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 tensió creativa i gestió de les organitzacions 

joan-francesc pont clemente 

Text de la conferència que pronuncià el passat 18 d’octubre de 1999, el Dr. Pont, catedràtic de Dret 
Tributari de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona, en el transcurs 
de la Inauguració del Curs 1999-2000 de I’Il·lustre Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de 
Barcelona. 
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Em complau molt impartir 
avui aquesta lliçó inaugural 
1999-2000 al Col·legi de 
Titulats Mercantils i 
Empresarials, per invitació del 
seu Degà. Crec que el canvi de 
segle viurà una apassionant 
transformació de les relacions 
empresarials i que els col·legis 
professionals corren el perill 
seriós de quedar ancorats en 
el passat, esdevenir inútils i 
fins i tot fer nosa, i 
desaparèixer. Els col·legis 
localistes i pobrissons, 
concentrats en la defensa dels 
interessos corporativistes dels 
seus membres i dels privilegis 
reconeguts en el passat per 
lleis proteccionistes, 
desapareixen. Tinc la 
impressió que el Col·legi 
d’Economistes -sota un 
lideratge poc imaginatiu- es 
troba ara en una situació de 
crisi important, allunyat de tot 
el que representa anticipació i 
tancat, enrocat, en un passat 
d’un cert prestigi social 
d’impossible retorn. Això és 
nou. Que el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
hagi perdut el Nord i es 
dediqui a malbaratar esforços 
en un gremialisme barroer és 
nou. D’altra banda, la crisi del 
Col·legi de Titulats Mercantils 
ve de més lluny, de les arrels 
d’una professió mercantil 

menystinguda pel legislador 
que no va saber apostar 
decididament per la 
Universitat ni l’any 1887 ni 
l’any 1971. Ara, però, el 
Col·legi de Titulats Mercantils 
i Empresarials pot viure la 
seva millor època si abandona 
els ròssecs del passat i basteix 
un edifici col·legial nou de 
caràcter més associatiu que 
corporatiu, un lloc dinàmic al 
servei dels líders i dels 
directius del món empresarial 
modern. 

Paradoxalment, entre un 
col·legi d’economistes perdut 
en la seva supèrbia i un 
col·legi de titulats mercantils, 
humil i amb pocs recursos, és 
el col·legi de titulats 
mercantils el que pot guanyar 
la batalla de la primera meitat 
del segle XXI. Aquesta batalla 
serà la de constituir el lloc 
d’encontre dels directius 
empresarials de formació 
universitària, amb 
independència de la seva 
carrera d’origen. El col·legi ha 
d’obrir-se a totes les 
titulacions universitàries, 
homologades o pròpies -una 
distinció que desapareixerà 
amb el temps-, sempre i quan 
els afiliats comparteixin 
l’afany empresarial de creació 
i distribució de riquesa i per 
tant, de benestar. Ja sé que 
això implica un canvi 

normatiu i sobre tot un canvi 
de mentalitat, però, amics 
meus, els vells col·legis -tots, 
fins i tot el d’advocats- han 
mort, els ha superat la societat 
civil, i no tenen més remei de 
refundar-se sobre bases 
noves, d’acord amb la realitat 
que ens envolta. 

Vull repetir-ho. Ara que el 
Col·legi d’Economistes ha 
portat a la decepció a molts 
dels seus membres, les 
iniciatives creatives tenen la 
seva oportunitat. Seria suïcida 
que no l’aprofitéssiu. 

- II - 

L’Economia moderna gira al 
voltant del capital humà de les 
persones i del seu talent. La 
societat del coneixement es 
caracteritza per la seva 
vocació d’incorporar el dret al 
coneixement com una 
component indisociable del 
dret a la felicitat. Les noves 
organitzacions públiques, 
privades o del tercer sector no 
poden fugir del canvi 
transcendental operat a les 
societats modernes en menys 
d’un segle: hem passat d’una 
societat dividida en classes 
irreconciliables, en la qual la 
majoria de la gent era 
condemnada pels poderosos a 
la ignorància, a una societat en 
la que el coneixement, la 
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cultura i la ciència es troben a 
l’abast de quasi tothom -això, 
sí, en graus diferents- i la lluita 
de classes ha estat substituïda 
pels conflictes d’interessos. No 
em sentireu dir que vivim a 
una icària feliç, sinó que hem 
trobat fórmules per a 
canalitzar la negociació 
col·lectiva, el respecte del 
pluralisme i fins i tot el dret a 
la desobediència civil. 

