
El taylorisme, una pedagogia de la vida obrera.
(Aproximació a les implicacions educatives en
l’organització científica del treball)
Francesc Calvo Ortega*

Fins a la primera meitat del segle XIX, l’ús capitalista de la força de treball,
és a dir, la temptativa de normalització dels agents productius, es va limitar a
les hores de treball i a la naturalesa de la producció realitzada. Aquestes tèc-
niques de disciplina aplicades a la producció semblen més aviat tècniques de
vigilància d’un ordre formal limitat que no pas tècniques d’utilització òptima de
les potencialitats productives del cos d’uns individus que treballen. En aquest
període, els patrons no dominen ni la relació social que estan instaurant, ni les
forces productives que emprenen ni tampoc les formes d’organització comer-
cial i financera elementals; i encara menys les maneres de dominació més efi-
cients per controlar el funcionament general de la fàbrica.1 Els principals trets
condicionants que caracteritzen aquesta època són una llarga jornada laboral,
una remuneració generalment diària, condicions de treball penoses i una
intensitat i una productivitat del treball febles. A partir d’aquí sorgeixen les
grans dificultats disciplinàries d’aquest model arcaic de submissió productiva
enfront de la resistència obrera (absentisme, contramobilitat, retorn al camp,
etc.), fins i tot entre els més qualificats, per la qual cosa el debat sobre les fugi-
des a l’ordre productiu se centra, principalment, a atallar i reduir les disconti-
nuïtats en el procés de producció, de què deriven quatre eixos des dels quals
s’unifica el combat empresarial: l’establiment d’un poder continu, de màxim
efecte productiu, de mínim cost i que pugui exercir-se sobre importants mas-
ses d’individus.2 La renúncia als rígids i repressius mètodes de disciplina de
fàbrica catalitza els esforços per la innovació des d’aquesta variada exigència
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(1) En un primer moment, entenem “fàbrica” com a lloc d’ús de la força de treball i que al seu torn
designa, indistintament, empreses, fàbriques, tallers o oficines, llocs de producció, distribució i
comercialització.

(2) La noció d’“ordre productiu“ és un concepte en si mateix força complex i a vegades contradic-
tori: l’ordre i la producció han estat molt sovint exigències contradictòries en el sistema capita-
lista. Vegeu GAUDEMAR, J.-P. de. El orden y la producción. Nacimiento y formas de la disciplina
de fábrica. Madrid: Trotta, 1991. També del mateix autor: La crisis como laboratorio social: el
ejemplo de las disciplinas industriales. En AGLIETTA, M. et al. Rupturas de un sistema económi-
co. Madrid: Editorial Blume, 1981, p. 241 i seg.



–tot i que va ser una innovació lenta, tenint en compte el complex i diferenciat
desenvolupament històric segons l’especificació de cada formació social. En
realitat, només el taylorisme –i després, com a recanvi derivat, el fordisme–
introdueix una “normalització” del procés de treball racionalment concebut des
de la perspectiva de l’acumulació òptima de capital. Així, l’anàlisi organitzativa
elaborada per Frederick Winslow Taylor al principi del segle XX es converteix
en aquell moment en el principal instrument disciplinari del treball adequat al
model d’acumulació vigent.3

La normalització progressiva del procés de treball capitalista provoca en
aquests anys un seguit de transformacions en els usos heretats dins la fàbri-
ca per part dels agents productius, amb l’objectiu de reglamentar-los i integrar-
los pels nous mètodes de direcció empresarial, ja que aquesta normalització
actua essencialment contra els mitjans de resistència dels treballadors a tota
accentuació i racionalització de l’explotació capitalista. El primer objectiu a què
apunta la intervenció del taylorisme serà en la relació que hi ha entre l’obrer i
l’acció dels mitjans de treball, és a dir, en l’actuació de l’obrer sobre els objec-
tes, ja que aquests constitueixen els variats elements per a una possible con-
traestratègia obrera en el lloc de treball i d’una possible dissidència en l’en-
quadrament productiu, fins i tot abans d’estar constituïdes en la pràctica les
formes d’una estratègia patronal. Amb la introducció, a la fi del segle XIX, de
l’organització científica del treball (OCT) de Taylor, l’obrer perdrà definitiva-
ment el control sobre el procés de treball, que passa a mans de la gestió capi-
talista de l’empresa4; comprenem, llavors, la importància del paper estratègic
que la innovació tècnica ha jugat en la lluita contra la subversió obrera a la dis-
ciplina capitalista en el precís instant en què sorgeix l’encontre problemàtic
entre els fluxos normalitzadors induïts per la constitució de les disciplines en
la producció industrial i els fluxos de dissidència que aquells provoquen. La
disciplina capitalista basada, principalment, en l’ús de la força de treball ten-
deix a bloquejar tots els llocs on es refugia la resistència obrera al treball capi-
talista. Aquesta seria, fonamentalment, la primera innovació històrica del tay-
lorisme: acabar amb el nomadisme obrer dintre de la fàbrica i amb les fugides
del temps de treball allí on la vigilància del patró no arriba, confiscant a la clas-
se obrera la seva capacitat d’organitzar-se les tasques en un espai que el
poder empresarial a la fàbrica farà seu.

*    *    *
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(3) En les seves edicions originals, els escrits més importants de Taylor en matèria d’administració
van ser els següents: A Price Rate System, publicat per l’Associació Americana d’Enginyers
(ASME, Transactions, 1895), Shop Management (ASME, Transactions, 1909) i The Principles of
Scientific Management (Harper & Brother, 1911).

(4) BRAVERMAN, H. Lavoro e capitale monopolistico. La degradazione del lavoro nel XX secolo. Torí:
Eiunadi, 1978, p. 90 i seg. i p. 168 i seg. Amb això vol dir-se que el capital, en un primer moment,
no pretén apropiar-se del treballador sinó del treball, introduint-lo en l’interior d’un nou procés
que es modificarà històricament i establint-ho com un element directament condicionant de la
producció. Vegeu GOZZI, G. Crisi, contraddizione, potere. Nota sul paradigma marxiano. En Aut
Aut (Milà), núm. 186, 1981, p. 60 i seg.



