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Resum 

Els escàndols recents en el món dels negocis han tingut un efecte
desfavorable en la confiança de les persones i les institucions cap a
les empreses en general, i a la forma en què són dirigides. En molts
països s’ha elaborat legislació addicional, amb controls més estric-
tes, que se suposa que milloraran el futur. Aquest treball argumenta
que és difícil que sigui així si no es canvien altres coses, que estan re-
lacionades no tant amb el govern de les empreses a nivell del consell
d’administració, com amb el sistema de control diari que avalua les
persones i els dóna premis i càstigs. Els sistemes actuals, que han po-
sat molt èmfasi en incentius monetaris elevats, són una de les arrels
del problema. El que realment es necessita és un canvi de mentalitat
per part dels directius i dels acadèmics, que posi més èmfasi en la co-
operació entre les persones que en els models basats únicament en
variables econòmiques. 

Paraules clau 

Govern corporatiu, incentius, sistemes de control de gestió, apre-
nentatge, motivació. 
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1. Introducció 

Pot semblar fins i tot paradoxal que els grans escàndols financers

dels anys recents hagin coincidit amb unes remuneracions directives ab-

solutament desorbitades. Podria semblar, si ens ho mirem amb ingenuï-

tat, que amb remuneracions de les dimensions actuals (principalment a

l’entorn americà), «ja n’haurien de tenir prou». De fet, les remunera-

cions desorbitades i els escàndols són els dos problemes més importants

dels últims anys en relació amb el comportament dels alts directius de

les empreses (Osterloh & Frey, 2003). Però tal com tindrem ocasió de

veure, no només no són incompatibles, sinó que són dos fenòmens com-

plementaris, dels quals el segon condueix al primer amb tota probabili-

tat. Els escàndols, de manera òbvia, no han beneficiat l’economia ni la

confiança en les empreses i els seus directius, i els seus efectes en el fu-

tur només poden continuar sent perjudicials. En una recent enquesta in-

formal a través d’internet de Forbes Magazine entre els seus lectors, el

noranta per cent consideraven Ebbers (condemnat el març passat, però

que ha presentat recurs) culpable dels problemes de Worldcom; i, òb-

viament, els lectors de Forbes no poden ser precisament titllats d’«anti-

business». Entre el públic en general, la confiança en el «big business»

és molt menor que la confiança en els militars (un de cada cinc versus

quatre de cada cinc), de manera que sembla que, com a mínim en la per-

cepció pública, ens trobem amb un problema seriós. És per aquesta raó

que es fa més important avui entendre la causa real del problema, i trac-

tar d’evitar-lo en el futur. Lamentablement, és freqüent que les solu-

cions que es proposen per a aquests problemes (que tenen, sens dubte,

implicacions legals, i que provoquen que algunes persones acabin a la

presó) siguin de tipus punitiu o coercitiu; la qual cosa sol representar en

la pràctica una aplicació més del «feta la llei, feta la trampa». Les autèn-

tiques solucions al problema han d’atacar les causes. I les causes, com

tractaré d’argumentar en aquest document, no són per les manques de

tipus legal, malgrat que una millora de la legislació i de la seva aplica-

ció siguin sempre una cosa positiva. Les causes són una certa concepció 

de què vol dir dirigir, de quins instruments fa falta utilitzar per dirigir, i de

com s’han d’utilitzar. Si se’m permet un símil futbolístic, pensar que les

causes són de tipus legal és com donar la culpa al reglament de certes

tàctiques utilitzades pels entrenadors o de certs sistemes de remuneració

aplicats pels clubs, que els impulsa al joc brut, al joc avorrit o al joc in-

dividual i no d’equip. L’ètica de la direcció (o la seva manca), en aquest
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aspecte, juga un paper important. Però els instruments no han estat els

sistemes de control, els sistemes d’indicadors, el concepte de motivació

dels individus i l’estil de direcció. Ens fa falta una seriosa reflexió

col·lectiva sobre què és la direcció, què fa falta que sigui i quines són les

nocions de propòsit i missió aplicables a les empreses. En aquest breu

treball intentarem establir les bases fonamentals. 

2. Dos nivells de control a les organitzacions 

Sovint es confonen dos nivells de control a les organitzacions que

són completament diferents. En primer lloc, hi ha el control més «con-

vencional», dels propietaris i de la societat que es fa a través del consell

d’administració i dels altres òrgans de comandament que puguin existir

en aquest nivell (comissió delegada, conseller delegat o administrador

únic, etcètera). L’expressió anglesa «corporate governance» s’ha utilit-

zat molt en aquest context, malgrat que també es pugui (i es faci) uti-

litzar el segon nivell que tot seguit comentarem. Aquest primer nivell de

control té un component legal indubtable: assenyala qui són els respon-

sables de l’actuació de l’empresa o organització, que hauran de respondre

davant de la justícia si hi ha problemes legals. Però, en segon lloc, hi ha

el sistema que normalment es denomina de control «de gestió», i que in-

clou totes les eines, procediments i mètodes amb els quals s’avalua si la

organització està funcionant tal com les instàncies superiors (com per

exemple, el consell d’administració) desitjarien o si ho fa d’una altra

manera, s’avalua el treball de les persones i es reparteixen premis i càs-

tigs com a conseqüència d’aquesta avaluació. Aquest control de gestió,

que de fet és la forma real de comandament, inclou els diversos es-

glaons dins de l’escala organitzativa, des del consell d’administració

fins als alts executius, d’aquests cap als executius de segon nivell, i així

successivament. Els dos tipus de control són qualitativament diferents.