El progrés de la part del món a 
la que vivim ha permès 
revalorar el treball, per la via 
de reduir el temps dedicat a 
ell. Això us pot semblar una 
paradoxa, però jo crec 
sincerament que la reducció 
de la jornada a 40 o 35 hores -
tant se val- ha situat el treball 
com una de les funcions dels 
homes i de les dones, i no com 
la seva única funció. El treball 
que ja no és un esclavatge és 
compatible amb el lleure -cada 
cop més- i obre la porta a nous 
reptes individuals: què fer 
amb el temps lliure? La 
utilització imaginativa de les 
possibilitats derivades del 
temps lliure serà un factor 
diferencial entre les persones 
i els grups sociològics. 

En un món en transformació 
les persones són cada cop més 
exigents amb el seu entorn 
laboral. Ja no només es tracta 
de gaudir de mesures de 
seguretat i de beneficis 
socials, sinó que hom aspira a 
quelcom més, a una retribució 
no exclusivament monetària 
del treball en forma de 
satisfacció personal. 

Mostres d’aquest fenomen són 
les següents: 

- la valoració de l’atractiu de 
la universitat pública com 
un veritable espai de 
llibertat, com un lloc 
privilegiat. 

- la creixent implantació 
d’entitats del Tercer Sector 
-amb voluntaris- 
semiprofessionals i 
professionals- com llocs de 
treball a escala humana, 
lligats a la capacitat de les 
persones per a dur a terme 
projectes de solidaritat. 

- la transformació 
progressiva de les 
empreses tradicionals i la 
creació de noves empreses 
-sobre tot-, en el camp de 
les noves tecnologies, 
caracteritzades per una 
atmosfera diferent, més 
informal, menys jeràrquica, 
malgrat que molt lligades a 
l’assoliment d’objectius de 
qualitat. 
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Vull proposar-vos una reflexió 
sobre el concepte de tensió 
creativa, elaborat pel pare de 
l’anomenada cinquena 
disciplina, Peter M. Senge. 
Aquesta idea de la tensió 
creativa crec que constitueix 
el nucli de la moderna direcció 
de recursos humans i parteix 
d’una observació plena de 
seny: les coses funcionen si 
fem l’esforç necessari perquè 
ho facin. Sovint aquest esforç 
li atribuïm exclusivament a 
l’empresari, sobre tot en una 

certa mitologia molt catalana 
de la classe empresarial. Però 
avui ja no és suficient amb la 
dedicació d’una sola persona –
propietari o no- perquè una 
activitat funcioni, es requereix 
una organització, petita o 
gran, en la qual la propietat es 
dilueix o desapareix. El grau 
imprescindible de tensió ha de 
néixer d’un estímul diferent a 
l’afany de lucre. 

Pensem en el que succeeix a 
moltes persones. Hi ha una 
gran distància entre allò que 
desitjarien fer (els seus 
projectes i allò que finalment 
fan (la realitat). La cinquena 
disciplina proposa que 
aquesta distància (gap, en 
anglès) és una font d’energia 
no només perquè si no existís 
desapareixeria la motivació 
per a actuar (el desig de 
recórrer la distància que 
separa els dos punts), sinó 
perquè constitueix la font 
directa de l’energia creativa. 
El gap descrit per Senge és el 
que ell anomena, precisament, 
tensió creativa. La tensió 
produeix en el subjecte un 
d’aquest dos efectes: 

- o incentiva el desig 
d’assolir l’objectiu i, per 
tant, condueix a la seva 
consecució. 

- o la dificultat posta de 
manifest desencoratja 
fatalment i porta a 
l’abandonament del 
projecte. 

Dit d’una altra manera, o la 
realitat s’acosta al projecte o 
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el projecte ha de conformar-se 
amb la realitat. 

Sovint, la tensió és 
considerada com un element 
negatiu associat a l’ansietat, el 
cansament, la desesperança, el 
desencís o la preocupació de 
qualsevol mena. Aquesta és 
l’objecció principal de molts 
treballadors a la idea de 
tensió. Però aquesta objecció 
fàcil no té en compte la 
distinció entre tensió creativa 
-en si mateixa, un element 
positiu- i tensió emocional, 
element negatiu que pot 
aparèixer al costat de la tensió 
creativa però que no es pot 
confondre amb ella. La tensió 
creativa es manifesta en 
l’aspiració per recórrer la 
distància entre projecte i 
realitat, mentre que la tensió 
emocional pot acompanyar 
aquesta aspiració 
eventualment per la 
preocupació generada en el 
subjecte d’acord amb les seves 
circumstàncies particulars. 
Així, el requeriment als 
empleats, perquè incrementin 
la qualitat del seu treball pot, 
de vegades, ser la causa d’una 
depressió nascuda de la 
sensació que allò que se li 
demana excedeix allò que pot 
donar una persona concreta. 