Com a idea de conjunt, que reuneix les recomanacions tècniques de Taylor
per racionalitzar la producció, la divisió del treball és el principi reorganitzador
i neutralitzant de les formes de resistència que dintre de l’empresa estan cau-
sant un cert tipus de disminucions i contratemps productius, a més d’obstacu-
litzar l’expansió del capital i la seva valorització; una divisió del treball que, en
la seva àmplia fase històrica de desenvolupament, comportarà l’aparició de
noves funcions racionalitzants específiques de gestió del procés de treball. La
primera d’aquestes, i que antecedeix totes les altres, té com a finalitat la des-
composició metòdica del saber obrer –el saber obrer com a saber pràctic trans-
mès de generació en generació i que romania com un element fonamental en
la conformació de la identitat de classe–, disseminant-lo i mantenint-ne única-
ment els aspectes que millor s’adapten al codi de la nova organització del tre-
ball. A partir d’aquí es produeix una variació important pel que fa als mètodes
d’administració d’ús corrent: tot el que significa iniciativa i elaboració intel·lec-
tual es concentra en un sector, i tot el que implica mera execució, en un altre.

“L’Administració ha de fer-se càrrec de gran part del treball que ara es
deixa als obrers i executar-lo ella, gairebé cadascun dels actes del treballador
ha d’anar precedit d’un o més actes preparatoris per part de l’Administració
que possibilitin que aquell faci el seu treball bé i més de pressa de com podria
fer-ho en altres circumstàncies”.5 El saber obrer queda reduït a una simplifica-
ció elemental, a un saber purament tècnic. La direcció empresarial s’encarre-
ga d’examinar tots els elements apropiables del coneixement tradicional del
treball fins aquest moment en possessió dels obrers; es classifica la informa-
ció, se sintetitza i s’extreuen d’aquest coneixement les regles, les lleis i les fór-
mules que cal adoptar en el lloc de treball. És una confiscació del saber obrer,
reparat i sistematitzat en profit exclusiu del capital.6

L’ideal de Taylor suposa la concepció d’un sistema de fàbrica en què qual-
sevol cosa que s’hi fa dintre està prèviament programada fins als últims detalls
per l’oficina de control, que és el lloc on és possible regular l’activitat fins en el
menor moviment, autoritzant-ho prèviament i revisant-ho a continuació. La
imatge d’un model eficient de control del procés del treball a la fàbrica no sola-
ment és fruit de la ment del seu inventor, sinó també dels experiments que ell
mateix, Taylor, i d’acord amb d’altres que tenien les mateixes idees, va portar
a terme a l’empresa minera Midvale Steel Co. –en la qual va treballar en dis-
tints càrrecs de 1878 a 1889, i va arribar a ser-ne enginyer en cap. En la seva
intervenció davant l’Associació Americana d’Enginyers, el maig de l’any 1886,
resumeix els seus principis de nova gestió de l’empresa de la manera següent:

“Nosaltres, a Midvale Steel Co. hem experimentat durant deu anys un sis-
tema molt semblant al proposat aquí pel senyor Metcalfe. La principal idea dels
nostres sistemes, d’acord amb la seva, és que l’autoritat en l’execució de tota
classe de treballs ha d’irradiar d’una oficina central cap a tots els departaments;
oficina a la qual han d’arribar, procedents d’aquests, informes diaris, amb la fina-
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(5) TAYLOR, F. W. La dirección de los talleres. Barcelona: Feliu i Susana, 1925, p. 32.

(6) CORIAT, B. Science, Technique et Capital. París: Seuil, 1976, p. 110-133. 
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litat que el superintendent pugui tenir en tot moment informació completa del
que ocorre en qualsevol punt de l’empresa, i perquè, al mateix temps, no s’exe-
cuti cap tasca sense l’autorització corresponent”.7

La racionalització taylorista de la fàbrica dóna entrada en el taller al cronò-
metre des de la consigna fonamental “a cada gest correspon un temps”: és a
dir, per dictar i dominar els modes operatoris del treball cal apropiar-se el
temps de producció.8 El mètode establert per Taylor quant a l’estudi del temps
introdueix una innovació de fons en la regulació de les seqüències de treball
que fins llavors funcionava. Taylor mesura els temps parcials del treball en lloc
de mesurar el temps global, tractant d’establir el terme mitjà de temps per a
cada element de treball. Després suma als temps elementals els temps morts,
per arribar a l’estàndard de temps total per a cada treball. Quant a l’obrer el
rendiment del qual ha de servir de mitjana, Taylor fixa com a objectiu normal
la màxima quantitat de treball que pogués efectuar un treballador considerat
en el seu ram com de primera classe.

“Els passos generals que cal donar són: 1) trobar entre 10 i 15 homes dis-
tints que siguin especialment experimentats a fer el treball determinat que ha
d’analitzar-se; 2) estudiar la sèrie exacta d’operacions o moviments elementals
que cadascun d’aquests homes utilitza en fer el treball que s’està investigant,
així com els instruments emprats per a cadascun; 3) estudiar amb un cronòme-
tre el temps exigit per fer cadascun d’aquests moviments elementals i escollir
després la forma més ràpida de fer cada element de la tasca; 4) eliminar tots els
moviments en fals, els lents i els inútils, i 5) després d’haver suprimit tots els
moviments innecessaris, recopilar en sèrie els més ràpids i millors, així com els
millors instruments”.9

Juntament amb aquest mètode, que tracta de doblegar l’obrer d’ofici “alli-
berant” el procés de producció del poder que sobre els seus propis moviments
i el seu temps posseeix el col·lectiu obrer, s’introdueix una nova estructura de
capatassos especialistes en distintes fases del treball que han de realitzar els
operaris, i que substituirà la direcció de cada grup exercida per un sol indivi-
du. Aquests capatassos són vuit i tenen assignades les següents funcions
específiques: 1) el capatàs inspector: ha de cuidar que l’operari entengui els
dibuixos i les instruccions per fer la feina; 2) el capatàs de planejament:
col·labora en la programació de les tasques; 3) el capatàs de disciplina: és
l’encarregat d’entrevistar el treballador que tingui dificultats amb algun dels
seus superiors; 4) el capatàs de temps: dóna ordres als obrers en relació amb
tot allò que fa referència a la paga, els informes escrits i els rendiments ade-
quats; 5) el capatàs en cap de quadrilla: ensenya com cal col·locar a la màqui-
na la peça que es treballa i com cal fer tots i cadascun dels moviments de la
manera millor i més ràpida; 6) el capatàs de rapidesa: s’encarrega que la

(7) Conferència citada per WILLIERS, R. Dinamismo en la dirección industrial. Mèxic D. F.: Herrero
Hns., 1962, p. 28. 

