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E C O N O M I A / S E T D I E S

egueixo amb interès la sèrie documental Dies de
transició, que ofereix TV3.
Fins ara havien tocat episodis de lluita política, però aquesta setmana es va
presentar un reportatge sobre la vaga
el 1976 a l’empresa Laforsa, de Cornellà, com a conseqüència de l’acomiadament d’un obrer. El resultat va ser
una vaga general que es va estendre
per tota la comarca del Baix Llobregat.
Si les lluites polítiques, durant els anys
de la Transició, eren a favor de la democràcia i en contra de la dictadura,
en aquest cas hi havia un component
clar de petició de llibertats sindicals,
però l’acció anava contra una empresa
particular. D’aquí que el caràcter èpic,
que tenia tot el documental, em va resultar una mica excessiu, amb tot el
meu respecte als membres de Comissions Obreres que participaren en
aquell conflicte i que sortien entrevistats.
De Laforsa el reportatge en deia molt
poca cosa. Només que era una empresa
siderúrgica, presidida per Claudi Boada –encara viu a Madrid–, que va fer
suspensió de pagaments el 1981. Afegiré per part meva que Laforsa estava
integrada en el grup del Banco de Madrid-Banco Catalán de Desarrollo, encapçalat per Jaume Castell i Lastortras,
oncle de l’actual president del Foment
del Treball, Joan Rosell. Ni Claudi Boada, ni Jaume Castell eren uns qualsevols o uns feixistes, sinó personatges
que es devien equivocar, com tothom,
però que també van tenir encerts en la
seva trajectòria.
La vaga de Laforsa va ser una prova
de força de Comissions Obreres, un
sindicat obrer nascut sota el franquisme, proper al partit comunista –el
PSUC– que encara no estava legalitzat,
com cap altre. És el que es desprenia de
l’esmentat reportatge de TV3. Un dels
protagonistes –un mossèn, que amb
tota seguretat anirà al cel– explicava
aleshores a uns nens que Jesucrist
hauria estat comunista, perquè estava
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al costat dels pobres. Em
pregunto on estaria ara,
que gairebé no queden
comunistes, i si només
aquests estan o estaven
al costat dels pobres. Tot
molt respectable, però
des del meu punt de vista s’hauria de distingir
entre una lluita sindical
d’aquestes característiques i l’acció política a
favor de la democràcia.
El govern franquista i la
seva policia van donar
suport a l’empresa i actuaren contra els vaguistes, però per sort la sang
no va arribar al riu i al
final s’aixecaren les san- Façana del grup Roca
cions i només 30 o 40
obrers foren els sancionats.
Roca Radiadors se’n va sortir i contiVaig viure aquells anys i els he estu- nua donant feina i generant riquesa,
diat una mica des del vessant empre- cosa que no es pot dir de Laforsa.
sarial. La meva impressió és que l’agiL’ambient social va ser aleshores clatació obrera i una bona part dels con- rament contrari als empresaris, com si
flictes socials que es declararen durant aquests fossin els culpables de tot i hala transició política no van ser preci- guessin de ser destruïts. La crisi econòsament modèlics. No sé si aquest prin- mica d’aquells anys –1975 a 1984– va
cipi és aplicable a Laforsa, que no ser la pitjor de la segona part del segle
conec bé, però sí, per exemple, a la XX a Catalunya, a Espanya i al món
vaga de Roca Radiadors, de Gavà, a la sencer. La Transició va estar marcada a
qual s’al·ludia en el reportatge de TV3, casa nostra per una gran conflictivitat
i que tingué lloc uns mesos més tard social. Recordem que a la primera pàgique la de Laforsa. En aquest cas van ser na del primer numero de l’AVUI, corprecisament els representants de Co- responent al 23 d’abril de 1976, s’anunmissions Obreres els que demanaren el ciava que hi havia vint mil obrers del
final del conflicte, enfront d’uns sin- metall en vaga. No era aquest un bon
dicats assemblearis, antipactistes i auguri per al futur, sempre que l’objecpartidaris del tot o res. Sortosament, tiu polític no fos la revolució pura i dura.

