Beatrice Webb
Beatrice Webb (1858 – 1943, Anglaterra)
Des de molt jove, Beatrice va tenir inquietuds intel•lectuals i es va mostrar
interessada per les idees socialistes i per eradicar la misèria i l’explotació
laboral indiscriminada característiques de la revolució industrial. Va tenir
sempre un caràcter molt inquiet i independent, i va realitzar activitats diverses. La feina, durant un temps, en les empreses del seu pare li va servir per
conèixer el món dels negocis. Es va interessar pel cooperativisme i el 1891 va
publicar El moviment cooperatiu a la Gran Bretanya. També es va ocupar de
l'economia política, però es va apartar de les idees de Karl Marx. El 1890 va
conèixer Sidney Webb, un intel•lectual socialista amb qui es va casar el 1892 i
amb qui, a partir d’aleshores, va realitzar els seus treballs. El 1894 van publicar
el seu primer llibre conjunt: La història del sindicalisme. El seu següent treball,
Democràcia industrial (1897), és el més important que van realitzar i un dels
llibres clau per entendre l'evolució del socialisme no marxista a Anglaterra.
Aquesta societat, amb els Webb al capdavant, va participar activament per
constituir el Partit Laborista Britànic, que fou creat el 1906 i que ràpidament
es va convertir en una força molt poderosa. Tant Beatrice com Sidney se’ls
considera claus perquè pogués sorgir l’estat del benestar a Europa després de
la Segona Guerra Mundial.
La vida dels Webb va estar molt lligada a la Societat Fabiana, de la qual van ser
destacats dirigents durant tota la vida. Els fabians eren socialistes que creien
que el socialisme no arribaria gràcies a una revolució, sinó gràcies a una evolució que comportaria que, a poc a poc, l'Estat fos, cada vegada més, més rellevant en l'economia, amb la qual cosa s’evitarien els abusos dels capitalistes
burgesos. Aquesta societat, amb els Webb al capdavant, va participar activament a l’hora de constituir el Partit Laborista Britànic, que va ser fundat el
1906 i que ràpidament es va convertir en una força molt poderosa. A partir del
1932, i després d'una visita a la Unió Soviètica, els Webb fan un gir important,
en adonar-se de l'èxit soviètic en els àmbits sanitari i educatiu. Les seves últimes obres —Comunisme soviètic: una nova civilització? (1935) i La veritat
sobre la Unió Soviètica (1942)— mostren aquesta gran admiració. Beatrice
Webb va morir el 1943, als 85 anys.

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un
distintiu...
* La Democracia industrial, Madrid: Biblioteca Nueva, 2004
* Historia del sindicalismo: 1666-1920 [amb Webb, Sidney] Madrid: Centro de
Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990
* Methods of social study [amb Webb, Sidney] London: Cambridge University
Press, 1975
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