(8) CORIAT, B. El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en
masa. Madrid: Editorial Siglo XXI, 1991 (7ª ed.), p. 24. 

(9) La dirección de los talleres, op. cit., p. 23. 



màquina funcioni a la millor velocitat; 7) el capatàs de circulació: dóna instruc-
cions a l’obrer respecte a l’ordre en què ha de fer el treball, i 8) el capatàs de
reparacions: dóna ordres a l’operari en relació amb la posada a punt de la
seva màquina. Si bé l’efecte immediat, a causa de la imposició d’una nova
estructura de control –en la qual l’operari passa a dependre simultàniament de
vuit capatassos en lloc d’un–, va ser l’aprofitament màxim, pel que fa a la
supervisió, als beneficis de l’especialització, el que realment deixava fora del
procés de treball era l’amalgama confusa que es produïa dintre de les quadri-
lles d’operaris quan estaven governades per un únic capatàs. Al mateix temps
que es reduïen els components humans que integraven les quadrilles, es des-
agregaven els elements relacionals que conformaven la seva composició
social, és a dir, s’individualitzaven els grups de treball per prohibir i anul·lar
tota cooperació de classe.10 A partir d’aquí, la clau per al control de les rela-
cions de treball està, segons Taylor, a impulsar amb tots els mitjans l’ambició
personal, la competència interna entre els obrers:

“Una anàlisi curosa ha demostrat que, quan els homes són inclosos en
grans quadrilles, cadascun d’ells és molt menys eficient que quan s’estimula la
seva ambició personal. Per aquest motiu, a Bethlehem Steel Work es va dictar
una ordre general que, llevat que es comptés amb un permís especial, no es
permetria treballar més de quatre homes en una mateixa quadrilla de treball,
permís que havia d’estar signat pel superintendent general de la fàbrica i que
tenia vigència solament per una setmana”.11

La importància de l’estímul econòmic, amb la condició de catalitzar i fer
efectiu aquest dispositiu individualitzant dintre dels grups de treball, era una
raó tinguda en compte abans que qualsevol altra. Taylor va proposar un siste-
ma que estudiava i racionalitzava econòmicament les tasques dels obrers:
mesurades en termes de temps i moviments, i, una vegada fixats els estàn-
dards, seria recompensada tota marca de rendiment superior a aquests estàn-
dards. La compensació seria un percentatge de l’increment del rendiment i,
d’aquesta manera, l’estímul s’autofinançava introduint-se, al mateix temps, la
promoció de l’ambició personal i la competència. Des del punt de vista de la
motivació, l’obrer quedava reconstituït com un individu que tenia una feina
precisa per realitzar i una perspectiva de bonificació per rendibilitzar-la. Per
Taylor, aquesta resistematització remunerativa de les tasques beneficiava tant
l’empresari com l’obrer. El primer, augmentant i mantenint al màxim la taxa de
benefici. El segon, fent seva una part important d’aquests beneficis en forma
de salari. Si el conflicte social sempre era provocat per la limitació dels recur-
sos immediats disponibles, des d’ara existia la possibilitat de superar, i una
vegada per sempre, les tensions, els desordres i els conflictes; no mitjançant
la repressió violenta, i menys encara a costa de la sobreproducció, sinó
implantant una tercera via: la indicada per l’OCT. L’ampli programa del mana-
gement científic taylorià era ofert als empresaris i als obrers per eliminar els
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(10 DUBOIS, P. Techniques et division des travailleurs. Sociologie du Travail. París, núm. 2, 1978,
p. 182.

(11) Principios de administración científica. Buenos Aires: El Ateneo, 1953, p. 69.
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motius de disputa i desencontre entre ells. Encara que no es tractava sola-
ment d’un pur increment dels salaris com a principi fonamental per a l’elimina-
ció de totes les disputes. Per damunt de tot, l’íntima cooperació i el consens
entre ambdues parts eren en si mateixos la raó definitiva per disminuir tant
com fos possible els elements de fricció i de descontentament. L’increment
dels salaris era tan sol una manera operativa, però que introduïa una dinàmi-
ca interessant en la pacificació de les relacions entre patrons i obrers, ja que
els feia participar d’una identitat comuna quant als interessos en el procés de
producció, en la manera conjunta de conjuminar esforços per arribar a un
mateix objectiu: una major prosperitat i una disminució de la pobresa no úni-
cament per al personal de les empreses, sinó també per a tota la comunitat.12

L’obrer de la fàbrica organitzada racionalment, diu Taylor,

“[…] ha adquirit un estat d’esperit animós respecte als seus empresaris i
respecte de les seves condicions de treball, mentre que abans passava gran
part del temps en crítiques, vigilàncies suspicaces i, de vegades, en guerra
oberta. Aquest guany directe per a tots els qui treballen d’acord amb el sistema
modern és, sens dubte, l’aspecte més important de tota la qüestió. ¿No és, per
ventura, l’obtenció de resultats com aquests molt més important que la solució
de la majoria dels problemes que agiten actualment els pobles anglès i nord-
americà?; ¿no és un deure, per a tots els qui són conscients d’aquests fets,
esforçar-se perquè tota la societat s’adoni de la seva importància?”.13

*    *    *

Sembla, llavors, que la problemàtica que pot tractar-se amb el taylorisme
és més complexa que la referida únicament al procés de treball. Entre la situa-
ció productiva (la fàbrica) i la reproductiva (la societat), el compartiment que
les separa és esborrat, mentre que la programació de les conductes estricta-
ment laborals incideix directament en la reproducció d’una classe obrera que,
com a única força de treball, no se li pot permetre que prengui protagonisme
en la reproducció ampliada del procés de valorització del capital. Aquí, la fàbri-
ca taylorista, assumeix tant l’organització del procés de treball com l’organit-
zació i producció d’allò que anomenen l’element social 14 com un únic aspecte
intern de la planificació i el desenvolupament del propi cicle de treball. En ter-
mes generals, el fet social no és “extern” respecte al procés de treball capita-
lista; al contrari, és el lloc des d’on es desplega la forma d’existència que
regeix també per al sistema de treball en marxa, on està garantida l’obedièn-
cia dels individus a les maneres de comportament de l’ordre burgès i on, alho-