El primer opera a través del sistema legal i dels mercats de capitals;

mentre que el segon opera directament dins de l’organització. El primer

és, doncs, necessàriament legalista i impersonal, mentre que el segon

és, i ha de ser, molt individualitzat depenent de les persones concretes

de què es tracti. El primer tipus de control a través dels mercats té un fo-

nament econòmic conceptual fermament establert des de ja fa més de

trenta anys per Alchian i Demsetz (1972) que veien l’empresa com un

equip de persones que col·laboren en una tasca comuna, en la qual una
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persona s’especialitza a «vigilar» la resta de l’equip; la qual cosa és ne-

cessària pel fet que la contribució de cadascuna d’elles al resultat final

no es pot mesurar objectivament. Si això fos possible, de fet, no hauria

calgut que existissin les empreses, perquè els mercats tots sols podrien

fer el que fes falta per a una assignació de recursos eficient. Però, és

clar, la pregunta fonamental és llavors: «qui vigila el vigilant?». Perquè

el vigilant podria, en principi, fer coses pel seu propi bé indesitjables

per al conjunt de l’empresa. La resposta és que d’això se n’encarreguen

els drets de propietat. El «vigilant» és el propietari, que té d’una banda

els drets residuals de decisió (és a dir, el dret de prendre les decisions

que no prenen els altres d’acord amb les seves tasques específiques con-

tractades), i per l’altra els beneficis residuals (és a dir, la part del valor

que no correspon per contracte a altres persones). Però les limitacions

del benefici comptable com a mesura fan que tinguem necessitat de re-

córrer al mercat de capitals si volem tenir una (certa) seguretat que això

funcioni. El mercat valorarà les accions i aquest valor (que va a parar di-

rectament al propietari) serà l’eina de control. El vigilant, doncs, i se-

gons aquesta teoria, prendrà les decisions de manera que els beneficis

residuals siguin com més grans millor, de manera que el valor també ho

sigui. Desgraciadament, el mercat sembla ser menys que perfecte a 

l’hora d’avaluar els resultats de les empreses. Si ho fes bé, no hi hauria

hagut escàndols, que se solen produir quan el mercat valora bé empre-

ses en les quals la realitat ve deformada pels informes comptables, o per

unes perspectives futures més que dubtoses. El problema principal

acostuma a ser una sobrevaloració dels resultats a curt termini en relació

amb el llarg termini. O, en altres paraules, que els mercats (que és com

dir els analistes financers o els bancs d’inversió) valoren positivament

tot el que té conseqüències positives a curt termini, encara que també

tingui conseqüències dolentes a llarg; i aquest fet empeny els directius

responsables a obtenir resultats a curt termini com sigui. Fins i tot, en

ocasions, la utilització de mètodes de comptabilització optimistes, i que

poden arribar a ser inadequats per la situació que es tracta, o fins i tot

fraudulents. Una part del problema rau en el fet que aquesta valoració,

els mercats només l’acostumen a fer de manera impersonal. A través de

persones (els analistes financers, com a principals actors), però de ma-

nera impersonal. Sovint basant-se únicament en els estats financers, o

en projeccions merament mecàniques d’aquests. Però és impossible que

els «mercats» puguin arribar a avaluar les oportunitats de negoci de ma-

nera correcta, ja que aquestes oportunitats de negoci tenen per elles
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mateixes elements immaterials, no quantificables per definició: el co-

neixement directe dels clients i les seves necessitats, la potencialitat

d’aquests, el coneixement de la competència distintiva de la pròpia

empresa, de les capacitats de producció, d’oportunitats específiques

d’aprofitar aquestes capacitats en determinats mercats, etcètera. Totes

aquestes qüestions són per la seva naturalesa subjectives i opinables, 

i no poden de cap manera ser objectivades i menys encara traduïdes 

a números. De fet, la justificació clàssica de l’economia de mercat 

per F. Hayek (1945) es basava en l’existència d’informació específica per

part de les persones responsables de les empreses que no era transmissi-

ble o verificable i que no es podia utilitzar sense la seva cooperació acti-

va. Sovint s’oblida que, si això no fos així, no existirien estratègies dife-

renciades per part de les empreses. Si tot es pogués objectivar i reduir 

a una avaluació numèrica, tothom escolliria la mateixa estratègia, que 

seria la que donés més beneficis. De fet, és la hipòtesi implícita de la teo-

ria microeconòmica convencional, que veu les empreses com una tec-

nologia (una funció de producció) i que fa que més d’un economista

teòric no sigui capaç d’entendre els fenòmens que estan relacionats amb

les organitzacions. La realitat és que una empresa concreta tracta de te-

nir una competència distintiva, és a dir, s’intenta ser capaç de satisfer

certs tipus de necessitats de certs tipus de clients millor que altres em-

preses competidores, guanyant-se la vida millor que elles. Aquesta és la

seva estratègia. Llavors, ¿algú pot creure que, des de fora, una persona

no involucrada en la gestió i coneixedora només de les xifres compta-

bles, pot avaluar amb seguretat si una estratègia és bona o dolenta? Un

exemple clàssic que aquesta seguretat no existeix és el de Xerox i la in-

venció de la xerocòpia. Pel que sembla, en temps heroics, Xerox va ofe-

rir la seva patent a IBM tres vegades sense èxit, perquè IBM creia que el

producte no tenia mercat suficient. Avui sabem que en tenia molt més

del que ningú s’imaginava, però que des de dins de Xerox aquesta pos-

sibilitat s’apreciava millor que des de l’empresa que ja llavors era el

monstre de les màquines d’oficina. Diguem-ho d’una altra forma: no hi

ha cap manera d’objectivar si una determinada estratègia acabarà tenint

èxit o no. I si qualsevol persona d’una altra empresa fos capaç de dur a

terme l’estratègia de l’empresa, aquesta no podria tenir mai un avantat-

ge competitiu. Per definició, els membres dels consells d’administració

d’empreses d’unes certes dimensions no poden estar involucrats en la

gestió directa i, per tant, no poden conèixer els detalls. Tractaré breu-

ment de visualitzar aquest argument. Anem-nos-en uns quants anys en-
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rere i situem-nos en el consell d’administració d’ENRON l’any 1999.

Tot semblava anar fantàstic. Hi havia qui coneixia els detalls escabrosos

(Andrew Fastow, el CFO, que els havia enginyat), però fins i tot aquest

personatge, fins a un cert moment, es pensava que no hi havia ni hi hau-

ria problemes i que només es tractava que els valors a la Borsa es man-

tinguessin. Imaginem-nos ara que un membre del consell que conegués

suficientment la comptabilitat i les finances (el president del comitè

d’auditoria era Robert Jaedicke, il·lustre professor de Comptabilitat de

Stanford) s’hagués estudiat a fons els informes financers (tasca ímpro-

ba, per altra banda, i que hagués requerit una quantitat extraordinària 

de temps de la qual, probablement, molts consellers no disposen ni de

lluny) i hagués trobat coses sospitoses. Dedicant-li temps i esforç, no

era difícil: hi havia coses sospitoses, i un il·lustre professor de compta-

bilitat, per exemple, és perfectament capaç de detectar-les. Però seguim

amb la hipòtesi: en troba, i va al consell i ho diu. Quina esperaríem que

fos la resposta dels altres membres del Consell? Possiblement la de po-

sar-se el dit al costat del front i fer-lo girar una mica. Si tot va fantàstic,

a què treu cap que ara un professor de comptabilitat ens vulgui fer entrar

en petits problemes tècnics que la majoria ni entenem? Fora, parlem

d’una altra cosa, haguessin dit probablement gairebé per unanimitat.

