iniciada 
paral4elament a la guerra, impedia als industrials 

El 1939, la victoria franquista va restaurar 
l'hegeinonia social dels grups oligirquics i la capa- 
citat d'acumulació economica, sobretot a partir de 
la instauració d'un nou marc institucional que as- 
segurava unes condicions d'explotació del treball 
extremes, amb l'eliminació de tots els instruments 
de defensa dels treballadors. La instauració del re- 
gim franquista va comportar un empitjorament 
sense parangó de la vida quotidiana dels assala- 
riats, que es va concretar tant en unes noves con- 
dicions de treball com en la reducció del seu po- 
der adquisitiu. 

La polarització de les rendes, derivada de la 
política social del franquisme, va permetre una 
acumulació de capital en mans dels propietaris 
dels mitjans de producció -compatible amb la de- 
pressió general de I'econornia- que explicaria el 
seu suport al franquisine i les manifestacions reite- 
rades de gratitud i adhesió al regim. Aquesta refe- 
rencia s'ha de tenir present per entendre l'actitud 
dels industrials respecte al franquisme perqui, 
com veurem més endavant, als anys quaranta els 
industrials catalans van desenvolupar una crítica 
constant a aspectes importants de la política eco- 
nomica franquista, pero era aquest un dissens se- 
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cundari respecte a la qüestió central de la identifi- 
cació amb el regim que assegurava la preeminencia 
social. El president del Gremi de Fabricants de Sa- 
badell així ho assenyalava quan exhortava els in- 
dustrial~ a manifestar la seva gratitud a Franco, en 
la visita que havia de realitzar a la ciutat, ja que 
.después de Dios es al Generalkimo Franco y a su va- 
leroso ejército a quienes debemos la terminación de 
nuestro cautiverio y la conseruación de nuestros hoga- 
res y la recuperación de nuestro patrimonio indus- 
trial~.' Ara bé, si totes les classes dominants espa- 
nyoles van poder beneficiar-se d'una política 
social i laboral que assegurava el control i la subor- 
dinació dels treballadors, en termes comparatius, 
la burgesia industrial catalana va ser un dels grups 
socials mcnys afavorits per la política economica 
desenvolupada pel franquisme als anys quaranta. 

Aquesta desigual situació es pot explicar per 
dues raons. D'una banda, en el nou bloc de poder, 
la burgesia catalana ocupi un lloc periferic, que es 
manifestava en una migradíssima presencia en i'a- 
pare11 polític central, i que va condicionar forta- 
ment la seva capacitat d'influencia. Aquesta margi- 
nalitat s'explica per la malfianca d'amplis sectors 
polítics del nou regim respecte a la burgesia cata- 
lana, a la qual consideraven historicament culpable 
pel seu suport al catalanisme polític, i per la seva 
tardana incorporació al bindol insurrecte. D'altra 
banda, cal considerar que la política economica 
franquista era fortament condicionada pels grups 
socials i economics que havien donat suport a Yai- 
xecament i que i'havien financat. Aquests grups, 
en essencia, eren els grans terratinents, la burgesia 
financera i els industrials del Nord. Aquests eren 
els que, en diferents graus, tenien accés directe als 
centres de poder polític i, així, els sectors econo- 
mics que representaven van ser els que va poten- 
ciar la dictadura amb la política autirquica, tot i 
que cal considerar que els diferents interessos no 
sempre eren harmonitzables. 

El conjunt dels industrials catalans va tenir, 
doncs, més dificultats que altres sectors burgesos 
en l'accés al poder polític, almenys els primers 
vint anys del regim, pero aixo no era contradictori 
amb la funcionalitat del franquisme pels interessos 
empresarials. 

L.ESTRUCTURA ASSOCIATIVA DELS INDIJSTKIAI S 

LLANERS 

El primer aspecte que analitzarem és l'estruc- 
tura associativa dels industrials llaners. Com és co- 
negut, el regim franquista va proscriure les orga- 
nitzacions politiques i sindicals, com també 
associacions dels més diversos caires i va crear-ne 
de noves d'acord amb els seus postulats totalitaris. 
Una de les institucions bisiques del c<Nou Estatn 
seria I'Organización Sindical Española -OSE- 
en la qual s'havien d'enquadrar empresaris i treba- 
lladors. Pero la nova legalitat no els afectaria de la 
mateixa manera. Per als treballadors, i'afiliació for- 
Cosa al sindicalisme vertical, juntament amb la no- 
va legislació laboral, van suposar la definitiva pri- 
vació de tot instrument eficac per a defensar llurs 
interessos més immediats, i la integració en una 
organització que tenia entre els seus objectius es- 
sencials el control d'uua classe treballadora amb 
una llarga tradició associativa. Els empresaris, tan- 
mateix, van poder adaptar -uns sectors millor 
que altres- la nova legislació a llurs necessitats de 
coordinació, representació i, en definitiva, defensa 
dels interessos propis. 

Globalment l'empresariat va disposar de tres 
canals d'organització i actuació que palesen, fins i 
tot en el pla formal, les radicals diferencies en la 
posició dels diversos agents socials. Un primer ca- 
nal derganització el formarien les entitats empre- 
sarial~ que es mantindrien al marge, i per tant in- 
dependents, de l'organització sindical -les més 
importants serien les cambres de comerc i indús- 
tria-. Un segon grup, el formaven les entitats pa- 

' h i u  del Gremi de Fabricants de Sabadell (AGFS), -GFS- que a l'lnstitut Industrial de Terrassa -1IT-; aques- 
1942, expedient 447. La indóstiia Ilanera, com la cotonera ca- ta realitat no prejutja la rellevincia de I'una o I'altra entitat, 
talana, han sabut conservar una documentació que és una tan sols constata que el GFS és una institució modeiica quant 
prova palpable del seu protagonisme economic i social. Ma- a la conservació documental, a més que, com veurem, la di- 
lauradament només aquells sectors amb tradició corporativa recció de I'IIT es va ocupar prioritiriament del Servicio Co- 
han prestat atenció a la documentació que ha d'esdcvenir his- mercial, mentre que la direcció del Sector Lanero del Sindica- 
torica. Per a la indústria Ilanera, en aquest article, es fari una to Textil va quedar a les mans del GFS. 
major referencia al paper del Gremi de Fabricants de Sabadell 
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tronals que, tot i integrar-se formalment a I'OSE, 
varen conservar la denominació, el patrimoni i 
I'autonomia, i van reajustar, aixo si, les seves fun- 
cions a la nova realitat socio-laboral -el Gremi de 
Fabricants de Sabadell i I'Institut Industrial de Ter- 
rassa, GFS i IIT a partir d'ara, en són exponents 
clars-. Finalment, I'empresariat disposi d'una im- 
portant plataforma organitzativa en les prbpies es- 
tructures sindicals de nova creació. 