(12) Des d’una perspectiva eminentment política, només a condició que, tant els obrers com els
patrons, comparteixin un objectiu comú serà possible que el vincle social s’estableixi sobre
noves bases, que no seran la dels patrons ni, encara menys encara, la dels obrers, sinó d’un
prerequisit essencial per a la democràcia liberal: la participació en un projecte social en el qual
convergiran interessos d’ambdues parts. Si els fins comuns necessaris per a un organisme
social estable han de ser compartits, és clar que els ideals científics i reformadors de Taylor pro-
porcionen una porció no gens menyspreable per aconseguir-los i desenvolupar el que ja des del
segle XIX es coneix com a “progrés social“.

(13) Management científico. Obras Completas, vol. I. Vilassar de Mar: Oikos Tau, 1970, p. 161.

(14) Vegeu DONZELOT, J. Prima di Keynes e di Taylor. En Aut Aut (Milà), núm. 181, 1981, p. 100–120. 



ra, es valoritza i s’afavoreix l’adaptació i la disciplina en les formes i els requi-
sits del règim d’acumulació de capital. Producció capitalista i ordre burgès
queden units pel sistema de Taylor en una convergència radical que represen-
ta, al mateix temps, augment de la productivitat i objectivació política de la
força de treball. De fet, la divisió del treball modifica els termes del problema
de la reproducció social de la força de treball, a partir de la necessitat d’esta-
bilitzar-la i fer-la permanentment útil, la qual cosa comporta la implementació
per part dels òrgans de poder de reorganitzar i confiscar socialment la resis-
tència obrera a l’ordre capitalista, ja que no hi pot haver ordre en la societat
capitalista sense un pla específic del capital que contingui capital social 15, en
el sentit que es fa necessari per al capital que la mateixa societat programi el
seu desenvolupament en connexió directa amb les relacions de producció.

Així, doncs, no es tracta de definir i contextualitzar el taylorisme únicament
a partir de la racionalització del procés de treball, ja que, al nostre entendre,
deixa de costat alguna cosa que a nosaltres ens sembla fonamental: el joc de
poder que concerneix a la correspondència entre generalitat i particularitat en
el terreny de la disciplina social. El caràcter complex de l’obra de Taylor no
solament travessa l’organització del treball, sinó que també apunta cap a una
disciplina de la vida quotidiana.16 En concret, la racionalització científica del
treball dirigeix els seus mecanismes cap a un dels principis essencials de l’e-
xercici del poder en les societats capitalistes: la producció i el govern de l’es-
pai-temps dels homes mitjançant l’acceleració i el control del ritme social.
Conjuntament amb la tecnologia, la circulació i el maquinisme, el mètode de
Taylor tendeix a donar rapidesa a l’acció de l’home; al principi del segle XX,
amb la consolidació del taylorisme, alguns científics socials de l’època van
començar a creure fermament que, en la societat, si la velocitat era una fun-
ció de l’espai i del temps, per augmentar la velocitat calia intentar controlar el
temps necessari per efectuar una acció.17 La instauració d’una nova disciplina
de la vida, del temps i de les energies ha de ser capaç d’aïllar i reagrupar els
individus, localitzar-los en unitats fixades i extreure’n una utilització òptima de
les forces utilitzades i un control i una millora del rendiment, ja que el temps,
tant social com productiu, havia de ser ben mesurat i plenament utilitzat. Amb
això, la racionalització del treball es converteix, de sobte, quant al domini de
l’entorn obrer, en el dispositiu d’augment fenomenològic dels rendiments i de
la precisió en els comportaments socials i, per tant, apareix també com un sis-
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(15) TRONTI, M., Operai e capitale. Torí: Einaudi, 1966, p. 72.

(16) Cf. POGATSCHNIG, M. Il gesto e il corpo operaio (a proposito di Taylor). En Aut Aut (Milà), núm.
179–180, 1978, pp. 167–184. Des d’una perspectiva estratègica, la disciplina pot ser definida
com el procediment unitari pel qual la força del cos està reduïda amb la menor despesa possible
com a força antagònica, o política, i maximitzada com a força útil, o econòmica. FOUCAULT, M.
Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisón. Madrid: Editorial Siglo XXI, 1992 (8ª ed.), p. 139–230.

(17) El model  d’organització científica del treball vinculat a l’augment dels rendiments ha estat apli-
cat, in extenso, i de forma dominant, en el món de l’educació física. Sobre aquest tema, es pot
consultar l’important estudi realitzat per GLEYSE, J. Archéologie de l´éducation physique au XXe
siècle en France. Le corps occulté. París: PUF, 1995, especialment, p. 53–82.
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tema de dominació social, a més de representar un sistema tècnic d’organit-
zació empresarial que funciona com un regulador del treball i la producció.18

L’objectiu de la taylorització no és exclusivament aconseguir la “perícia sis-
temàtica” de l’obrer, sinó que abasta la vida obrera en les seves diverses for-
mes de comportament quotidià. Com a marcapassos moral, la direcció cientí-
fica del treball tracta d’investir l’àmbit de la vida obrera a través de la funció
indirecta del procés de treball: la possibilitat d’estendre a tota l’acció quotidia-
na els efectes psicològics i morals d’una habitud al treball mitjançant un mèto-
de científic.19 Hi ha en Taylor, a la llum d’una evident equivalència entre activi-
tat laboral i activitat en general, una pretensió de donar capacitat extensiva al
seu mètode establint una racionalització tendencial dels elements de base de
la manera d’existència obrera, dels actes quotidians. La imposició d’un nou
criteri científic per al treball significa, al seu torn, la introducció de nous hàbits
a l’interior de la fàbrica que s’estenen des de dintre, amb els seus efectes, cap
enfora, modelant l’existència obrera en l’espai tant públic com privat segons
els principis morals del bon comportament.