La tensió creativa ha de ser 
generada per l’organització i 
mantinguda pel seu 
management. La tensió 
emocional, quan apareix, ha 
de ser tractada. La tensió 
creativa és una virtut i la 
tensió emocional pot ser una 
malaltia, però no estan unides 
per una relació ineluctable de 

causa i efecte. En realitat, 
sovint la tensió creativa 
produeix estats de satisfacció 
professional, mentre que la 
tensió emocional sorgeix fins i 
tot en situacions 
d’inexistència total de tensió 
creativa. 

En el transfons de qualsevol 
política de recursos humans 
es troba la vella pregunta 
sobre la naturalesa de l’home i 
evidentment la dona, sobre si 
són essencialment bons o 
dolents. La resposta a aquesta 
pregunta es tradueix en 
teories que poden anar des de 
l’afirmació que els humans 
són bàsicament mandrosos i, 
per tant, només reaccionen 
davant el control i els 
incentius, fins a la tesi que les 
persones se senten motivades 
per al treball i el que 
necessiten, és disposar 
d’oportunitats i dels recursos 
adequats. Crec que una 
política racional de recursos 
humans ha d’evitar qualsevol 
dels dos prejudicis extrems 
esmentats. 

La política de recursos 
humans que proposo es basa, 
sobre tot, en una exigència 
molt gran als líders i als 
directius, de la qual es 
derivaran fruits pel conjunt de 
l’organització. Entenc que 
s’han acabat els temps de les 
oficines sinistres plenes de 
comptables, de les cadenes de 
producció basades en la força 
o la paciència humana i de les 
jerarquies irracionals 
derivades d’una idea 
"sagrada" de la propietat. Una 
organització moderna només 

pot demanar als membres de 
l’organització allò que els seus 
dirigents estiguin primer 
disposats a fer. Avui resulta 
inacceptable que algú demani 
als altres fer una cosa que ell 
ni sap ni pot ni vol fer. 

Sobre la base de l’exigència 
radical als líders i als 
directius, certament, la 
direcció de recursos humans 
ha de consistir en un equilibri 
entre control del treball 
realitzat, estímuls de millora 
de la qualitat i autonomia en 
les formes concretes 
d’assoliment dels objectius, 
segons el grau de flexibilitat 
que permeti l’activitat en 
qüestió. 

- IV - 

Qualsevol organització 
necessita un lideratge. Però el 
lideratge del nivell superior de 
l’organització no resol més 
que una porció petita dels 
problemes de recursos 
humans d’una organització. 
Ha d’existir un lideratge que 
poden anomenar distribuït, 
visible en la presència d’un 
lideratge efectiu en cada una 
de les unitats en les que 
s’estructura l’organització que 
es tracti. Això succeeix quan 
en els distints nivells es 
troben persones que al mateix 
temps tenen la facultat 
d’actuar i la capacitat per 
saber què cal fer, de tal 
manera que això determina 
una identificació de les 
activitats dels membres amb 
els objectius de l’organització. 
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La reacció davant l’existència 
d’un lideratge com el que he 
descrit es pot mesurar en 
termes de la identificació amb 
els objectius generals i 
específics de l’organització, és 
a dir mitjançant la valoració 
del organizational comittment. 

El lideratge modern ha de 
tenir un caràcter 
transformador i defugir el 
model de lideratge 
transaccional, tal i com ha 
demanat, entre altres, Isidre 
Fainé. El lideratge 
transaccional només pretén 
obtenir els seus objectius 
oferint alguna cosa a canvi, 
mentre que el lideratge 
transformador, és el que és 
capaç de mobilitzar les 
energies dels altres per simple 
contagi. 

El líder transformador es 
dirigeix a persones que ja no 
viuen la seva feina com un 
càstig, sinó com una expressió 
de la seva identitat. Pot així, el 
líder, innovar i avançar-se als 
esdeveniments -fins i tot, 
cometre errors- en el 
convenciment que s’adreça a 
persones que valoren això per 
damunt de tot. El cap 
tradicional d’una empresa o 
d’una institució -al nivell 
màxim o als nivells 
intermedis- creu que la resta 
del món és incapaç de pensar 
i, a més, consideraria un error 
i un perill que els seus 
subordinats cometessin la 
greu infracció de pensar pel 
seu compte. El cap tradicional 
exigeix submissió a les seves 
ordres, a les seves 
arbitrarietats i al seu ritme. 

Com a contrapartida, està sol, 
no pot comptar amb ningú i el 
seu propi equip acaba 
desitjant que s’equivoqui i 
hagi de plegar. El líder 
transformador encomana al 
seu equip les ganes de fer les 
coses i comença per fer-les ell 
mateix, el que constitueix un 
exemple i un estímul. El líder 
transformador és humanista, 
perquè vol extreure de cada 
una de les persones que el 
rodegen el millor d’elles 
mateixes. 