La indústria Ilanera, que era de tots els sectors 
fabrils la que tenia les institucions més antigues, va 
poder mantenir durant el franquisme les seves en- 
titats centeniries. Com en el cas del Foment del 
Treball, alguns sectors del Sindicat Vertical van in- 
tentar que I'IIT i el GFS desapareyessin formal- 
ment, i integressin patrimoni i funcions a I'OSE; 
pero com en el cas del primer, la intervenció del 

Delegado Nacional de Sindicatos, a petició de Pe- 
re Gual Villalbí, salvi totes dues institucions va- 
llesanes de I'extinció. Tanmateix, a diferencia del 
Foment, tant el GFS com I'IIT no solament con- 
servaren el patrimoni, sinó també unes funcions, 
adaptades naturalment a la nova situació, que els 
convertien, a la practica, en la patronal del sector 
Ilaner; aixb sí, dins el marc de I'OSE i actuant com 
a *Servicio Sindical*.' 

Analitzem més detingudament el tipus de 
funcionament de l'organització empresarial Ilane- 
ra. La representació oficial dels industrials s'articu- 
lava entorn dels diferents nivel1 de la Sección Eco- 
nómica del Sindicato Textil Sector Lana -a partir 
dels anys seixanta, Unión de Empresarios del Sec- 
tor Textil i Agrupación Lanera-, on els empresa- 
ris elegien directament els seus representants sen- 

El 1939 es constituí la Junta del GFS amb els matei- xos mernbres que el 1936. AGFS, Memoria 1936-1946 
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sc mediatització de l'aparell verticalista. L'estnic- aleshores amb el CITA -Consorcio de Industria- 
tura organitzativa es va anar forjant progressiva- les Textiles Algodoneros-. La solució la trobaren 
ment, en un procés en que s'havien de compaginar en la creació d'un cserveim, possibilitat prevista per 
la independencia d'actuació empresarial i la con- l'ordenació sindical que, amb imbit estatal, tindria 
solidació del sindicalisme vertical. En el cas del autonomia absoluta, inclosa la financera, i que no- 
sector Ilaner, calia també mantenir un equilibri en- més estaria supeditat a l'autoritat del president del 
tre el protagonisme del GFS i de l'IIT. Siildicato Nacional Textil. Seguint aquest model, 

l'any 1955 es va constituir el Servicio Comercial 
Als anys quaranta, sobretot a la primera mei- de la Industria Lanera, que tenia com a objectius: 

tat, el problema fonamental de la industria era el <promover y, en su caso, realizar importaciones de la- 
subministrament de llana; per fer front a la manca nas y las demás que precise la industria textil lanera 
de materia primera, els industrials llaners consti- nacionab, i xpromover y fomentar la exportación de 
tuiren AGILESA que era una societat mercantil cal manufacturas y de mezck realizando las operaciones 
servicio de los intereses generales de la industria; en directamente, cuando reciba lar oportunas delegacio- 
forma orgánica, a tiavés de sus entidades locales, pro- nes de las empresas integradas, o bien limitándose a pietarias de las acciones, la industria lanera es pmpie- facilitar su realización por dichas empresas, haciendo 
lZrid Y rectora de o pues> de y para aplicación a mismas de las o 
todos los industriales. A todos debe aprovechar su ac- de otras facilidades, otorgadas al Servicio por los orga- 
tuación indirectamente, pero directamente solo parti- nismos oficiales,,.' ciaan en sus oaeraciones los industriales que lo deseen 
yacepten las ;Condiciones de su desarrollo establecidas 
por el Consejo de Administración de la Sociedad, en 
la cual tiene Sabadell dos distinguidos agremiados co- 
mo representantes de sus intereses,~.' 

AGILESA va ser substituida l'any 1955 pel 
Servicio Comercial de la Industria I.anera, consti- 
tuit sey in t  el model del SECEA -Servicio Co- 
mercial de la Industria Algodonera-, que havia 
estat el primer dels serveis comercials creats a 
I'OSE. La constitució dels serveis comercials s'cx- 
plica perque des de l'any anterior -1954-, I'arri- 
bada de José Solís a la Delegación Nacional de 
Sindicatos havia comportat canvis als organismes 
empresarials que s'havien anat creant. José Solís 
no acceptava que existissin organismcs de la vida 
economica no integrats al Sindicat Vertical, al 
menys formalment. Els industrials cotoners no 
s'hi van oposar, perb van cercar una via que, sense 
questionar I'estructura sindical, els permetés man- 
tenir la independencia de quC havien gaudit fins 

' AGFS, Memoriadel GFSde 1947, expedient 669 bis. 
La Junta Nacional Económica del Sector de la Lana 

presentava la necessitat del servei de la segücnt manera: =La 
imegularidad exprrsada(en les importacions de la 1lana)y [a ne- 
cesidkd de ordenar [a politica lanera de forma permanente sobre 
la base de la imponación de lanas como fictor de regulación de 
mercados, llevaron a [a Jrfatura Nacional a la decisión de consti- 
tuir el Servicio Comercial de la Indus& Lanera, a semejanza del 

El servei comercial esdevindria un instrument 
eficient per als industrials llaners al llarg de tot el 
període franquista, com ho reconeixien I'any 1972: 
.<El servicio tal como está montado ahora es un orga- 
nismo extremadamente útil del que la Agrupación no 
puede prescindir, y que creemos hay que mantener en 
el futuro prácticamente con misma estructura y 
funciones de que goza actual mente^.^ 

D'altra banda, la creació del servei va perme- 
tre superar els recels i les competencies crbniques 
entre el Gremi de Fabricants de Sabadell i l'fnsti- 
tut Industrial de Terrassa. El cap de la Sección 
Económica del SNT-Sector Lanero i alcalde saba- 
dellenc Josep M. Marcet; va proposar quc fos Jo- 
sep García Barragán, president de I'IIT, qui presi- 
dís el servei. D'aquesta manera el poder quedava 
repartit entre totes dues entitats, tot i que presidir 
el servei comercial reprscntava controlar quantio- 
sos ingressos i disposar de la possibilitat de realit- 
zar múltiples projectes, raó que esperoni el GFS a 

constituido en los demás rectores, quedando aprobada dicha 
Constitución por la Delegación Nacional de Sindicatos a finales 
de Septiembre de 19SI y teniendo la Junta de Gobierno sws pri- 
meras reuniones y actución con motivo del viaje a Cataluña del 
JeJe de¡ Estado y del Sr Ministro de Comercio* AGFS, Memoria 
del GFS, expedienr 834. 

j AGFS, Acta de la Reunión de la A p p a c i ó n  L.anera de 
13-10-72, expedient 1.166. 