“Tal vegada el més important de tots els resultats aconseguits va ser l’efec-
te produït sobre els mateixos treballadors. Una investigació minuciosa de les
condicions físiques d’aquests obrers va demostrar que dels 140 individus con-
siderats, solament dos eren bevedors habituals. Això no significa, per descomp-
tat, que molts d’ells no beguessin ocasionalment. El fet és que, com que a un
bevedor consuetudinari li resultaria gairebé impossible mantenir el ritme de tre-
ball fixat, la major part dels obrers es van tornar pràcticament sobris. Molts, si
no la majoria d’ells, estalviaven diners, i tots vivien millor que abans. Aquests
obrers constituïen el millor cos de treballadors seleccionats que jo hagi vist mai,
i consideraven els seus superiors, els seus patrons i els seus mestres, com els
seus millors amics […]”.20

Mitjançant el taylorisme es pot establir una línia de continuïtat i uns ritmes
de vida determinats per a la classe obrera, condicionada com a força útil de
treball, i per al treball, en els espais “fora” de la fàbrica a partir d’una situació
laboral “dintre” de la fàbrica –un interior que verifiqui un comportament ade-
quat fora d’aquesta. La hipòtesi general que pretenem sostenir sobre aques-
ta qüestió és la següent 21: que la intervenció específica que racionalitza l’or-

(18) DURAND, C. El trabajo encadenado. Organización del trabajo y dominación social. Madrid: H.
Blume Ediciones, 1979.

(19) Aquest és un bon exemple per veure que la paraula hàbit és utilitzada de manera descriptiva
tant des del punt de vista negatiu com des del positiu. Quant al positiu, és a dir, allò a què cal
sotmetre’s, a diferència del “contracte” –com una forma jurídica per la qual els individus que pos-
seeixen béns es relacionen els uns amb els altres– l’hàbit passa a ser la manera operatòria de
comportament mitjançant la qual els que no posseeixen res seran lligats a un aparell productiu
que tampoc no posseeixen. L’hàbit, com diu Michel Foucault, és el complement de contracte per
a aquells que no estan vinculats a la propietat (la classe obrera). Vegeu El poder y la norma. En
MAÍZ, R. (comp.). Discurso, poder, sujeto. Lecturas de Michel Foucault. Santiago de
Compostel·la: Universidad de Santiago de Compostela, 1987, p. 215.

(20) Principios de administración científica, op. cit., p. 69–70.

(21) L’objecte de la nostra anàlisi en aquest breu treball ens duu a considerar el sistema de Taylor
com a dotat d’una lògica de compleció atemporal, raó per la qual prescindim del procés històric



ganització del treball en Taylor es configura com un intent pedagògic sobre les
formes de vida amb la particularitat que la disciplina del treball i la disciplina
sobre la vida no procedeixen de forma paral·lela, sinó que apareixen unifica-
des, fortament imbricades. La disciplina taylorística del treball és intrínseca-
ment, en un sentit mediat i immediat, disciplina de vida.22

*    *    *

Tot això ens obliga a circumscriure la nostra anàlisi, com a fil conductor
d’aquesta breu arqueologia del taylorisme, en els elements d’una possible
“antropologia del treball” a la fàbrica capitalista i a partir de la teoria que el
mateix Taylor ofereix en el canvi de segle, per intentar comprovar, així, el nai-
xement d’un ordre social no com l’expressió o el reflex d’una ideologia deter-
minada, sinó com el fruit d’una estratègia global de moralització, el pla de
batalla d’un combat perpetu en el qual la manera de producció capitalista,
l’empresa, el taller o la fàbrica disciplinaris constitueixen el seu suport princi-
pal: la manera de producció capitalista no és únicament una maquinària de
producció o extracció de plusvàlua, és també un dispositiu complex destinat a
educar i normalitzar els obrers i les seves famílies, per produir i assegurar l’or-
dre social. Nosaltres entenem que les maneres de vida populars s’integren en
conjunt amb les maneres d’ús de la força de treball per part del capital, i així,
d’aquesta manera, queda establert l’enquadrament relacional societat-fàbrica
a partir del qual es comprèn la forma de dominació política que s’introdueix en
la vida quotidiana de la classe obrera per mitjà del procés de producció capi-
talista, i s’utilitza tot un sistema de relacions socials, de normes i de valors
morals vinculats a la reproducció de la força de treball.23

Els elements antropològics primordials del taylorisme fan referència a la
ignorància de la classe obrera i a la tendència innata d’aquesta a la indolèn-
cia entesa com a simulació del treball. Aquesta ganduleria estaria provocada
per dues causes simètriques: una seria l’instint i la tendència natural dels
homes a no amoïnar-se (simulació natural del treball), i l’altra, el conjunt d’ide-
es i raonaments més o menys confusos que sorgeixen de les relacions amb
altres homes sobre els ritmes i esforços que han d’assumir-se en el treball
(simulació sistemàtica del treball). D’aquí deriva una distinció de les capacitats
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i dels seus progressius establiment i maduració a l’Estat espanyol o en qualsevol altre lloc.
Sobre aquesta particularitat, pot consultar-se la tesi doctoral de Francisco Merchán Bravo, El
taylorismo en Catalunya en la década de los setenta (Barcelona: Universitat de Barcelona,
1995), i, a un àmbit més general, la interessant primera part de les actes del col·loqui interna-
cional sobre el taylorisme que es va organitzar a la Universitat de París XIII el maig de 1983:
MOUTMOLLIN, M. et PASTRÉ, O. (ed.). Le taylorisme. París: La Découverte, 1984. 

(22) Coincidim amb J.-P. de Gaudemar quant al caràcter determinant de la disciplina de fàbrica ins-
crita de ple en les transformacions de la mateixa relació social capitalista, ja que, si bé és cert
que la disciplina constitueix el punt neuràlgic de la relació de subordinació del treball al capital,
l’anàlisi de les disciplines és un dels indicadors fonamentals de l’evolució de la relació social en
conjunt. Preliminares para una genealogía de las formas de disciplina en el proceso capitalista
del trabajo. En DD.AA. Espacios de poder. Madrid: Ediciones de la Piqueta, 1991, p. 88.