Aquesta mena de lideratge es 
converteix de forma natural 
en un lideratge, distribuït, 
generador d’un compromís 
molt intens de les persones 
amb l’organització. 

- V - 

Arribats fins aquest punt, 
probablement no resulti ja 
estrany que reconegui en la 
passió l’element clau no 
només per a realitzar un bon 
treball, sinó per assolir 
l’excel·lència. Només la passió 
pot aconseguir que cada 
persona doni el millor d’ella 
mateixa. La passió és 
particularment necessària en 
els que exerceixen els diversos 
nivells de lideratge distribuït, 
de tal manera que es generi la 
intensitat suficient de tensió 
creativa, vagi acompanyada o 
no d’alguna de les seves 
seqüeles negatives, com 
l’ansietat. D’aquesta tensió -
accentuada per la proximitat i 
la regularitat del cap o 
responsable naixerà la força 
necessària per al 
manteniment i increment de 

la qualitat en l’activitat de 
l’organització. 
 
Algunes persones manifesten 
un cert recel davant la idea del 
lideratge, no només per la 
preocupació que precedeix 
qualsevol canvi, sinó també 
perquè creuen veure en el 
lideratge una forma 
d’intromissió en el seu treball 
quotidià. La concepció del 
lideratge distribuït, tanmateix, 
els hauria de tranquil·litzar en 
la mesura en què crida a la 
condició de líders a moltes 
persones de l’organització i, 
per tant, a elles mateixes, si 
tenen el grau suficient de 
compromís organitzador. 
Abraham Zaleznik, de la 
Business School de Harvard, 
sosté que els líders 
empresarials tenen moltes 
més coses amb comú amb els 
artistes, els científics o els 
altres pensadors creatius que 
amb els directius. Per aquesta 
raó, les escoles d’empresarials 
haurien de preocupar-se als 
programes de les assignatures 
molt menys de la lògica de 
l’estratègia i encara menys 
d’imposar les limitacions 
pròpies dels exercicis simulats 
a un ordinador, per a 
preocupar-se molt més dels 
experiments en el joc de la 
creativitat i la imaginació. 
Zaleznik diu que si les escoles 
d’empresarials tenen èxit en 
fer això, podran fer un treball 
excel·lent preparant homes i 
dones excepcionals destinats a 
ocupar llocs de lideratge. 

Les persones que no viuen la 
seva condició de membres 
d’una organització moderna 
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amb entusiasme, tensió 
creativa, passió i afany de 
lideratge es perden el millor 
que la seva ocupació 
professional els hi pot oferir, 
la seva realització en un 
aspecte fonamental de la vida, 
el treball. 

- VI - 

Cal distingir entre líders i 
directius. En sentit estricte, el 
lideratge només, es requereix 
en moments concrets de la 
vida d’una organització, els 
moments de canvi i 
d’innovació. Sembla obvi que 
el lideratge entès d’aquesta 
manera no por ser exercit 
permanentment. Seria 
esgotador i improductiu. Les 
organitzacions necessiten 
líders, però necessiten encara 
més directius bons. En 
paraules de John Viney, el 
management és la lletra petita 
del lideratge, és el que el dota 
de contingut i d’operativitat. 
El management és racional i el 
lideratge és intuïtiu. El 
directiu planeja i pressuposta, 
el líder dissenya estratègies. 
El directiu organitza a la gent 
per a dur a un bon port un 
projecte, mentre que la 

preocupació del líder és influir 
emocionalment sobre el 
personal, guanyar el seu 
suport al projecte plantejat -el 
que generarà més tensió 
creativa- i preparar-lo pels 
inevitables canvis associats a 
la nova estratègia. 

Però les diferències entre 
líders i directius no han de 
portar-se -d’acord amb el meu 
criteri- molt més lluny. Si a 
l’organització existeix un 
nivell suficient de generació 
de tensió creativa, cada 
persona acabarà assolint una 
funció mixta de líder i de 
directiu. És una idea molt 
estesa la que el propietari d’un 
restaurant resulta 
insubstituïble per qualsevol 
empleat. Crec que és falsa si 
creiem en un nou tipus 
d’organització, en el que la 
característica principal serà la 
de creació de les condicions 
que permetin a cada persona 
comportar-se com el bon 
propietari d’un bon 
restaurant. Aquest, senyores i 
senyors, és el seu i és el meu 
repte. 

JOAN-FRANCESC PONT CLEMENTE, 
és Advocat, Diplomat en Ciències 
Empresarials i Catedràtic de Dret 

Tributari de l’Escola Universit{ria 
d’Estudis Empresarials de la 
Universitat de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