FOTOGMFIA 2. Home~tge alr Pmhomr del Gremi de fabricants de Sabadellamb moriu <le les fi,iter del I\' Centenar!, S'zrrr Hernar del 
Montseny, 20-1V-1919. Dksquena a drew dreu: Camil Giralt, Gabriel Cirer4 Jorq, M Sampm, P m  Arir, Emert 
Abelló, Emest Erra, Domingo GUanov<is, Mn Emest Mateu, ?, Joan Mari C o m m i ~ s ,  Narcis Nonel,! Joan Planr 304 
Josep Bonk, Joan Morra,! Manuel Commine, Ramon Mallofié, F m n  Caviblancas, ?, Josep M. Marc3 Joan Llonch, 
Joan Colomer, ?, Joaquim Salla&, Ezequiel Esiruch, Feliu Peig. Asseguü. Santiago Udina, Josep Ribé, Miguel Vives- 
Jenny, Paco Lionch Gorina, SalvadorPlane V& AntoniLloncb,Joan Planr. (GFS). 

mantenir la iniciativa i conservar la supremacia 
política al si de I'Agrupación de la Lana del SNT. 
En aquest sentit és important assenyalar que el 
GFS aconseguí controlar de forma absoluta, fins i 
tot financerament, el Pla de Reestmcturació de la 
indústria llanera que s'aprovi I'any 1962. Una altra 
fita important per la preponderancia del GFS a 
I'organització sectorial llanera va ser la celebració 
de la XXXII Conferencia Llanera Internacional, 
a Mallorca, I'any 1963. El Gremi va actuar com a 
amfitrió de la reunió, en que destaca el paper del 

president de la delegació espanyola, Miquel Vives- 
Jenny, membre de I'entitat i president de la Cam- 
bra Oficial de Comerc i Indústna de Sabadell, en- 
tre 1958 i 1963. Passats ja els primers anys no van 
haver-hi recels importants entre totes dues enti- 
tats i es va consolidar el costum que el president 
del Servei Comercial fos el president de I'IIT i el 
president del GFS dirigís I'Agrupación Lanera del 
SNT, fins a I'extrem que aquesta no tenia funcio- 
nariat propi i complia aquesta tasca el personal del 
GFS. 

A la Junta Ordinaria del Gremi de Fabncants, cele- vamos enhando penorrmente. b) LnJunta a t ~ l  h e  en pyec-  
brada al gener de 1954 es va decidir reelegir J. M. Marcet com to grandes iniciativas cuyo ertudio se ha em&ido dumnre el 
a president de l'entitat, contrariant la norma estatutiria que mandato &l St: Marcet c) El Cornejo & Prohombres pienrrt que 
impedia superar els dos anys en I'exercici de la presidencia. los hombrespaan tal vez &mariado depnrrtpor laJunta &l Gre- 
Les causes de la reelecció havien estat del segúent ordre: .a) el mio, limitando cuntopdiemn dar de sG. AGFS, Junta OrdiM- 
SI: Mamt es hombre & infIHencias políticas, que pueden ser con- M GFS, gener 1914, expedient 795. 
venientespam encauzar iospbkmar de la nonnalidaden la que 
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Cal subratllar, doncs, la perfecta adaptació 
dels industrials a l'organigrama verticalista. La im- 
portancia del sindicalisme vertical era destacada 
pel president del Gremi, Josep Casas Cunill, en un 
informe del juny de 1961 en els següents termes: 
<<Conviene renovar aquinuestrafe en la acción sindi: 
cal que nos compete y la necesidad y urgencia de con- 
tinwrla sin desmayo. El proceso de liberación econó- 
mica interior que hemos vivido en estos últimos años 
y la iniciación en grande del proceso de liberación ex- 
teriov, podrtá inducir a muchos a la idea de que la ac- 
ción sindical económica habtá perdido vigencia y ne- 
cesidad Error más propio de una mentalidad de lucha 
entre la Administración y la industria que de la nece- 
saria mentaliddd dinámica de los tiempos. El Sindica- 
to es el punto de contacto de todos nosotros, posibi- 
lidad de dialogo, el instrumento capaz de una eficacia 
operante y activa>. Casas Cunill considerava quc ca- 
lia reafirmar davant de tothom el caricter del sin- 
dicat de veritable representant de l'empresariat: .A 
todos ellos hemos de pedir que nos sigan; pero a todos 
hemos de daG en contrapartida y garanttá, la seguri- 
dad de que su propio interés pesa tanto como el que 
más. 6.) Nuestro sector ha de se? lo es sin du& elpor- 
tavoz del pensamiento y del criterio de la industrim.' 

D'altra banda, la composició del Sindicato 
Nacional Textil respectava el pes específic del tex- 
til catala dins el conjunt estatal, com ho demostra, 
al sector Ilaner, la proporció de membres catalans 
en els diferents organs del sindicat. L'any 1954, la 
Comisión Permanente de la Junta Nacional Eco- 
nómica del Sector de la Lana era formada per Jo- 
sep M. Marcet -president-, Josep García Barra- 
gan -vice-presideut- i Josep M. Arañó i Antonio 
Gómez Rodulfo -vocals-.' L'any 1971, dels 46 
components de la Junta Nacional de la Agrupa- 
ción de la Lana, 19, el 41 per 100, eren industrials 
sabadellencs i 14, el 30,4 per 100, terrassencs, és a 
dir, que en conjunt el 71,4 per 100 corresponien 
a les ciutats vallesanes. Aquesta proporció aug- 

menta si observem la composició de la junta per- 
manent, veritable brgan de direcció de l'Agrupa- 
ción: d'un total de 15 membres, 7 eren sabade- 
llencs i 5 industrials de Terrassa, és a dir, que en 
conjunt ocupaven el 80 per 100 dels cirrecs a ni- 
ve11 estatal. També a la Unió d'Empresaris textils, 
de la qual el president i el vice-president eren cata- 
lans, el 80 per cent deis representants llaners eren 
catalans -16 sobre 20-? 

Vista l'estructura organitzativa, caldri analit- 
zar alguns dels temes d'atenció preferent per part 
dels industrials llaners." 

Quina era la situació de la indústria catalana 
després de la guerra civil? Les investigacions mo- 
nogrifiques realitzades demostren que les destruc- 
cions van afectar poc les instal.lacions industrials. 

En el cas de la ciutat de Barcelona s'ha posat 
en evidencia que els bombardeigs tenien corn a 
objectius fonamentals l'extensió del pinic i la des- 
moralització de la població, i no objectius econo- 
mics." J. Calvet, per la seva banda, ha assenyalat 
l'abast Iimitat de les destruccions industrials du- 
rant la guerra civil a Sabadell i a Terrassa." 

D'altra banda, en a lpns  casos, les indústries 
es trobaren en millnrs condicions que al 1936, ja 
que les col.lectivitzacions realitzades, alli on els 
treballadors tenien un coneixement profund de tot 
el procés productiu, van significar millores conver- 
tides en augments de producció. Per últim, com 
assenyalava la memoria de la Cambra Oficial del 
Comerc i la Industria de Sabadell -COCIS-, 
corresponent a 1940-41, els fabricants de teixits es 
van trobar amb una pluja de comandes, atesa la 
manca de prove'iment d'una part de la Península 
els anys del conflicte, cosa que comporta que molt 
aviat funcionessin més telers a Sabadell i a Terras- 
sa que abans de l'esclat de la guerra. 

AGFS, Informe sobre los problemas actuales de la indus- Marques, F. Torredemer, J. Anter, J. lllas i A. Vilaplana. 
nk lanera que elpresidente de la Junta Nacional Económica del Arxiu de I'Institut Industrial de Terrassa (AII?), Cor- 
Sector Lana D. José Casar Cunill somete a la consideración de di- respondencia 1971. 
cha Jznra, Madrid, 22-6-61, expedient 953. 'O Sobre la indústria llanera en conjunt, vegeu: CAIVI?. 