(23) BLEITRACH, D. et  CHENU, A. L´usine et la vie. París: Maspero, 1979.
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quant a la separació dels treballadors destinats a tasques intel·lectuals i de
supervisió respecte dels qui van a ser utilitzats per a la mera execució. Els pri-
mers són els escollits per exercir tasques que marquen el rendiment i la pro-
ductivitat del treball dels segons, sobre els quals es va a construir la figura
productiva de l’home-màquina com l’obrer apte estrictament per a tasques de
nivell mecànic. És famós el paral·lelisme que Taylor estableix entre l’home
apte per a la tasca de manejar ferro en lingots i el bou:

“Un dels primers requisits de l’home que és apropiat per tenir com a ocupa-
ció manejar ferro en lingots és que ha de ser tan estúpid i flegmàtic, que en la
seva conformació mental ha de semblar-se més a un bou que a cap altre tipus
d’ésser. L’home mentalment despert i intel·ligent resulta, justament per això,
inadequat per al que per ell seria l’esgotadora monotonia d’un treball d’aquest
tipus. Per tant, el treballador que resulta ser el més apte per carregar ferro en
lingots és incapaç de comprendre la veritable ciència de fer aquesta classe de
treball. És tan estúpid, que la paraula percentatge no té per a ell cap sentit i, per
consegüent, abans que pugui tenir èxit ha d’ensinistrar-lo una persona més
intel·ligent que ell i que estigui acostumada a treballar d’acord amb les lleis d’a-
questa ciència”.24

Taylor categoritza la figura de l’home “bou” com a prototip eminent per
reconvertir en obrer eficient gestionat pel sistema de racionalització científica
del treball: en la seva forma productiva més primària, l’obrer és mà d’obra
forta, però ignorant i estúpida, incapaç d’entendre cap raonament que vagi
més enllà d’un simple augment salarial, però amb una predisposició per ser
objecte d’experimentació científica en allò que concerneix l’execució de les
dures tasques de la fàbrica.25

El mètode científic de Taylor intervé en el procés de producció capitalista
enfront de la inclinació inequívoca de l’obrer a la immoralitat laboral, i aquest
mètode apareix com la condició que possibilitaria el paper progressivament
moral i salvífic de l’organització científica del treball en l’obrer, ja que l’objec-
tiu de base al qual calia arribar amb els nous mètodes de treball era obtenir
de l’obrer un comportament funcional anàleg al de la màquina: màxims i cons-
tants nivells de rendiment, treball especialitzat i obediència absoluta als pro-
grames establerts. Des d’una psicologia molt primitiva, Taylor creia que un
dels aspectes més importants en relació amb l’eficàcia de l’administració cien-
tífica del treball era l’efecte que la idea de “tasca” produïa sobre l’eficiència de
l’obrer. Aquesta creença, extreta de l’àmbit específicament escolar, venia a dir
que a cap mestre no se li ocorreria de fer estudiar als seus alumnes una lliçó
indefinida i, d’aquesta manera, calia prescriure a l’obrer una tasca definida i

(24) La dirección de los talleres, op. cit., p. 16.

(25) La noció d’activitat productiva és explicitada en l’obra de Taylor a partir d’una concepció del tre-
ball humà d’origen protestant. És a dir, el treball per la seva naturalesa no pot ser una activitat
agradable, sinó fruit d’una obligació moral. Per a Taylor, el treball representa un cost en la sub-
jectivitat de l’obrer, un “sacrifici“, perquè el treball en si mateix, com a pura acció, constitueix una
dura necessitat, un mal necessari. S’instaura, llavors, una tensió permanent entre deure moral
i vocació indolent de la classe obrera.



concisa, i indicar-li el que havia de fer en cada moment. “Tots nosaltres som
nens grans, i és igualment cert que l’obrer comú treballa amb major profit per
a si mateix i per al seu patró quan se li fixa cada dia una tasca definida que
haurà d’executar en un temps donat, i que constitueix un treball correcte diari
per a un bon obrer”.26

D’una banda, el taylorisme rescata l’obrer del seu estat d’ignorància i el
vincula a un estat de naturalesa humana superior, mitjançant els principis
científics del treball, els quals han de proporcionar, d’altra banda, un ensenya-
ment sobre els moviments, les anades i vingudes, els descansos i l’ús de les
eines a la fàbrica. La deducció d’una educació experimental és evident quant
a una veritable “fabricació” dels obrers, tots plegats, com a força de treball
indòcil i acostumada a controlar el procés de treball, a la regularitat dels hora-
ris, dels ritmes, al respecte de l’ordre i la jerarquia, a l’economia dels gestos i
les paraules, a la fixació del cos en un lloc de treball concret... La disciplina de
l’obrer industrial tradueix en termes pedagògics, és a dir, per mitjà de l’apre-
nentatge a la fàbrica, una “industrialització” d’altres processos fora de la fàbri-
ca, però que li pertanyen des del mateix moment en què el conjunt de rela-
cions socials exteriors al procés de producció proporcionen a l’àmbit tècnic i
econòmic una raó instrumental que dominarà la vida del treballador. Per com-
prendre la constitució del taylorisme en una espècie de “pedagogia social de
l’obrer” es fa necessari comprendre el caràcter més ampli dels mètodes de
l’OCT, però que, al seu torn, redueixen els límits de la problemàtica de la ins-
tauració del maquinisme en l’època contemporània27: l’educabilitat de la clas-
se treballadora a partir de la constitució de l’obrer en nen, això és, la transfor-
mació del subjecte productiu en educand. Que la infància sigui el lloc
privilegiat per a l’experimentació pedagògica no obsta en el descobriment
d’una altra via o construcció paral·lela. El nen i l’obrer es presten a un inter-
canvi de característiques en la forma d’un tractament pedagògic i, per tant, pot
dir-se que, com a objectes de transformació, vénen a ser la mateixa cosa: el
model de subjecció, que pertany al discurs pedagògic, funcionaria sota el
pressupòsit, que aportaria un contingut evident, de la imperfecció i inferioritat
constitutives del subjecte que cal educar. Per aquest motiu, i des d’una pers-
pectiva general, la reglamentació de l’activitat quotidiana, tant en el nen com
en l’obrer, cal que sigui semblant en el sentit que, més que no pas reprimir
com a tal la corporeïtat de l’individu, es tractaria de fer observables els seus
comportaments per subjectar-los al joc d’una educació moral.28
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(26) Principios de administración científica, op. cit., p. 114.