Visca el CEO! No voldria que això es considerés un al·legat exculpatori

dels membres del consell. Alguns d’ells (per exemple un metge) no

s’entén molt bé què feien allà. Uns altres haurien tingut l’obligació d’ai-

xecar, com a mínim, alguna llebre. Però la seva tasca no era fàcil, reco-

neguem-ho. Com tampoc ho era la dels auditors, analistes financers i

banquers d’inversió i, encara més enllà, dels inversors personals o insti-

tucionals. Alguns d’aquests professionals en saben més, probablement,

que alguns membres del consell, però estan en situació molt pitjor, pel

fet de ser més llunyana. ENRON era un client important. I tenia en oca-

sions bons arguments per no ser del tot ortodox. Els analistes sovint es

limiten a mirar les xifres des de lluny, i des del punt de vista de l’anàlisi

del sector, ho fan de manera molt mecànica. I no diguem ja dels inver-

sors, molts dels quals ho ignoren gairebé tot. De manera que podríem

resumir que, des d’un punt de vista de sistemes formals o legals, els pro-

blemes relacionats amb els escàndols tenen un triple nivell d’ignorància

que no és fàcil de superar: la del mateix consell d’administració, la de la

comunitat d’experts i la dels inversors.
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3. Solucions viscerals, legalistes, simplistes 

i incompletes 

És comú en els éssers humans que, davant de certs problemes,

adoptin solucions viscerals i simplistes abans que cerebrals. S’acostuma

a dir en anglès que els bons casos porten lleis dolentes, i en l’àmbit de la

comptabilitat (o de la gestió d’empreses, en general) no és una excep-

ció. El que ja s’ha fet com a resposta als escàndols, i es continua fent, és

tractar que la normativa a diferents nivells sigui més estricta. Fa falta

que els membres del consell en sàpiguen més, fa falta que siguin inde-

pendents de la direcció, fa falta que dediquin temps, fa falta que es posin

controls financers molt més estrictes... i, sobretot, fa falta penalitzar de

manera més forta els que facin alguna malifeta. Però el resultat d’aquest

tipus d’accions pot perfectament no ser l’esperat, perquè aquest és un

procés complex. Osterloh & Frey (2003) ofereixen dades de com ni la

independència, ni la competència dels membres del Consell, ni controls

financers més estrictes necessàriament condueixen a millors resultats.

I no resulta excessivament estrany: tots sabem que feta la llei, feta la

trampa, com dèiem. És més, adoptant solucions simplistes i viscerals es

pot arribar a situacions pitjors que el punt de partida, perquè són molt

incompletes. En el supòsit que ens ocupa, les empreses necessiten flexi-

bilitat per poder actuar, per poder seguir una estratègia diferenciada, per

poder establir la seva pròpia cultura, per fer les coses de manera diferent

dels altres, que és el que els pot donar avantatge competitiu. Totes

aquestes variables són impossibles de considerar en una solució rígida i

estricta. Si es fa una regulació rígida, la flexibilitat que les empreses ne-

cessiten pot convertir-se en impossible. La pregunta és llavors: per què

s’adopten aquest tipus de solucions? Per què impulsem remeis que no

ho són, possiblement empitjorant així la situació de partida? Argyris

(1990) ens dóna una resposta: la major part d’éssers humans activen una

teoria humana del control en tractar amb les amenaces o amb la vergo-

nya. El dilema és que aquesta teoria humana de control és contraproduent

per l’objectivitat, el rigor, la comprovació de conclusions, és a dir, per

un raonament de tipus productiu. Les teories que ell denomina «espou-

sed», és a dir, aquelles que les persones creuen, molt rarament s’utilit-

zen. En el seu lloc, les persones adopten rutines defensives per protegir

la seva pràctica, que poden considerar-se reaccions espontànies basades

en models de comportament simplistes. En la denominació d’Argyris,

és la teoria «en-ús», aquella que realment es porta a la pràctica. Sovint,

Indicadors de gestió, incentius, motivació i ètica en el control de gestió 131



les persones tenen la sensació de fer «quelcom» amb una teoria primiti-

va, mentre que creuen que «no estan fent res» i se senten incòmodes

amb si mateixes si no emprenen accions espontànies i simplistes. Però,

és clar, si ens ho mirem «des de dalt», a nivell de consell, i a nivell de les

regulacions de la societat en el seu conjunt, no hi ha gaire cosa més a

fer. Si adoptem aquest punt de vista, les úniques accions que es poden

emprendre per millorar la situació i evitar desastres futurs són mitjan-

çant mecanismes de tipus formal i impersonal (que, simplificant, po-

dríem anomenar «legalistes»): membres del consell externs, millor for-

mació per part de tots els membres del consell, penes més dures als que

violin les lleis i regulacions, regulacions més estrictes, etcètera. És el

que típicament han proposat diversos organismes, comissions, etcètera,

a nivell mundial i que, com ja hem dit, i d’acord amb Osterloh & Frey

(2003), sovint els resultats d’aquestes mesures no són els esperats. Hem

citat també el cas de R. Jaedicke a ENRON. I hem dit que el volum de la

informació, en grans empreses que siguin mínimament complexes, fa

gairebé impossible la tasca. A més, si els auditors externs (que és la seva

feina) s’han mostrat inoperants en moltes ocasions, qui pot substituir-

los? A una gran firma d’auditoria li ha costat l’existència el cas EN-

RON. Poden unes penalitzacions més grans millorar la situació? Pot el

consell d’administració realment fer alguna cosa? És possible que una

empresa estigui governada pel seu consell de manera adequada, sense

córrer el risc que els seus recursos s’utilitzin de manera fraudulenta o

impròpia? D’altra banda, la independència i el coneixement en profun-

ditat de l’empresa poden ser contradictoris perfectament. Si una perso-

na té un coneixement profund del sector, on l’ha adquirit? Si és a la

competència, malament; i si és en la pròpia empresa, la independència

està en qüestió. 