EIS membre vocals de la dita junta eren: A. Circra, S. (1990). 
Quemada, R. Majem, J. Comerma, V. Vizoso, E. Fernández " Vegeu: VILLAROYA (1981). 
Torrella, M. Vives-Jenny, R. Terol, J. Guasch, J. Armengol, P. " CAIYFT (1982) p. 22-23. 
Giró, J. Borras, J. Carbonell, F. Román, A. Pujo¡, P. Kius, J. 
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F«T~~GI<AI Ih 3 .  Keuriro c/c /'lnititi*lo Ejpaiul dc II*mmorión Textil Lanera a l  Fomrnr ti<,/ hi,hi// ,\.ncioriLzi 20-.\11-I~~(~~. l>i~r<,uiri;z a 
d r r w  ?, ?, Sr Cugaró, !, Jorep Casa CunilL ?, J O S ~ ~ I  Garcrá Bnnügnn, ) Sanriugo Quemad4 Joan Planr i Cornadran. 
(GFS). 

Tanmateix, la instauració del reGm franquista 
va suposar un trasbals en les activitats llaneres, les 
quals, com la resta de l'economia, es van veure 
afectades intensament per la política autirquica. 
La política economica del primer franquisme era 
presidida perla voluntat política d'aillar-se de I'ex- 
terior -pocs mesos després del final de la Guerra 
civil esclati la 11 Guerra mundial-, pero a la vega- 
da cal analitzar-la considerant les altres experien- 
cies feixistes europees, ~ e r ~ u e  són aquestes darre- 
res les que van inspirar les mesures d'intenrenció 
economica. L'aillacionisme i la intervenció afecta- 
ren notablement l'economia catalana, basada en 
una indústria generalment transformadora com la 
Ilanera, que depenia de l'extenor quant a submi- 
nistrament de matkries primeres i energia. 

Des de mitjan anys quaranta, la crítica de I'in- 
tewencionisme economic estatal va ser un eix de 

les manifestacions públiques dels industrials Ila- 
ners. Un problema apareix com a central: el sub- 
ministrament de llana. Inexistent la importació de 
materia primera, els industrials havien d'entrar en 
un procés de negociació encobert amb els rama- 
ders per aconseguir prou materia primera de qua- 
litat adient. La memoria-resum del GFS, correspo- 
nent al període 1936-46, exposava clarament quina 
era la situació a que havien de fer front els fabri- 
cants llaners en relació a la recollida de la llana .en 
régimen de contraatación intervenida y tawi, primem, 
y en régimen de recogida oficial por el Sindicato de 
ganader.2, después y seguidamente por el Exti1 cier- 
to es que con ninguno de dichos sistemas, pese a la 
pródiga ceiebración de reuniones, adopción de medi- 
das y gestión cerca de los organismos sindicaies intere- 
sados y de los propios Ministerios, se consiguió el fin 
apetecido de ver abastecida la industria con toda la 
materia que pcisaba para su nonnal funcionamien- 
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tu, dado el volumen de la demanda, la puesta en ser- 
vicio permanente del utillaje estacwml y el desabaste- 
cimiento general del mercado españoL. La Junta rea- 
firmava en la mateixa memoria hposició a la 
intervenció al mateix temps que insistia en la ne- 
cessitat de gestionar davant el poder polític la mo- 
dificació d'aquelles mesures inconvenients per a la 
indústria. Deia: «La posición de la entdad, en todos 
los problemm denvados de la intervención, ha sido 
siempre la misma: el mantenimiento de un principio 
y tendencia de libertad en todos los órdenes de la vida 
industrial; pero rechazada ésta e implanta& la regu- 
lación oficial, no quedar (sic) al margen de su elabo- 
ración, antes al contrario, colaborar en ella lo más po- 
sible para conseguir mayor fiexibiliddd y capacidad de 
adaptacióna. 

El rebuig de la intervenció era recurrent en la 
documentació dels industrials Ilaners, en la qual 
hom propugnava la llibertat economica com I'úni- 
ea possibilitat de normalitzar el sector. En un in- 
forme de 1950 sobre Ibrdenació del mercat llaner 
s'afirmava que elas tasas oficiales de las lanas son ya 
en la actualidad una verdadera ficción pues a conse- 
cuencia de la aplicación de las nomas de sobreestima- 
ción, los precios de todas laS lanas fims han quedado 
actualmente elevados en un 30 o 40por 100, aparte de 
las concesiones que en cada Campaña ha sido necesa- 
rio tener a los ganaderos para facilitar la recogida de 
[dS lanasu (...) <Por otra parte, el actual sistema de pre- 
cios topes de los tejidos y manufacturas de lana es cada 
diá más inoperante. El fabricante se encuentra en la 
imposibilidad de poder fabricar dentrn de la ley, una 
gran cantiddd de tipos que el mercado acepta y consu- 
me y que deben ser vendidos en régimen de clandesti- 
nidad, mientras que el público rechaza la adquist 
ción de muchos otros articulas que se le ofiecen por 
debajo de los precios o tipos legales* (...) .<Por todos los 
motivos equestos, estima unánimemente todo el Sec- 
tor industrial lanero que la única fórmula de solución 
de los problemas que tiene planteados seriá la libertad 
total del comercio e industria de la lana. tanto oor lo 

precios de las materias primas y sus productos 
elaborados, de acuerdo con [as realidades y necesida- 
des del mercado consumidor»." 

L'any 1950 els industrials van aconseguir la li- 
beralització llanera, pero només provisonalment, 
ja que el febrer de 1951 el govern va decidir acabar 
I'assaig liberalitzador, atesa la puja general de 
preus, i tornar a la intervenció. Els industrials Ila- 
ners, amb J. M. Marcet al davant, van utilitzar tota 
la seva capacitat &influencia per evitar-ho sense 
assolir resultats positius, de manera que el 30 
d'abril s'establia un nou sistema interventor que va 
ser duramsnt denunciat pel Gremi. 

k l7 de desembre dc 1951 va tenir lloc una as- 
semblea general extraordinaria en quC esclati el 
malestar dels industrials llaners sabadellencs i es 
van evidenciar els interessos, de vegades contrapo- 
sats, dels diferents sectors Ilaners. La Junta Dele- 
gada del Gremi va dimitir, davant les crítiques re- 
budes d'una part d e l ~  associats per haver partici- 
pat en la gestió de les mesures interventores.'" la 
base de les diferents actituds dels empresaris Ila- 
ners hi havia els interessos no coincidents entre fa- 
bricants grans i petits, i comerciants intermediaris 
amb el sector ramader, aquests darrers defensors 
de la intervenció i la limitació de la importació, 
que permetia mantenir la producció interior a 
preus elevats i alts beneficis. 