Potser els empresaris de Laforsa s’havien
guanyat a pols la vaga que s’inicià. Ja no
n’estic tan segur amb relació a totes les
altres de la comarca, que no tenien res a
veure amb Laforsa, però que s’aturaren
per solidaritat amb el seu company. Si
estaven en situació delicada com Laforsa
potser agraïren no haver de pagar salaris
durant el conflicte, però si tenien compromisos pendents i no els van poder
servir, va ser tota l’empresa la perjudicada, empresaris i obrers.
La maduresa social
s’aconsegueix quan hi ha
poques vagues, conseqüència d’un millor nivell de vida i de l’hàbit
del diàleg entre empresa
i sindicats. Durant els
anys setanta del passat
segle no n’hi havia gens.
I especialment si tenim
en compte que sortíem
de 37 anys de dictadura i
que la societat catalana
era com una caldera a
punt d’explotar. Però
que no va explotar sortosament. Ara els obrers
saben llegir un balanç i
els empresaris que la
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força pública no està a
les seves ordres, com en
temps del franquisme.
La vaga és un dret fonamental del
treballador, però les vagues de la
Transició van posar en perill la democràcia. La pressió sobre els empresaris
–vagues, però també amenaces, pintades, telefonades nocturnes, etc.– va ser
tan forta, que alguns van tirar la tovallola i van plegar. Per exemple, Bimbo
–alimentació– i Plaza i Janés –arts
gràfiques i edició–. Les multinacionals
en sortiren beneficiades, perquè van
comprar a preu de saldo, tenien suport
financer per aguantar totes les vagues i
les pressions sobre els seus directius
foren molt limitades. Potser seria hora
que hi hagués algú que estudiés a fons
el que van ser i suposar els conflictes
socials durant la transició democràtica.
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om he comentat en alguna
ocasió en aquesta mateixa tribuna, Internet i les discogràfiques no s’avenen gens. La raó és
que les discogràfiques culpen les descàrregues de música a través dels serveis peer-to-peer d’Internet de la caiguda
espectacular de les vendes de CDs de
música. De fet, les companyies de música més importants amenacen de denunciar les persones que descarreguin
música d’Internet i pressionen el Congrés nord-americà perquè s’aprovi una
llei amb condicions estrictes per compartir fitxers.
No obstant això, aquesta visió tradicional de la relació entre venda de
música i Internet és bastant simplista.
Es basa únicament en la caiguda en el
nombre de discos venuts: el 2000 es
van vendre 942 milions de discos
mentre que el 2003 només se’n van
vendre 742 milions. La coincidència
d’aquesta disminució de vendes amb la
irrupció d’Internet porta les companyies a donar tota la culpa de les seves
desgràcies a la xarxa.
Però la coincidència temporal dels
dos fenòmens no assegura que estiguin directament relacionats o que les
descàrregues d’Internet tinguin un
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efecte tan negatiu sobre la venda de
CDs. Un recent estudi de dos professors
de l’Escola de Negocis de Harvard,
Oberholzer i Strumpf, mostra que l’efecte de les descàrregues de música
d’Internet sobre la venda de CDs és
nul. Aquests autors assenyalen que per
cada 5.000 descàrregues d’Internet es
deixa de comprar un CD, cosa que
equival estadísticament a no tenir cap
efecte. L’argument dels autors és bastant senzill: la major part dels usuaris
d’Internet que descarreguen música
no haurien comprat el disc si no l’haguessin pogut aconseguir gratis a Internet. Alguns indicadors semblen
apuntar en aquesta mateixa direcció.
Segons la BPI, la patronal britànica
de la música, els principals “descarregadors” de música d’Internet són els
joves d’entre 12 i 17 anys. És evident
que la capacitat adquisitiva d’aquests
joves no els permetria adquirir a les

botigues la quantitat de música que
descarreguen (el 30% del total) encara
que volguessin.
Malgrat l’acurat estudi empíric d’Oberholzer i Strumpf, les companyies
discogràfiques no estan gaire contentes amb els resultats, com era de preveure. No obstant, cada cop hi ha més
signes que indiquen que Internet no
pot ser ni l’única causa de la caiguda
de la venda de CDs, ni probablement la
més important. Entre el 2000 i ara han
passat moltes altres coses que han pogut contribuir a fer que es venguin
menys CDs.
En primer lloc, l’economia mundial
ha estat al ralentí fins fa molt poc. En
segon lloc, el nombre d’hores d’oci és
limitat i cada cop hi ha més activitats
que competeixen per ocupar aquestes
hores: videojocs, vídeos musicals i DVDs
o navegar per Internet ocupen cada cop
més hores d’oci de la ciutadania en de-

triment d’altres activitats com escoltar
música o fins i tot mirar la televisió. En
tercer lloc, cada cop hi ha menys llançaments nous i cada cop més compilacions de vells èxits. En quart lloc, la indústria sembla no haver acceptat que
els anys 90, amb la massiva substitució
de discos de vinil per CDs, ja són història i que aquelles taxes de creixement
no tornaran. Almenys en els discos
perquè els DVDs musicals estan creixent a taxes que s’acosten al 50% anual.
Les companyies discogràfiques han
de reaccionar ràpid i adonar-se que la
xarxa genera tant riscs com oportunitats. La possibilitat d’escoltar una gran
quantitat i varietat de música a través
d’Internet pot fer que molts consumidors finalment comprin a la botiga allò
que han escoltat i els ha agradat. A més,
les descàrregues també poden servir a
les companyies per reduir el seu risc
empresarial perquè poden orientar sobre quines cançons o autors desperten
més interès i enfocar els seus esforços
de marquèting en aquesta direcció. Per
descobrir el nou Eminem s’ha d’estar
més atent al tràfic per Internet que no
pas a les reunions dels executius d’EMI
Records.
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