El cas Worldcom 

A mitjans de 2005 hi va haver una sentència als Estats Units que

s’ha d’esperar que, com correspon al dret anglosaxó, estableixi un prece-

dent que se segueixi en altres causes pendents. Em refereixo a la que ha

condemnat Bernie Ebbers, director executiu de Worldcom fins que va

esclatar l’escàndol (que, recordem-ho, en aquest cas és essencialment

comptable). La sentència, doncs, no fa cas dels arguments utilitzats per

la defensa, que van ser ridiculitzats pels fiscals i que essencialment con-
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sisteixen a al·legar ignorància («Jo no sabia res»). Reconeguem que hi

ha una part en què aquesta argumentació de la defensa és indubtable-

ment certa: és impossible que Ebbers sabés amb detall totes les altera-

cions d’honestedat que passaven a la seva empresa, com no podia saber

els detalls de tot allò bo que passava. A dalt de tot de les organitzacions,

molts detalls no hi arriben. Però, és possible que realment Ebbers no sa-

bés res? És concebible pensar que el cap d’una gran organització pugui

no estar al corrent d’una manipulació d’11.000 milions? I, sobretot, qui

era l’inspirador de les coses que passaven? O, per dir-ho més clar, quin

tipus de comportament fomentava Ebbers entre la seva gent? Tornem a

un símil futbolístic. Suposem que en un determinat equip, es dóna un

premi de (posem) 5.000 euros a cada jugador que marca un gol. Seria

sorprenent que en un equip així un jugador espatllés una jugada clara de

gol intentant-lo fer ell, quan hi havia un company millor situat que el

podia haver fet amb facilitat? De cap manera! Però de qui seria la culpa?

El jugador, òbviament, tindria una responsabilitat. Seria ell qui hauria

decidit xutar, anant contra l’interès de l’equip en el qual juga. L’afició

se li tiraria damunt, amb tota probabilitat. Però, i el que ha posat l’incen-

tiu? No és (com a mínim!) tan culpable com el jugador? Anem una mica

més enllà: arreglarem aquest problema per al futur castigant els juga-

dors que espatllen gols quan podien passar la pilota? Em sembla evident

que no. Probablement, acabaríem aconseguint un resultat pitjor: que

ningú xutés a porta. I, en una expressió molt breu, aquest és el proble-

ma. Però hi ha un altre aspecte que ho fa encara més complex. És el que

podríem anomenar la síndrome de Pahom. La síndrome de Pahom, i la

maximització dels incentius Pahom és un personatge de Lev Tolstoi en

una petita història d’aquest autor, que es titula «Quanta terra necessita

un home?». Pahom, pobre pagès que amb prou dificultats es pot gua-

nyar la vida treballant pels altres, somnia i prega per tenir un tros de ter-

ra que sigui suficient per mantenir-lo a ell i la seva família. Això és tot el

que Pahom vol: un tros de terra suficient. Un dia ho aconsegueix: un

tros de terra es ven, i el pot comprar venent una part del que té i ajornant

una part del pagament. Treballa per poder fer-ho, i al final pot pagar.

Després en vol més. I en compra més. Però encara en vol més. I s’assa-

benta que en una terra llunyana li donaran a un preu assequible tota la

terra que sigui capaç d’envoltar caminant durant un dia. Quan surti el

sol, es podrà posar a caminar, i tota la terra que pugui envoltar durant

el dia, fins al moment en què es pongui el sol, serà seva. Pot anar tan de

pressa com sigui capaç, pot córrer: tot el que hagi envoltat serà seu.
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Això sí, ha d’arribar al seu punt de partida; si no, perd els diners. Pahom

està content. Calcula que el que necessita ho pot envoltar en un dia amb

facilitat. Però, és clar, posats a fer, potser podria intentar tenir-ne més, i

anar més bé després. De manera que intenta aconseguir més del que ne-

cessita. A mesura que va corrent, va creixent la seva ambició, i va més i

més lluny. Finalment, quan el sol es pon, ha envoltat una enorme quan-

titat de terra, que li permetria ser un ric terratinent, i aconsegueix arribar

al punt de partida. Però ja no podrà viure de la terra que acaba de com-

prar: mor defallit just al moment d’arribar. I és que l’ésser humà no en té

mai prou. Deien els filòsofs grecs que l’home és un ésser luxós de ne-

cessitats. I pot actuar perfectament pels seus interessos propis reals

(com el pobre Pahom) per voler tenir més del compte. La saviesa, d’a-

cord amb la filosofia grega, consisteix precisament en això: saber el que

és bo per a un mateix. Per exemple, no excedir-se en la persecució dels

béns materials. Saber quan ja n’hi ha prou. Però, és clar, la resta dels és-

sers humans hem de fer el possible per no fomentar que els altres es fa-

cin mal a ells mateixos. Per exemple, no posant (si està al nostre abast)

incentius materials en quantitats que puguin provocar la síndrome de

Pahom. Que, en el cas dels directius de les empreses modernes, poden

acabar també amb la seva mort (potser d’infart), o en problemes de tots

tipus. En contrast, hem vist en els últims anys com s’ha donat per des-

comptat que els incentius econòmics són clau en el desenvolupament de

les organitzacions i a fer que funcionin amb alt rendiment. Com veu-

rem, això no només sol ser la causa dels escàndols, sinó que, a més, no

aconsegueix a mitjà i llarg termini cap resultat dels que suposadament

se li atribueixen.

4. Sistemes de control de gestió i congruència

d’objectius 

La funció d’un sistema de control sempre ha estat la de canviar el

comportament de les persones. En aquest sentit, un sistema de control

de gestió té sempre un cert element de manipulació, que intenta alinear

els interessos de les persones amb els interessos de les organitzacions.