La definitiva liberalització llanera es va donar 
el 1953, pero la divisió profunda entre els indus- 
t r ia l~ llaners que es va posar en evidencia a l'as- 
semblea de 1951 no es pot donar per tancada fins 
el gener de 1959, ocasió en la qual J. M. Marcet va 
dirigir una carta al conjunt dels associats piante- 
jant la necessitat de superar antigues desavinences. 
A aquelles alcades la política economica del go- 
vern havia canviat, i el Pla d'Estabilització era un 
primer instrument per incorporar l'economia es- 
panyola al cicle expansiu de les economies occi- 
dentals. 

que respecta a las primeras materias como a sus manu- Hem assenyalat que l'oposició a I'intervencio- 
facturados, hilados y tejzdos, y al comercio de los mis- nisme economic va ser fort entre els industrials 
mos, pues únicamente dentro de un régimen de liber- Ilaners, actitud que no era exclusiva d'uns i que 
tad podriá ser encauzado el necesario reajuste de los compartien amb la major part dels industrials ca- 

'j AGFS, Consideraciones acerca la futura ordenación de " AGFS, Carta de la Junta Drkgadu al President del GFS, 
la industria lanera, expedient 712. 7-12-51, expedient 739. 
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1 I I  1 4. IJisiia a Li \ ' / / i ra  /ndi<rrrial i Comercid1 \ii/~.~~l~~11, 1970 IB'esqr<ena a <irera: Ro/,'ic/ .Sr>/c,; pw,i<lc>ii <Id (;/S; cl ni,- 

nistre de  comer^ Ceron Ayuso; Feliu Cornpati?,~; Gabriel Carm Villalba, delegat cotnilrcal de Iii CNS; Hener A m e n -  
gol, de I'lnstitut SallarPr i Pk i Ramon Navarro, cap de la secció social del Sindicar iextil Local de Li CNS. (GFS). 

talans. Pero aixo no significa que els anys quaranta 
i cinquanta fossin anys de dificultats, ans al con- 
trari, foren anys, com dibuixava M. Aznar, de .di- 
nemfáci[, de la fabulosa ganancia alalcance de la ma- 
no, de la fortuna lograda en un dos por tres, de la in- 
f7ación genemndo millonarios a diestra y ~ i n i e s t r ~ ! ~  
Pero, sobretot, cal subratllar que el Nuevo Estado 
assegurava als industrials la possibilitat de desen- 
volupar la seva activitat amb assossec, sense haver 
de fer front a les reivindicacions dels treballadors; 
encara més important, sense que ningú no pogués 
posar en qüestió aquel1 ordre social, que era garan- 
tit per 1'Estat. Així ho reconeixia la Junta del GFS 
en afirmar: *Ha tenrdo la dicha Junta en los años si- 
guientes a la liberación, de no tener que afiontar ni 
directa ni indirectamente, aquellos graves problemas 

que en periodos anteriores tanto preocuparon y tan 
hondas perturbaciones produjerotz los de orden so- 
ciaG." 

D'altra banda, I'autarquia representava una re- 
serva del mercat interior que feia possible les pro- 
duccions poc competitives ja que ni es reinvertia a 
les indústries ni es produia amb una qualitat míni- 
ma perque no hi havia pressió dels consumidors. 
N o  hi ha dubte dels efectes negatius de la política 
economica dels primers vint anys del franquisme 
per a la indústria Ilanera, pero cal subratllar que 
una cosa són els interessos de la indústria i una al- 
tra els dels industrials, que no necessiriament són 
coincidents. En un qüestionari sobre la situació de 
la indústria llanera en relació a la dels pa'isos co- 
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munitaris, datat el desembre de 1962, I'IIT afirma- 
va: *Después de la guewa española, cuando la guewa y 
postguewa mundiales forzaban a los grandespaües in- 
dustriales a un ritmo creciente en el aprovechamiento 
de la capacidad de producción de su mano de obra, 
España, por diversas circunstancias y acontecimientos 
nacionales e internacionales, conoció una facilidad 
ficticia para la producción industrial, despreocupán- 
dose y apartándose de las corrientes mundiales de pro- 
gresivo incremento de la productividad de la mano de 
obra y pedando asides&sada en una situación & in- 
firioridad que no ha sido aún superada en su totali- 
da& (...) deguramente la mayor diferencia que hoy 
acusan aún nuestra industrias, respecto a las extranje- 
ras en cuanto a la producción/obrero, siga residiendo 
en el tipo de maquinaria que este obrero tiene a SU dis- 
posición para realizar a un ritmo óptimo el trabajo 
que se le pueda 

A partir dels anys seixanta, la indústria llane- 
ra va viure un procés de creixement important pe- 
ro no d'una intensitat paral4ela a l'augment del 
poder adquisitiu i a i'increment de la població ur- 
bana. El creixement Ilaner, a més, es va veure limi- 
tat per la competencia de les noves fibres sinteti- 
ques i per la necessitat de mantenir un continu 
procés de reestructuració amb que es pretenia 
adaptar la indústria a l'evolució del mercat i la tec- 
nologia. 

A més del Pla de Reestructuració de 1962, ja 
esmentat, a les acaballes del franquisme, 1975, 
s'aprovi un nou pla que va permetre a les empre- 
ses marginals retirar-se dignament del mercat, en 
paraules de la membria del GFS corresponent a 
1976. 

Fins aquí hem tracat una panorimica de la in- 
dústria durant aquest període. Pero les entitats 
empresarials llaneres, com el CECEA al cotó o 
ANAIP a les quimiques, tenien un altre front d'ac- 
tuació essencial: les relacions laborals. Ens hi refe- 
rircm a continuació. 

" AIIT, Cuestionario para el informe sobre el Mercado Co- 
mún, desembre 1962. 

Larticle 72 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 
establia que cei deber primordial del trabajador es la diligencia 
en el trabajo, kz cokzboración en kz buena marcha de la pmduc- 

LES RELAClONS LABORALS: DE LA DISCIPLINA I>E LA CASEK- 

EA A 1 A CONFLICTIVITAT LABORAL 

Ja hem assenyalat que la victoria franquista va 
tenir com a conseqüencia immediata el restabli- 
ment de la preeminencia social dels propietaris so- 
bre els treballadors, supremacia sancionada en el 
Fuero del Trabajo i en la nova legislació laboral es- 
tablerta. Les dues peces legislatives bisiques -Ley 
de Reglamentaciones de Trabajo i Ley de Contra- 
to  de Trabajo- van reforcar extraordiniriament la 
posició del patró, que s'havia convertit en una au- 
toritat inqüestionable -cjefi de empresa-. 

La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 era 
molt explícita al respecte: .Es deber del trabajador 
cumplir las reglamentaciones de trabajo, asi como las 
órdenes e instrucciones del jefe de empresa, de los en- 
cargados o representantes de ésta y de los elementos del 
personal de la misma que le asistana. Es passava, 
dones, dc la diligencia -característica de la llei de 
1931-'5 l'obediencia com a primer deure del tre- 
ballador en un regim disciplinari que es pot quali- 
ficar de casernari. 