(27) I que al final del segle XX semblen encara no resolts. Cf. CAROTENUTO, A. Il lavoro nella società
flessibile: temi di reflessione. En Sociologia del Lavoro (Milà), núm. 38-39, 1989-90, p. 268–289.

(28) Des del moment que el taylorisme ocupa un espai subjectiu com el que estem dilucidant en
aquestes pàgines, se’ns fa inevitable, en considerar l’essència particular de la disciplina educa-
tiva moderna, allunyar-nos de les idees que la conceben com un instrument de coerció, un efec-
te immediat i tangible del poder. Aquí, la noció de disciplina fa referència, fonamentalment, als
fets relacionats amb la introjecció d’un sistema moral.



La divisió tayloriana del treball entre els qui pensen i els qui executen les
tasques fa adaptable i, per tant, possible un tipus de societat en la qual l’obrer,
per regla general, no ha de pertànyer a un grup humà caracteritzat per l’ambi-
ció intel·lectual. En tot cas, té l’obligació de delegar, mitjançant l’exercici de la
cooperació amb els qui també l’instrueixen moralment, la intel·ligència organit-
zativa de la seva activitat. Els termes específics d’aquesta dinàmica són rela-
tats per Taylor no sense una certa dosi de cinisme: 

“Quan, gràcies a aquest ensenyament i a aquesta instrucció el treball es
torna aparentment tan còmode i tan fàcil, per a l’obrer, la primera impressió és
que aquest sistema tendeix a convertir-lo en un mer autòmat. Els obrers diuen
freqüentment, quan per primera vegada treballen en aquest sistema: “No puc
pensar o fer un moviment sense que algú intervingui o ho faci per mi!” La matei-
xa crítica, no obstant això, pot ser feta contra totes les altres subdivisions
modernes del treball. No vull dir, per exemple, que el cirurgià modern sigui un
home més maldestre que l’antic colon d’aquest país... Cal fer observar que la
instrucció del cirurgià ha estat gairebé idèntica, quant al tipus, a l’ensenyament
i l’ensinistrament de l’obrer amb l’administració científica. El cirurgià, en els seus
primers anys d’estudis, és col·locat sota la immediata direcció d’homes més
experimentats, que li indiquen de manera detallada la manera que cada element
del seu treball ha de ser executat... De manera similar, l’obrer que en el siste-
ma d’administració científica coopera amb els seus instructors té per perfeccio-
nar-se una oportunitat almenys tan bona, i generalment millor, com la que tenia
quan tot el problema es deixava a les seves mans i efectuava el seu treball
sense cap ajuda”.29

La comparança entre l’obrer i el cirurgià –d’altra banda, inacceptable–
implica la hipòtesi fonamental que l’obrer s’adapta per naturalesa a una acció
purament mecànica i és dintre d’aquesta acció, no organitzada per ell, que els
factors morals de la personalitat se sacrifiquen en pro de consideracions
exclusivament físiques.

Una acció precisa, delimitada i fortament planificada comportarà, també,
un rendiment social superior, ja que les conductes obreres han d’estar motiva-
des perquè sàpiguen en cada moment el que han de fer, i estiguin predispo-
sades, des del moment que han acceptat la seva conducció tècnica mitjançant
el nou mètode de treball, a un cert mecanisme d’habilitat traslladable al plànol
social, com a recurs que optimitza el rol que li és assignat dintre de la jerar-
quia de classes. La metàfora escolar és emprada per Taylor per mesurar els
beneficis i la necessitat d’una conducta obrera guiada:

“Si fos cert que l’obrer pot, sense tot aquest ensenyament, i sense l’ajuda
de les lleis que han estat formulades per efectuar el seu treball, convertir-se en
un obrer més hàbil, llavors es desprendria que el jove que ingressa en un
col·legi per trobar-hi professors capaços que ensenyin matemàtiques, física,
química, llatí o grec faria millor d’estudiar totes aquestes matèries sense mes-
tre i confiat a les seves pròpies forces. L’única diferència entre ambdós exem-
ples és que els estudiants van cap al mestre, mentre que en l’administració
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(29) Principios de administración científica, op. cit., p. 118–119. 
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científica, per la naturalesa del treball obrer, el mestre ha d’anar cap a ell. El que
realment succeeix és que, amb l’ajuda de la ciència que invariablement es des-
envolupa, i a través de les instruccions dels seus instructors, cada obrer d’una
capacitat intel·lectual determinada és capacitat per realitzar una classe de tre-
ball molt superior, més interessant, i finalment més perfeccionada i més profito-
sa que aquella que era capaç de fer anteriorment”.30

*    *    *

Dirigits i controlats a la fàbrica per un model d’intel·ligència delegada, és a
dir, mitjançant una educació, un ensinistrament i una introducció gradual dels
treballadors en els mètodes nous i millors de fer el treball, els obrers també van
a ser dirigits i controlats en les seves àmplies formes de reproducció social. La
teoria de la motivació i les directrius per elaborar les tasques, formulades per
Taylor, no suggereixen tant una vocació exclusivament científica o acadèmica
d’investigació com una ampliació de l’escala funcional del mètode de l’OCT. És
a dir, si bé el nivell de l’anàlisi de Taylor es redueix principalment a l’àmbit de
l’empresa o la fàbrica, des del punt de vista experimental no té restriccions
quant a l’aplicació normativa en espais no estrictament productius: “Nodrim
l’esperança que... serà ben clar que els mateixos principis poden aplicar-se
amb igual força a totes les activitats humanes: a l’administració de les nostres
llars, a la de les nostres granges, a la dels negocis dels nostres artesans, grans
i petits; a la de les nostres esglésies, de les nostres institucions filantròpiques,
de les nostres universitats i dels nostres departaments de govern”.31

És aquesta la forma mitjançant la qual el taylorisme augmenta, considera-
blement, el poder de la fàbrica sobre l’organització social de les formes de
viure dels obrers. Les necessitats d’un ordre prescrit per l’OCT a l’interior de
la fàbrica són, anàlogament, els principis determinants d’un ordre extern sota
la proscripció de formes de vida autònomes o anticapitalistes i, en qualsevol
cas, contradictòries respecte de l’abast moral marcat per l’ordre productiu.32