Amb aquest objectiu, s’estableixen mesures de resultats de l’actuació

de les persones, i es lliguen sistemes d’incentius. Això es fa en part de

manera formal (és a dir, mitjançant procediments preestablerts i apli-

cats de manera pràcticament mecànica) i en part informals (és a dir, es
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deixen a l’avaluació directa i subjectiva de les persones amb poder dins

de l’organització). Aquest és el segon nivell de control al qual ens refe-

ríem anteriorment, que es pot (com acabem de veure) dur a terme bé si-

gui per mitjans formals o informals. En els mitjans informals, hi ha les

relacions directes entre les persones que formen part de l’organització;

i aquestes relacions personals ofereixen moltes més oportunitats per a

un millor control que les purament formals del sistema de control ex-

tern basat exclusivament en normes i procediments. Tot això no vol dir

necessàriament que sigui perfecte: no hi ha res perfecte en aquest món,

i, com tindrem l’ocasió d’argumentar, els sistemes de control de gestió

tenen sovint limitacions severes; però ofereixen possibilitats que van

més enllà dels sistemes formals. Sovint hi ha un element addicional im-

portant en aquest context, que és un sistema d’objectius, metes o fites a

assolir, que solen estar en el context d’un sistema de planificació, les

variables quantitatives del qual s’expressen en un pressupost. A la for-

mulació clàssica dels llibres de text, el criteri fonamental per avaluar la

bondat d’un sistema de control és el de la congruència «d’objectius»,

com se sol dir, que ve expressat amb claredat en un d’ells (potser el

més conegut, i que va ser el llibre pioner de l’àrea): In a goal congruent

process, the actions that people are led to take in accordance with their

perceived self-interest are also in the best interest of the organization

(Anthony and Govindarajan, 2003, p. 93). Idealment, llavors, els «inte-

ressos» de les persones concretes (i especialment dels responsables de

l’organització) i els de l’organització en conjunt haurien de coincidir o,

com a mínim, estar alineats; i aquests «interessos seria necessari enten-

dre’ls de manera àmplia. A la pràctica, però, quan es pensa en els «inte-

ressos» sovint es redueixen, implícitament o explícitament, als que són

estrictament econòmics i a curt termini: és a dir, els beneficis trimes-

trals per part de l’organització, i els incentius materials (possiblement

anuals) per part de les persones. Tenim així dos nivells de reduccionis-

me diferents: els interessos es redueixen als interessos econòmics, i els

interessos econòmics a aquells que són només a curt termini (beneficis

trimestrals, incentius potser anuals). Tot això, òbviament, pot portar

conseqüències poc desitjables. En primer lloc, a menysprear les varia-

bles no econòmiques, o no quantificables, potser un dels grans defectes

dels últims temps. Sovint oblidem que les persones amb els diners no

en tenim prou per viure. Tots volem altres coses a més a més, i les em-

preses, com a agrupacions de persones, també. Les empreses, com a

mínim, volen mantenir la seva competència distintiva, per continuar te-
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nint avantatges competitius a llarg termini; volen mantenir la bona vo-

luntat dels clients i empleats cap a l’empresa; volen mantenir i augmen-

tar el nivell de formació d’aquests, volen trobar nous productes per al

futur, etcètera. I totes aquestes variables, ni són quantitatives, ni es re-

flecteixen en els beneficis a curt termini. Els sistemes de control for-

mals consten, a la pràctica, de (a) un sistema d’avaluació i mesura dels

resultats, i (b) una fórmula per la qual s’estableixen les remuneracions

o incentius a les persones afectades. Ambdues coses poden considerar-

se els pilars de l’estructura tècnica del sistema, al mateix temps que hi

ha un procés pel qual s’estableixen objectius, metes i fites a aconseguir.

El procés no és perfecte, però, com que els objectius tenen sempre un

grau (en ocasions fins i tot molt alt) d’ambigüitat, principalment a cau-

sa del fet que es desitja aconseguir diversos objectius alhora, i alguns

d’aquests objectius, com dèiem, no són mesurables. A més, la impor-

tància relativa de cadascun d’ells és també altament subjectiva. Per

tant, allò que realment vol qualsevol organització és un conjunt de va-

riables que en comprèn algunes de no mesurables, un agregat en el qual

es fa difícil determinar la importància relativa de cadascuna. Sovint, a

més, els objectius es van definint mentre es va fent el camí. Una idea

relativament difosa al començament va prenent forma a poc a poc, a

mesura que es va avançant. William Hewlett i David Packard acostu-

maven a dir que els professors de les escoles de negocis quedaven de-

cebuts quan parlaven amb ells, perquè havien de reconèixer que, en els

primers temps d’HP, feien qualsevol cosa que aportés cinc cèntims,

sense tenir una idea clara de com era la seva estratègia de producte.

S’ha de dir, però, que sí que tenien clara, i molt, la seva estratègia insti-

tucional, és a dir, quin tipus d’organització volien tenir. Òbviament,

després, van ser una de les grans empreses amb personalitat de la histò-

ria. Però són una prova clara de com els objectius, en algun moment,

poden ser més aviat difusos i anar-se definint amb el temps. En con-

trast, el sistema de control formal consisteix en un sistema d’avaluació

i mesura que ha de ser mecànic, no pot tenir ambigüetats. Quan aques-

ta avaluació es fa de manera subjectiva, se sol parlar del sistema de

control informal. A fortiori, el sistema d’incentius ha de ser també me-

cànic, basat en fets objectius i mesurables, amb unes quantitats monetà-

ries assignades d’acord amb aquests valors objectius i mesurables. Per

tant, allò que es mesura i els objectius reals que es persegueixen són, en

general, dues variables diferents, entre les quals existirà normalment

una certa correlació, però necessàriament imperfecta. Només en tre-
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balls molt mecànics, en els quals els objectius estan ben definits, aques-

ta correlació podrà ser elevada, propera a 1. En contrast, quan es tracti

de treballs poc estructurats, dels que normalment fa un directiu, qualse-

vol índex de mesura tindrà una correlació relativament petita amb la

variable que realment es desitjaria obtenir i, per tant, mesurar. Baker

(19929) i Gibbons més tard (1998, 2005) han formulat el problema en

termes formals (en llenguatge simbòlic). Aquest segon, a més, ofereix

un excel·lent resum dels resultats obtinguts per la literatura teòrica que

ha estudiat aquest problema en profunditat. Segons aquestes anàlisis, el

problema es pot formular com s’explica a continuació. Qualsevol acció

del «controlat» té necessàriament un cert impacte (no necessàriament

positiu) sobre l’objectiu real de l’organització per un costat, i sobre la

mesura d’aquest resultat per l’altre, que poden ser substancialment di-

ferents. Per tant, el controlat haurà d’escollir en ocasions entre una ac-

ció que aproxima l’organització al seu objectiu, però que no es reflec-

teix massa bé en la mesura de l’actuació que es pren (o fins i tot es

reflecteix de manera negativa), i una altra acció que millora substan-

cialment la mesura, però que no té massa efectivitat de cara a aproxi-

mar l’organització al (als) següent(s) objectiu(s), o fins i tot l’allunya.

L’elecció per part del directiu dependrà, evidentment, del sistema d’in-

centius que tingui aquesta organització. 