De manera que a partir de 1939 els empresaris 
van gaudir d'una situació extraordiniriament favo- 
rable -inqüestionabilitat de b rd re  social, enqua- 
drament, control i, si s'esqueia, repressió dels tre- 
balladors, legislació sindical i laboral absolutament 
favorable, etc. El retorn a la jornada de 48 hores, 
les normes discipliniries, la reclassificació de cate- 
gories, eren altres elements que conformaven les 
noves condicions de treball19 i que justifiquen la 
coneguda frase de l'alcalde Marcet *el obrero L..) te- 
nút la sensación y el encubierto temor que no tardaria 
en caer en una nueva era de esclavitud en el trabajo,>." 

Encara van tenir més importancia les extraor- 
diniries condicions d'explotaci6 del treball deriva- 
des de la política salarial imposada pel regim fran- 
quista. Cany 1939 els assalariats van veure com el 
seu poder adquisitiu se situava per sota del nivcll 
de subsistencia. Aquella situació era el resultat 

ción, del comerch o cn la prosperidad de la itnidad económica 
para quien preste sus obra y seruiciosu. 

l9 Vegeu MOLINERO i YsAs (1985). 
MARCET (1963) p. 26. 
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d'una de les primeres mesures de política laboral representar els treballadors davant el patró, sinó 
implantades pel rigim franquista: restablir els sala- col4aborar en el desenvolupament d'unes rela- 
ris nominais en el nivel1 assolit abans de julio1 de cions que, per definició, no podien ser conflicti- 
1936, prescindint del fort procés inflacionari que ves. D'altra banda, s'elegien, mitjancant un proce- 
va acompanyar el conflicte bel.lic." diment indirecte. els carrecs directius de les 

Aquest punt de partida és el que va permetre 
als industrials llaners practicar una política pater- 
nalista que arrelava, tanmateix, en una tradició an- 
terior. Aixi va ser relativament freqüent que els pa- 
trons efectuessin pagaments extraordinaris als 
treballadors, amb els quals s'intentava comple- 
mentar uns salaris reglamentats que no cobrien la 
simple subsistencia. També, en molts casos, s'in- 
tentava fixar la plantilla de l'empresa, pcrque ja a 
la segona meitat dels quaranta existia manca relati- 
va de m i  dóbra i els industrials intentaven millo- 
rar miuimament l'oferta salarial, cosa que va arri- 
bar a ser considerada pel GFS com la *causante de 
precedentes ypertz~rbacionesa, encara que s'expliqués 
pel ctrasiego de personal de unas a otras empresas, in- 
dicativo de la escasez de mano de  obra^." Tanmateix, 
cal situar en un terme just la repercussió de tals 
complements perqui, com es pot deduir de les 
membries de la COCIS, I'any 1950 els treballadors 
llaners encara no superaven el 65 per 100 del po- 
der adquisitiu que tenien abans de I'esclat de la 
guerra. 

En allo que els industrials llaners van adoptar 
una actitud uninime, coincident d'altra banda 
amb el coujunt d'empresaris, va ser en el fet de 
mantenir a qualsevol preu la disciplina laboral i 
evitar qualsevol ampliació de competincics pels 
-en aquests anys- tebrics representants dels tre- 
balladors. Un exemple prou eloquent d'aquest ob- 
jectiu és la batalla que van lliurar les entitats em- 
presarial~ contra els jurats d'empresa." Per 
lóctubre de 1944, en el marc de diverses iniciatives 
per assentar institucionalment el regim franquista, 
van fer-se les primeres eleccions sindicals. A cada 
empresa, per cada una de les categories professio- 
nals, s'elegia un enllac; la seva funció no era la de 

'' Per un conjnnt d'empreses catalanes s'han pogut es- 
tahlir series salarials que indiquen un increment mitji del 
368% el 1950 respecte a 1939, davaiit d'un increment dels 
preus oficials a Barcelona del 548%, índex a que s'hauria 
d'afegir la incidencia de I'omnipresent mercat negre. El poder 
adquisitiu dels treballadors industrials se simava el 1950 al 

seccions socials i econbmiques dels sindicats, que 
en el cas dels treballadors eren ocupats per la bu- 
rocracia verticalista, bisicament falangistes. Dos 
anys abans, la Delegación Nacional de Sindicatos 
havia elaborat un document sobre l'ordenació de 
I'empresa enacionahindicalish~, en que es proposa- 
va que al costat del jefe de empresa que tenia .la ple- 
na autoridad de ordenar el disciplinado esfueno [del] 
personal subordinados i que era qualificat de con- 
ductor nacionalsindicalistas, es creés un *consejo de 
productores de confbnzaa denominats junta de ju- 
rats. Entre les condicions per a ser candidat a les 
juntes hi havia la de tenir un comportarnent irre- 
protxablc en el treball segons l'opinió del patró, 
que era l'encarregat de fer la llista d'elegibles. Des- 
prés d'estar paralitzat durant alguns anys, per 
I'agost de 1947 el govern aprovi un decret creant 
els jurats a totes les empreses de més de cinquanta 
treballadors, que es caracteritzaven per ser els or- 
ganismes que havien de fer efectiva la col4aboració 
entre *el capita,! la técnica y la mano de obra>. El ju- 
rat d'empresa seria presidit pel patró i els vocals 
serien elegits pels treballadors; les seves atribu- 
cions eren: canalitzar les aspiracions del personal, 
assessorar i informar l'cmpresa i ser informat re- 
gularment del seu desenvolupameut i comprovar 
el compliment de la legislació vigent. Segons el de- 
cret esmentat, el reglament que havia de posar en 
marxa els jurats es publicaria en un termini mixim 
de sis mesos; pero es va retardar sis anys. Lbposi- 
ció patronal va ser, segurament, decisiva. 

Un document intern del GFS assenyalava que 
tots els sectors industrials i comercials ecoinciden 
en apreciar la gravedad del ensayo cuyas consecuen- 
cias no pueden prmeerses. Per als redactors de l'in- 
forme e n  menos de sna década España se ha puesto a 

voltant del 65% del corresponent a I'inici de la guerra civil, 
amh notables osci1.lacions al llare de la decada. Veeeu Mou. 
NEXO i YS?S (1985). 

AGFS, Memoria de 1947, p. 11. 
" MorlNr~o i YsAS (1989). 
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la cabeza de todos los Estados del mundo en laprotec- de les entitats patronals van reixir plenament ja 
ción de las clases trabajadoras y su legislación social es que, <afortunadamente hasta ahora (el reglamento) no 
la m ' s  avanzada. En aquesta política *el Gobierno ha llegado u publicarse y sertá de desear su aplaza- 
ha contado siempre con la simpattá y la colaboración miento indefinidoz." 
de los industriales»; pero la creació dels jurats era 
.una innovación peligrostjima en el concepto español 
de las actividades industriales y mercantilesa, dc con- 
seqüencies tan greus que podien arribar a *poner 
en peligro los magnl;ficos resultados de la politica so- 
cial del Régimem. Ilinforme afirmava rotundament 
que <,la intervención obrera en la industria sea en for- 
ma de Comités de Empresa, de Control o de Gestión 
(...) es procedimiento de neta inspiración marxista y 
ha sido considerado por altos dirigentes del comunis- 
mo internacional como el arma más eficaz para de- 
sordenar la producción industrial y preparar el asalto 
comunista al poder^.^^ 