Sota situacions distintes, però amb finalitats idèntiques, aquesta distribució
unificada de les relacions entre l’interior i l’exterior de la fàbrica pot trobar-se
durant bona part del segle XX; es tracta de modelar un treballador puntual,
sobri, assidu, respectuós amb els seus superiors i iniciat en les pràctiques de
consum socialitzat fonamentades, sens dubte, en la institució d’un model fami-
liar obrer com a garantia externa de la seva moralització en el territori.33 I, en
aquest sentit, l’organització del territori ha de ser entesa com un procés orga-
nitzador de la fàbrica social, un procés que no es fonamenta únicament en la
intervenció correctiva i reequilibradora respecte a les disfuncions tendencial-
ment provocades per elements estructurals del sistema capitalista, sinó que
assumeix un rol directament intern en l’organització social de la producció que

(30) Op. cit., p. 120. 

(31) Op. cit., p. 17.

(32) Vegeu BONAZZI, G. Dentro e fuori della fabbrica. Storia ragionata di sociologia dell´organizzazio-
ne. Milà: Franco Angeli, 1982. 

(33) GAUDEMAR, J.-P. de. La movilización general. Madrid: Ediciones de la Piqueta, 1981, p. 227. 



entra de ple en el cicle de valorització del capital. Aquí, la qüestió de l’organit-
zació social de la força de treball és introduïda com un aspecte intern de l’es-
tratègia de disciplina social del procés productiu del qual ja hem parlat. Això
representaria, des d’una perspectiva històrica, un salt cap endavant en la
mateixa organització productiva quant a capital col·lectiu i extensió del despo-
tisme organitzador de la fàbrica a la societat. El renovat interès que la racio-
nalització científica del treball de Taylor va suscitar en el capitalisme de l’èpo-
ca, és a dir, de la fi del segle XIX a l’inici del segle XX, en relació amb
l’organització del territori, va significar una temptativa amb l’objectiu d’esten-
dre un control organitzat de la fàbrica social. A partir d’aquí caldria reformular,
de manera ampliada, el concepte de “fàbrica” no tant en el sentit que pogués
donar-se a una gran indústria localitzada, sinó més aviat com un concepte que
designa la relació específica capital-treball en un moment històric determinat i
en un determinat grau de desenvolupament sota els quals el control de les
relacions de producció s’estén al territori i el governa.

L’organització científica del treball determina àmpliament les relacions i l’e-
xercici del poder en el territori. Distribució funcional dels espais, organització i
regulació dels fluxos, economia de la mobilitat, etc., la major part dels compo-
nents de la política urbana del principi del segle XX poden ser vistos com la
imatge socialitzada de la posada en funcionament de la fàbrica racionalitzada.
Així, doncs, la transformació de l’espai urbà seria anàloga a la de la fàbrica;
fins i tot, diu J.-P. de Gaudemar, la instauració de l’organització científica de la
vida a la ciutat seria la forma socialitzada de l’organització científica del tre-
ball.34 L’obrer, replegat en la racionalització de la fàbrica durant el seu temps
de treball, té el seu temps de vida també encaixat en les formes establertes
de disciplinarització proletària. I és així com la fàbrica imposa en la multiplici-
tat de les seves formes una dinàmica de conjunt en les maneres d’ocupació
del temps i de l’espai i, més en general, en les formes de vida obrera. En defi-
nitiva, en la ciutat disciplinària s’imposa, per mitjà de diversos procediments
–sens dubte tan nombrosos com els de la fàbrica–, un cert model de compor-
tament popular fent de l’espai urbà un lloc on convergeixen unes conductes
normalitzades i racionalitzades.
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(34) Op. cit., p. 235. També cal consultar: FOLIN, M.. La città del capitale. 2a ed. Bari: De Donato
Editori, 1976.
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En este artículo el análisis
del taylorismo sería un dato
previo, y fundamental, para
comprobar la transposición
de los métodos racionali-
zantes de la producción a la
sociedad. Tras una breve
explicación de las técnicas
a partir de las cuales el sis-
tema de Taylor se apropia
del proceso de trabajo, se
deducen las implicaciones
educativas inmediatas que,
desde la complementarie-
dad histórica entre el orden
social y la producción capi-
talista, aparecen en la orga-
nización científica del traba-
jo. Así, desde un punto de
la regulación de los conflic-
tos sociales, la medición
pedagógica en las normas
de comportamiento de la
clase obrera aseguraría un
mínimo para la reproducción
de la fuerza de trabajo sir-
viendo, a su vez, como un
eficaz dispositivo para la
estabilización de las relacio-
nes de producción.

Pour cet article, l’analyse du
taylorisme serait une don-
née préalable, et fondamen-
tale, afin de vérifier la trans-
position des méthodes
rationalistes de production
dans la société. Après une
brève explication des tech-
niques à partir desquelles le
système de Taylor s’appro-
prie le procès de travail, on
déduit les implications édu-
catives immédiates qui
apparaissent dans l’organi-
sation scientifique du travail,
dans la perspective de la
complémentarité historique
entre l’ordre social et la pro-
duction capitaliste. Ainsi, du
point de vue du règlement
des conflits sociaux, la
mesure pédagogique des
normes de comportement
de la classe ouvrière assu-
rerait un minimum pour la
reproduction de la force de
travail qui servirait, à son
tour, comme dispositif effica-
ce pour la stabilisation des
rapports de production.

In this article an initial analy-
sis of Taylorism is first con-
ducted in order to demons-
trate the cross over between
rationalising methods of pro-
duction and society in gene-
ral. Following a brief expla-
nation of the techniques by
which the Taylor system was
applied to the work process,
we analyse the immediate
educational implications
that, from the historical com-
plementarity between social
order and capitalist produc-
tion, are evident in the
scientific management of
work. Thus, from the pers-
pective of the regulation of
social conflicts, pedagogic
measurement in the norms
of behaviour of the working
classes would act as a mini-
mum assurance of the
reproduction of the work
force which, in turn, would
serve, as an effective device
for stabilising relations of
production.
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