Suposem en primer lloc que no hi ha cap sistema d’incentius explí-

cit establert. És a dir, que els directius són remunerats (en termes tant

materials com immaterials) independentment de les accions que em-

prenguin i dels resultats d’aquestes accions. Llavors, escolliran les se-

ves accions sobre la base de dues variables: 

(1) en primer lloc, i de manera òbvia, del seu interès personal, que

normalment associem al poc esforç i a treballar poques hores,

però que pot consistir també en el contrari: fer un treball tècnica-

ment perfecte, pel plaer de fer-lo, però que no resol el problema

del client (sigui un client extern o un client intern). En altres pa-

raules, el primer criteri serà sens dubte el de quina utilitat o des-

utilitat personal aporta l’acció i/o el resultat a la persona afec-

tada. 

(2) però, en segon lloc, és necessari no descartar que la decisió es

prengui també d’acord amb el que la persona entén que són els

interessos de l’organització. Una persona perfectament egoista

només pensaria en el primer criteri, però ningú és perfectament
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egoista (afortunadament!). De fet, com s’ha posat de manifest

sovint en els desenvolupaments teòrics de la teoria de l’agència,

és relativament freqüent que els directius treballin massa hores,

que siguin «workaholics», en el llenguatge anglosaxó, per poder

continuar i satisfer potser la seva vanitat o potser la seva ànsia

pel futur que espera a l’organització. El directiu farà un balanç

entre les dues coses, i el resultat final dependrà de les circums-

tàncies concretes i de les característiques personals del directiu

afectat: d’una banda, l’avaluació dels interessos de l’organitza-

ció i les utilitats personals depenen fortament d’aquestes últi-

mes. Un directiu perfectament egoista (que no existeix, com

hem dit) faria passar el primer criteri sempre per davant del se-

gon; i algú perfectament identificat amb l’organització (potser

«the organization man», de William Whyte) faria passar el se-

gon davant del primer. La realitat, òbviament, se situarà en al-

gun lloc enmig d’aquests dos extrems. 

Suposem ara, en canvi, que sí que hi ha un incentiu explícit i quanti-

ficable (no necessàriament monetari) sobre la variable mesura. Llavors,

el subordinat (controlat) es veurà més inclinat a fer qualsevol cosa que

millori aquesta mesura, que només està imperfectament correlacionada

amb els objectius reals de l’organització. Llavors, si l’incentiu és prou

fort (i en temps recents ho ha estat bastant, per exemple en forma de les

famoses «stock options»), no hauria de ser sorprenent que el directiu fes

qualsevol cosa al seu abast per millorar la mesura, tant si això té conse-

qüències positives pel que fa als objectius de l’organització com si les té

negatives, i fins i tot incloent el frau. Si, a més, tenim en compte el que

hem denominat la «síndrome de Pahom», no és gens estrany que com

més alts són els incentius o la remuneració en general, més possibilitats

hi hagi d’escàndols. L’anàlisi anterior segueix la de Baker (1992) tal

com ho ha reformulat Gibbons (1998 i 2004). Aquest últim, en els seus

dos documents, ofereix un excel·lent resum dels resultats de la investi-

gació teòrica que ha estudiat el problema en profunditat. La conclusió

essencial de Baker és que per induir un agent a prendre les millors ac-

cions fa falta crear un contracte amb uns incentius que es corresponguin

amb els beneficis per a la societat en el seu conjunt; la qual cosa és del

tot impossible en general, només amb excepcions trivials, en casos de

tasques de tipus molt mecànic o programable. Els torneigs, que s’han

posat de moda últimament, i que han sortit essencialment de la literatu-
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ra teòrica, no hi contribueixen massa: es poden donar casos en els quals

a un empleat li compensi sabotejar el company abans de fer coses posi-

tives per a l’empresa ell mateix, tal com aquesta mateixa literatura teòri-

ca ha reconegut. Per tant, els sistemes d’incentius només faran que l’in-

terès d’un directiu coincideixi amb els objectius de l’organització (sigui

amb incentius explícits o sense) per pura casualitat: una coincidència

entre els interessos personals en termes de gust pel treball, els incentius

explícits i implícits, i el grau d’interès que la mateixa organització sus-

cita en l’individu. Els objectius dels sistemes de control i incentius han

de ser, doncs, per la seva pròpia naturalesa, més aviat modestos: que no

«enredin» i desmotivin, sinó que motivin positivament (Anthony & Go-

vindarajan, 2003, p. 94). 

5. La bogeria de premiar A quan el que s’espera 

que passi és B 

L’any 1975 Steven Kerr va publicar (i, per tant, ja han passat més de

trenta anys) un article dels més famosos de la història del management

amb el títol anterior. Tan famós és que es va a tornar a publicar amb al-

guna modificació que posava de manifest les limitacions del sistema de

revisió de les revistes especialitzades. El punt essencial de l’article era

que existeixen sistemes d’incentius, sovint implícits, en determinades

situacions, que fan que les persones no facin el que haurien de fer, el

que semblaria lògic; no compleixen amb la funció per la qual són allà.

O, en el llenguatge emprat anteriorment, no hi ha congruència d’objec-

tius. El que pot considerar-se remarcable, potser, és que els seus exem-

ples del món militar, de la sanitat, del món universitari, etcètera, són ara

tan actuals com en el moment en què l’article es va publicar. És a dir, no

n’hem après. Aquesta anàlisi ens permet explicar per què la humanitat 

no ha après: no és possible eliminar el problema. Posar un incentiu explí-

cit per compensar exactament un incentiu implícit advers pot ser una tas-

ca lògicament impossible: és a dir, hi ha una incompatibilitat entre totes

les condicions que voldríem que es complissin alhora. Afortunadament,

el problema de fons no és irresoluble. Ho seria si no hi hagués cap altra

manera de motivar les persones que els incentius materials; però no ho

és perquè en la motivació de les persones hi ha molts més elements que

aquests incentius. Des dels clàssics Herzberg i McGregor sabem que hi

ha motius intrínsecs, que podem interpretar potser com aquells que ens
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«diverteixen» en la feina que fem; però també hi ha motius de tipus