Coposició a I'establiment dels jurats d'empre- 
sa es va manifestar en totes les entitats patronals 
dels diferents sectors productius. Quina explicació 
té una mobilització tan important? D'una part, 
l'experiencia de la República i la guerra, i la cons- 
ciencia de la fal.licia de la  hermandad nacional- 
sindicalistm entre empresaris i treballadors, fona- 
mentarien en bona mesura bposició patronal. 
D'altra banda, cal subratllar que les entitats em- 
presarial~ sempre van plantejar una resistencia sis- 
temitica a qualsevol intervencionisme potencial- 
ment limitador de la llibertat empresarial, 
especialment si aquest es donava al si de les matei- 

Un escrit dirigit al director general de treball, xes empreses. En aquest darrer aspecte les referen- 
datat el 13 de julio1 de 1948, recollia bona part cies a la hipotktica limitació de I'autoritat del pa- 
dels areuments del document esmentat i destacava tró són orou exolícites. " 
entre els errors mes greus de caricter general <el 
carácter electivo, sin restricciones de ninguna especie 
de los Jurados de Empresdu, i més encara conside- 
rant que <en la general organización estatal es& dese- 
chado lo que se llama pura democracb i que <no se 
puede ocul@r a nadie que conozca lo que es la indus- 
tria y la masa obrera espuriola, desgraciadamente muy 
poco prepara& el peligro que implica ahora ir a unas 
elecciones, precisamente entre b masa obrera, entre la 
masa que siempre militó en los partidos de la izquier- 
da revolucionarb. Entre els aspectes concrets es 
destacava que <la autoridad del Jefe de Empresa c..) 
que& muy mal para& quizá$ por el momento mas 
moral que materialmente, pero no cabe duda que 6.1 
limita la autoridad de éste y la menoscaban hasta tal 
punto, que ha de quedar francamente perjudicada la 
disciplina y el buen orden en el trabajo,>. D'altra ban- 
da, el 13 de gener de 1949, el president de l'IIT, di- 
rigint-se a l'assemblea general d'associats, explica- 
va les intenses gestions fetes per donar a coniixer 
i'opinió patronal, gestions que havien arribat a do- 
dos aquellos elementos que por su situación y ascen- 
dencia en IdS altas esjiras publicas del Patj, podtán 
preparar el ambiente en orden a la suspensión indefi- 
nida de la Reglamentación a n u n c a ~ .  Els esfor~os 

Mantenir el majar grau de discrecionalitat en 
la seva activitat, donar suport i incentivar qualse- 
vol decisió pública que els afavorís i oposar-se ra- 
dicalment a les mesures intervencionistes perjudi- 
cials va ser una línia d'actuació invariable en que 
les entitats empresarials van esmercar molts esfor- 
$os. Per aconseguir-ho van utilitzar el conjunt 
d'instruments al seu abast, entre els més impor- 
tants, hrganització corporativa, i d'aquesta mane- 
ra van complir les funcions que li són propies, 
també durant el franquisme. 

Als anys seixanta els industrials llaners parti- 
cipaven plenament de I'actitud majoritiria entre 
I'empresariat de suport ple al sindicalisme vertical. 
En el terreny laboral hi havia tres aspectes sobre 
els quals els industrials insistien freqüentment: am- 
pliar al mixirn possible I'irnbit territorial de la ne- 
gociació col.lectiva, la negativa a ampliar el que 
s'anomenava epaticipació dels treballadors en l'em- 
presa. i mantenir els obstacles a una representació 
sindical obrera lliure. Respecte a l'imbit de nego- 
ciació, els industrials llaners van impulsar una po- 
lítica d'harmonització salarial per tot el sector, as- 
solida en bona mesura amb el Conveni provincial 

AGFS, 1948, expedient 678. 
117, Assembiea General Ordznarq citat per CAIW 
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de la Llana de Barcelona, amb l'objectiu d'evitar la 
mobilitat de la m i  &bra d'unes empreses a d'al- 
tres, mobilitat que augmentava els costos laborals 
de les empreses. En el mateix sentit demanaven 
que no s'alteressin els salaris relatius entre els dife- 
rents subsectors textils per les repercussions nega- 
tives que tenia sobre el malestar dels treballadors 
Ilaners. 

El segon element que enunciivem esti rela- 
cionat amb el debat sobre la participació dels tre- 
balladors en l'empresa, iniciat cap a mitjan anys 
seixanta. Un dels punts de fricció entre les entitats 
patronals i l'aparell verticalista, que exercia com a 
.representant. dels treballadors al si de ]'OSE, es 
trobava en el fet que aquests intentaven emprar 
l'empresa com el camp on guanyar cert reconeixe- 
ment dels treballadors, enmascarant així una es- 
tructura sindical coactiva. D'altra banda, en el 
context d'una etapa ecohomica expansiva, amb un 
sindicalisme controlat, i coneixedor de les refor- 
mes laborals europees, un cert sector empresarial 
no s'oposava radicalment a un determinat grau de 
cogestió. Pero aquesta no era l'opinió de la majoria 
dels dirigents patronals: *Asusta -deia un informe 
de VAgrupación Lanera del Sindicato Nacional 
Textil- ver la ligereza con que se habla de reformas, 
cuya consecuencia inmediata ser& un vertical desplo- 
me de nuestra riqueza colectiva, No, la verdad es que 
se puede y se debe ir a unapaulatina redistribución de 
la renra, ir más allá, pero, signifcariá la simple y pura 
&quidaciÓn de nuestro patrimonio, es decir miseria 
para todo el pueblo, en el preciso momento en que este 
pueblo empieza a salir de la 

Aquestes posicions són coherents amb el ter- 
cer element assenyalat, el marc laboral vigent. Als 
anys seixanta, en un context de liberalització eco- 
nomica, reduits nuclis empresarials van plantejar 
la necessitat de flexibilitzar les relacions laborals i 
van acceptar un sindicalisme realment representa- 
tiu. Pero aquesta no era la posició majoritiria, la 
qual no només estava d'acord amb el marc laboral 
vigent, sinó quc fcia arribar a l'Administració la sc- 
va prevenció respecte a qualsevol ampliació de la 
participació dels treballadors a l'empresa, suscepti- 

ble de modificar I'indefensió obrera establerta a 
]'Espanya franquista. Un exemple de les posicions 
restrictives defensades per les entitats patronals el 
tenim en la carta de I'IIT, dirigida a YAdministra- 
ció, arran de les eleccions sindicals de 1966, en les 
quals els treballadors sancionats per falta greu po- 
dien ser candidats, on manifestva que <puede dame 
el caso y que indudablemente se ha dado, que salgan 
elegtdos no los mejores que fue el eslogan de la pasada 
campaña electoral sino los peores, entendido en el sen- 
tuio de que pueden salir elegidos o han salido elegidos 
en algunos casos aquellos trabajadores con anteceden- 
tes laborales desfavorables que figuraban exclui2os en 
la anterior legislación. (...) El trabajador objecto de 
una sanción grave en la vida laboral carece de autori- 
dad y prestigio para representar a sus compañeros ante 
la Empresa; y especialmente pava fa Empresa la elec- 
ción de un trabajador desvinculado de la misma y ca- 
rente de disciplina y obediencia y todas las demás vir- 
tudes sociales, que de poseerlas no hubiera sido 
castigado por fdlta grave, ha de ser ineluctablemente 
semillero de discordias y conflictosu." 