«transcendent», com ha dit Pérez López (1993), o «d’obligació», com

diuen Osterloh i Frey (2003): sovint les persones fan esforços conside-

rables per aconseguir allò que creuen que val la pena per altres perso-

nes, o pel conjunt de la societat, malgrat que puguin no treure res per a

ells mateixos… excepte la satisfacció d’haver aconseguit aquest resul-

tat per als altres. Chester Barnard, un dels clàssics del «management»,

ja deia als anys trenta que una organització no necessàriament havia de

tenir «al·licients objectius» (és a dir, incentius materials) per assegurar-

se els esforços necessaris per a la seva existència; també podia assolir el

mateix resultat canviant «estats de la ment», és a dir, mitjançant la per-

suasió (1938, p. 141). La persuasió consisteix essencialment en el que

hem dit: fer veure a una altra persona que el que s’està tractant d’acon-

seguir (l’objectiu, la meta, la fita) val la pena; i això és impossible de fer

a través de sistemes formals de control. És només la relació personal la

que ho fa possible. L’al·licient dels interessos econòmics immediats no

necessita cap persuasió. El que sí necessita persuasió és l’acció que,

amb esforç avui (i, per tant, amb poca inclinació per part de la persona

per dur-la a terme) es pot guanyar demà o hi ha altres persones que

guanyen avui, i això val la pena. Pot semblar que aquest és un dels ob-

jectius fonamentals de la direcció: convèncer (persuadir) els membres

de l’organització que fer certes coses val la pena. Portar-los a un cert

grau de congruència d’objectius a força d’entusiasmar-los. I, com que ja

hem vist que no hi ha cap manera «mecànica» (amb sistemes d’incen-

tius explícits) que pugui portar a una congruència d’objectius, aquesta

només podrà existir (i encara de manera limitada) quan la persona vul-

gui assolir (internalitzi, o s’identifiqui amb) els objectius de l’organit-

zació. Això, en general, no es produeix de manera espontània: fa falta

que algú que conegui l’organització, els seus productes, els seus clients

i els seus empleats ho «faci veure» a l’altre. Aquest fet és de manera evi-

dent obertament contrari a la hipòtesi de racionalitat il·limitada que

pressuposa normalment l’anàlisi econòmic. Herbert Simon va estudiar

aquests fenòmens i els mecanismes concrets pels quals la identificació

es produeix en alguna de les seves obres clàssiques, i arriba a ser sorpre-

nent que avui aquests conceptes estiguin una mica (o molt) oblidats.

Descriu i analitza, per exemple, el que ell denomina role behavior, i que

essencialment significa com el comportament d’una persona varia en

funció del lloc que ocupa en una organització (Simon, 1964). Rosanas i

Velilla (2003) han estudiat el desenvolupament de la lleialtat, molt rela-
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cionada (òbviament) amb la identificació de les persones amb les insti-

tucions. Observem, però, que estem parlant aquí de variables immate-

rials en lloc de parlar de beneficis i incentius materials i immediats. Lò-

gicament, per tant, el que farà falta per persuadir els membres de

l’organització serà que val la pena satisfer les necessitats d’algú més:

els clients i la resta de membres de l’organització. Per tant, els motius 

de tipus «transcendent» o «d’obligació» seran crucials per al bon fun-

cionament de les organitzacions. Observem també que estem, malgrat 

tot, parlant d’organitzacions lucratives (empreses) i no d’organitzacions 

benèfiques (a les quals, possiblement, tot això s’aplicaria «a fortiori»,

malgrat que amb alguna qualificació per a la qual no tenim espai aquí).

Hewlett-Packard, per exemple, ha estat durant molts anys una de les

empreses més rendibles del món, però amb una mentalitat bàsica de sa-

tisfer les necessitats del client abans que de benefici. De fet, els funda-

dors predicaven que el benefici era una mica imprescindible per poder

fer el que HP havia de fer, que era fer avançar la tecnologia per satisfer

les necessitats del client. Dos enfocaments antagònics de la direcció

d’empreses coexisteixen en aquests moments (i potser ha estat així des

de sempre, o des que existeix la direcció d’empreses com a disciplina

acadèmica, però possiblement avui és un fenomen més visible que mai)

dues concepcions antagòniques de la direcció. D’una banda, una visió

economicista en la qual l’única cosa que compta són els resultats econò-

mics i, més específicament, els resultats econòmics per als accionistes.

Fa falta afegir que això és, en teoria i sobre el paper, perquè a la pràctica

també (o potser primordialment) compten els resultats econòmics per a

la direcció més que per als accionistes. Però en qualsevol cas, les altres

persones que participen a l’empresa són mers instruments; i se suposa

que també tenen objectius exclusivament econòmics. Per tant, tot el que

fa falta per fer funcionar l’empresa o l’organització és un sistema d’in-

centius adequat. El sistema de control formal seria tot el que caldria per

obtenir els resultats desitjats, que haurien, és clar, de minimitzar (en la

mesura que fos possible) el total que s’enduguessin aquestes altres per-

sones. Aquesta és, per exemple, la visió de la teoria de l’agència més

convencional. Però també hi és implícita (com a mínim en part) en plan-

tejaments suposadament més «humanistes» (procedents del domini de

l’Organization Behavior, per exemple), en el sentit que les persones són

mers instruments els quals es poden manipular per aconseguir els objec-

tius de la direcció (que, de fet, és del que es tracta). L’altra parteix de la

base que les empreses en particular i les organitzacions en general són
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instruments de cooperació humana, formades per persones, i que aques-

tes persones són el valor primordial. Aquesta, s’ha de dir, sempre ha es-

tat, implícitament o explícitament, la teoria de les grans empreses consi-

derades «excel·lents» en les diverses llistes i estudis que han anat sortint

al llarg dels anys. Empreses com HP, «des de sempre», han predicat i fet

exactament això. «The HP Way» significava essencialment confiança i

respecte pels individus, alta qualitat pels clients basada en tecnologia

punta, integritat sense fissures, treball en equip... i podríem dir el ma-

teix de Johnson & Johnson, de Southwest Airlines i de tantes altres. En

aquestes empreses, el desenvolupament de la confiança està considerat

més important que els incentius materials. En aquest sentit, els incen-

tius, i principalment els incentius «forts» com els que s’han generalitzat

en els anys de la nova «economia», basats essencialment en «stock op-

tions», estan a l’arrel dels escàndols. Són un sistema de control formal

que va empènyer les persones a aconseguir objectius econòmics obli-

dant valors com els expressats en el paràgraf anterior; i, com és obvi,

amb més embranzida com més forts són els incentius econòmics. Es

produeix llavors un «desplaçament» («crowding out») dels objectius de

les persones: els motius de tipus intrínsec o altruista es veuen desplaçats

pels motius de tipus extrínsec (Osterloh i Frey, 2004). Es fa així el que

en anglès solen anomenar una self-fulfilling prophecy, és a dir, una pro-

fecia que se satisfà a si mateixa: prediquem que les persones només res-

ponen a estímuls econòmics, posem estímuls econòmics forts, i aconse-

guim que sigui veritat encara que potser de bon principi no ho fos

(Ferraro, Pfeffer i Sutton, 2005). Llavors aquestes persones deixen de

pensar a resoldre els problemes reals dels clients i de la cooperació dins

de l’empresa per passar a maximitzar els seus ingressos. I d’aquí a la

comptabilitat «creativa», al frau i als escàndols, només hi ha un pas. Si

el premi per falsejar els estats comptables, posem per cas, és més aviat

petit, probablement moltes persones no cauran en la temptació de fer-lo;

si el premi, en canvi, és gros, la probabilitat que ho facin augmenta. I

explica fàcilment els 11.000 milions de Worldcom. 

6. La cultura de l’eficàcia 

La primera concepció està molt relacionada amb el que s’ha pro-

duït en els últims quinze o vint anys, que s’han caracteritzat tant a ni-

vell empresarial com a nivell públic pel que podríem anomenar la cul-
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tura de l’eficàcia: aconseguir com sigui resultats tangibles, mesurables

i si pot ser monetaris a curt termini. El complement d’aquest desig d’e-

ficàcia és la visió de la persona humana com a homo œconomicus: per-

fectament racional, sense cap mena de límit i interessat en els béns

econòmics de manera exclusiva. Els sistemes d’incentius forts basats

en la mesura dels resultats tangibles són l’eina ideal per induir l’homo

œconomicus a fer el que li fa falta a l’empresa o als seus directius.

Aquesta cultura de l’eficàcia es manifesta sovint en directius «durs»,

dels que exigeixen resultats com sigui. En ocasions no per premis mo-

netaris, sinó per por del càstig: Carly Fiorina, segons sembla, deia so-

vint als seus subordinats que si no aconseguien fer sortir els nombres

ella trobaria algú més que sí que els aconseguiria. En un article recent

a Harvard Business Review (Stalk i Lachenauer, 2004), d’això se n’a-

nomena jugar a hard ball en lloc de soft ball, que, en contrast, consis-

teix a tractar les persones com a tals i no fer jugades dolentes als com-

petidors. L’article en qüestió ens proposa les tàctiques de hard ball

que són eficaces, i no les de soft ball. Fins a un cert punt, la proposta

és vertadera. La self-fulfilling prophecy funciona. Exigeixes resultats

concrets, dónes pressions fortes, i els obtens… encara que a vegades

sigui amb frau. No jugant net, cometent delictes o senzillament defor-

mant els comptes de resultats. No ens ha d’estranyar si, en una cultura

com aquesta, els escàndols floreixen. Ni tampoc si el clima intern de

l’organització es deteriora. És urgent que canviem la cultura, i que

anem a la segona visió que dèiem abans. En aquesta les persones no

són instruments sinó éssers que cooperen lliurement, que estan dispo-

sats a deixar-se persuadir que les coses que valen la pena, valen la

pena, i que volen, evidentment, guanyar-se la vida tan bé com sigui

possible, però sense fer paranys per sobreviure. Mentre continuem ob-

servant els «executius eficaços» amb admiració, mentre els directius

vulguin augmentar l’eficàcia encara que sigui a costa dels intangibles

crucials (el desenvolupament de les persones i el servei real al client),

mentre els professors d’administració i direcció d’empreses continuïn

predicant el valor de les accions com a últim objectiu, mentre conti-

nuem pensant que només els sistemes d’incentius «forts» proporcio-

nen la motivació per treballar bé, continuarà havent-hi escàndols. Els

indicadors de gestió, tan lloats en els últims temps, són en aquest sen-

tit perillosos. I ho són perquè accentuen la cultura de l’eficàcia, excep-

te en el cas que es prenguin algunes precaucions. Els indicadors només

poden mesurar algunes variables, no totes les que són importants. A
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més, com hem vist abans, ho fan només de manera imperfecta, amb

una correlació de vegades molt inferior respecte a la variable desitjada.

Això no significa que els sistemes d’indicadors no siguin una eina des-

itjable, o fins i tot excel·lent en moltes situacions. L’eficàcia (és a dir,

l’obtenció de resultats concrets i tangibles) és absolutament necessà-

ria. Però no és en absolut suficient. I no ho és per dues raons. En pri-

mer lloc, perquè, com hem argumentat abans, no esgoten tot el que vo-

len les persones quan emprenen les seves accions. I, en segon lloc,

perquè les altres variables que les persones volen condicionen l’eficà-

cia futura, ja que estan relacionades amb l’aprenentatge. Però aquesta

qüestió ens portaria massa lluny i amb l’espai del que disposem no ens

és possible tractar el tema a fons. S’ha de dir, però, que la brúixola

amb la qual hauríem de tractar de trobar el nord en les decisions orga-

nitzatives es troba a tenir en compte sempre, en qualsevol decisió, els

aprenentatges que la decisió indueix en les persones afectades, tant des

del punt de vista operatiu i intel·lectual, com des del punt de vista d’a-

valuació i actituds. I, per descomptat, tant per part de la persona que

emprèn l’acció, com de la que rep els efectes. Si es fa així, el procés de

presa de decisió ja inclou l’ètica per definició, tenint en compte els in-

teressos de totes les persones afectades; i, de la mateixa manera, si les

persones afectades inclouen tots els stakeholders, inclou qualsevol

concepte que es vulgui tenir de responsabilitat social. I, alhora, és sen-

zillament allò que es pot considerar bona gestió. Per sort o per desgrà-

cia, això té poc a veure amb la legislació i amb veure les coses des de

dalt, i menys encara amb els factors quantitatius. Però és molt real i

avaluable. Fer un diagnòstic de com es troba una organització des d’a-

quest punt de vista no és una tasca excessivament difícil: les persones

que la componen i les seves actituds són un clar exponent: la cultura

de l’organització, i l’estil de direcció són els determinants. I, a llarg

termini, va en benefici de tothom. En la mesura que poguéssim con-

vèncer els responsables de les empreses que el hard ball és una barba-

ritat, hauríem donat un pas important cap a l’eliminació dels escàndols. 
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