Esquematitzant, podríem dir que si bé les or- 
ganitzacions empresarials, inicialment, no van 
oposar gaire resistencia als augments salarials, exi- 
gien a canvi el manteniment de l'absoluta subordi- 
nació dels treballadors. Les demandes patronals se 
centraven en la discrecionalitat absoluta en brga- 
nització del treball i en allo que, cufemisticament, 
es deia [dlexibilització de plantilles., mesura que es 
plantejava com a indispensable per a augmentar la 
competitivitat de les empreses -tot i que en la do- 
cumentació interna no s'amagava l'efecte discipli- 
nari perseguit- i, alhora, coherent amb la política 
de liberalització econbmica empresa, que conside- 
rava, com feia el president del GFS l'any 1968, que 
la plena ocupació era un interes, i per tant una res- 
ponsabilitat, de I'Estat i no dels empresaris parti- 
c u l a r ~ . ~ ~  

Les entitats empresarials -i entre elles les lla- 
neres fins els anys setanta- no varen qüestionar el 
sindicalisme vertical com a forma d'enquadrament 
obrer i base de la negociació col.lectiva. Va ser en 
els darrers anys del franquisme, quan el nou movi- 
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ment obrer havia adquirit una f o r ~ a  impossible 
d'ignorar i I'OSE havia deixat de controlar la con- 
flictivitat laboral, que es van pronunciar a favor de 
la legitimació d'autentics representants obrers, pe- 
ro oposant-se a qualsevol mesura -Ley de Rela- 
ciones Laborales- que pogués controvertir l'auto- 
ritat patronal a l'empresa. 

Els anys compresos entre 1974 i 1977 van ser 
especialment difícils per als empresaris. Crisi eco- 
nomica mundial, inflació que hom pretenia com- 
batre amb restriccions creditícies, inflació que els 
treballadors volien compensar amb increments sa- 
larial~ i als quals l'empresariat no podia oposar-se 
perquk la conjuntura política era inestable i, sobre- 
tot, imprevisible. El conjunt d'entitats empresa- 
rials va actuar en dos vessants bisics: d'una banda, 
reforcant I'organització patronal -piantejant-se ja 
la necessitat de crear noves estructures associati- 
ves- i, d'altra banda, proposant un pacte social. Si 
bé respecte a aquest darrer element els industrials 
llaners no tenien una posició específica, sí que va 
ser objecte de debat l'estructura corporativa. 

A l'estiu de 1976 el GFS i I'IIT tenien opcions 
distintes respecte al tipus d'organització patronal 
futura. La Junta Directiva de 1'IIT volia convertir 
I'entitat en el 4ndicat  de l'empresariat*, basica- 
ment textil, pero també de la resta dels sectors 
productius terrassencs, que bavien crescut consi- 
derablement a la ciutat. Per aconseguir-ho, I'IIT va 
acordar, I'octubre de 1976, crear una coordinadora 
patronal d'imbit local, renovar i actualitzar la pro- 
pia entitat, i desvincular-se ripidament de I'OSE.29 
El GFS, tanmateix, era contrari a convertir-se en 
una patronal local i propugnava la creació d'una 
organització sectorial d'imbit estatal que fes pos- 
sible, com fins aquell moment, defensar a nivell 
general els interessos Ilaners. 

Acabem amb una breu recapitulació. La victo- 
ria franquista va suposar per als industrials cata- 
lans la restauració de I'ordre social i la imposició 
d'un nou marc legal en que els seus interessos res- 
taven satisfactoriament protegits. 

La legislació franquista va prohibir I'existgncia 
de qualsevol associació corporativa independent 
amb caricter representatiu, funció reservada al sin- 
dicalisme vertical, d'afiliació obligatoria. Pero dins 
de POSE, la posició i la representativitat de treba- 
lladors i empresaris era beu diferent. Els primers 
només podien ocupar el primer esglaó representa- 
tiu, l'enllac sindical i el jurat d'empresa; els cbrecs 
jerirquics superiors estaven dominats per l'aparell 
del Movimiento. Els industrials, contrariament, no 
van patir significativament la intromissió eblava,), 
de manera que el vessant patronal del Sindicato 
Vertical era autenticament representatiu de la po- 
sició i els interessos dels empresaris. D'altra ban- 
da, els empresaris van tenir, des dels primers anys, 
la possibilitat de mantenir antigucs entitats, com 
també de crear-ne de noves, les quals es convertien 
en aglntinadores dels industrials a nivell sectorial. 
La indústria textil és potser el model més clar de 
l'ampli venta11 de possibilitats que el regim fran- 
quista oferia als empresaris per vertebrar la defen- 
sa dels seus interessos: el GFS i I'IIT eren I'auten- 
tica patronal del sector llaner. 

Les entitats empresarials, tot i la identificació 
amb el Nou Rigim , van anar desenvolupant una 
actitud crítica respecte a importants aspectes de la 
política economica i social. Durant els anys qua- 
ranta, l'intervencionisme economic estatal es con- 
vertí en el centre de la crítica patronal, i va ser res- 
ponsabilitzat dels greus problemes existents: man- 
ca de primeres materies, distorsió dels mercats, 
etc. Contririament, els industrials sintonitzaven 
plenament amb la nova política engegada al final 
de la decada dels cinquanta, i a partir d'aquell mo- 
ment, l'atenció dels fabricants llaners es va centrar 
en I'adequació de la seva vella estructura industrial 
a un mercat en evolució constant. Els plans de 
reestructuració van ser per als industrials un ins- 
trument eficac de successives adaptacions. 

Les organitzacions dels industrials llaners 
-com la resta- van maldar perque l'estat fran- 
quista adoptés plenament el model liberal en les 
activitats economiques; el «liberalisme. defensat, 
pero, tenia limitacions quan es tractava de les rela- 
cions laborals, per a les quals no sols acceptaven el 

29 AIIT, Acta de la Junta de Govern de 14-10-76. 
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marc legal establert, sinó que es van oposar radi- 
calment durant la major part del període a qualse- 
vol modificació que anés en detriment de les prer- 
rogatives patronals. Tanmateix, els efectes de la 
crisi economica i la incertesa política van provocar 
a mitjan anys setanta l'enfonsament de les cxpec- 
tatives empresarials i la por d'una crisi que qües- 
tionés la seva preeminencia social. Tanmateix, la 
forma en que es va realitzar la transició política di- 
luiria gradualment el temor empresarial -el canvi 
polític no aniria acompanyat de canvis socio-eco- 
nomics-, i la ripida reconversió de les seves es- 
tructures associatives els donaria un notable pro- 
tagonisme públic, capas &intervenir eficacment 
en la vida del país. 
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