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És primavera i la vida torna a brostar per les esquerdes entre les roques 
del castell de Subirats. Vivim temps de trànsit i els rebrots empenyen 
amunt branques i llucs. Hem vist novament els ametllers cobrir-se de 
blanc, i despullar-se després. I nosaltres iniciem aquesta publicació que 
surt a la llum amb ànim pausat, rumiador i intemporal, amb la qual 
pretenem fer-nos ressò del teixit de relacions internes i externes del 
nostre àmbit municipal, però projectades en totes direccions. SUBI-
RATS, REVISTA DE CULTURA vol ser un instrument a l’abast de tothom 
per aportar coneixements, per deixar constància i per convidar al pen-
sament tant dels que vivim en els nuclis subiratencs com d’aquelles 
persones foranes que vulguin deixar-nos informacions de tota mena. 
Tot i mantenir el format en paper, propi de la premsa tradicional, 
aquesta revista té una ferma vocació electrònica, perquè aquesta és la 
via del present i del futur, tot i que la lectura en paper segueix repre-
sentant per a molts lectors un gest habitual de plaer i de proximitat 
que la tecnologia informàtica encara no ha aconseguit superar. 
Aquest primer número el dediquem al cooperativisme, per la impor-
tància que ha tingut en la nostra economia, sobretot arran de l’acció de 
la Mancomunitat catalana (1914-1925) assegurant la continuïtat del 
model social agrari, basat en la petita i mitjana propietat, a diferència 
d’altres zones de l’estat on les grans explotacions han provocat sempre 
desarrelament i emigració. L’alternativa cooperativista ha permès so-
breviure moltes explotacions agràries en uns temps en què l’economia 
s’ha basat en la superproducció i l’abastiment dels mercats amb pro-
ductes barats per a una societat de masses. El model cooperatiu de 
producció i distribució fou l’alternativa catalana al sistema de propietat 
privada fins 1939, i avui encara es manté en alguns sectors.

 

 

 

 

L’Editorial 
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Cooperativisme i autogestió, ahir i avui 
 

Octavio Alberola 
 
Davant la devastadora crisi financera i econòmica que ha portat a molts 
treballadors a l'atur i a la pobresa en aquests últims anys, el cooperati-
visme i l'autogestió tornen a ser objecte d'interès per a molts d'ells: 
tant entre els que s'han quedat sense feina com entre els que l’han 
pogut conservar. 
El tancament d'empreses i la successió d'acomiadaments afavoreixen 
òbviament aquesta cerca de "solucions" i abonen el terreny per enge-
gar iniciatives i experiències que encara no fa molt eren considerades 
marginals per a la majoria dels espanyols. Per aquest motiu casos ex-
cepcionals, com la "Cooperativa Humar-Marinaleda S.C.A.", d'ideologia 
progressista, i la "Cooperativa de Mondragón", d'ideologia conservado-
ra, siguin considerats avui com a models pels seguidors d'una o una 
altra ideologia. Però, encara que el cooperativisme hagi estat conside-
rat generalment com una eina d’emancipació econòmica, la realitat és 
que no sempre ho ha estat ni ho és avui. D'aquí l'interès a recordar, 
encara que sigui breument, la història dels processos econòmics i mo-
viments socials que, a Espanya, es van inspirar en les idees del coope-
rativisme i de l'autogestió. No només perquè les seves interpretacions 
van ser molt diverses sinó també perquè, en determinats moments, van 
tenir nombrosos adeptes i van generar realitzacions de gran importàn-
cia econòmica i social. 
 
Resum històric del "cooperativis-
me" a l’Estat espanyol  
Per a alguns historiadors, el seu ori-
gen pot situar-se a mitjan segle XIX, 
després de l'aprovació del dret d'as-
sociació per les Corts de Cadis en 
1812 i la difusió de l’utopisme euro-
peu (les idees de Fourier, Owen, Saint-
Simon, Cabet, Proudhon) en els gre-
mis urbans i en els pobles. En aquest 
sentit es pot dir que una de les prime-
res temptatives d'instaurar una coo-
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perativa de producció es va produir en 1840, quan l'Associació de Tei-
xidors de Barcelona va obtenir un préstec de l'Ajuntament d'aquesta 
ciutat per construir una fàbrica. L'empresa es va dir Companyia Fabril 
de Teixits, però va ser privatitzada en 1848. Després van sorgir la Coo-
perativa Proletària de València el 1856, la Cooperativa La Fernandina de 
Madrid i la Cooperativa La Abnegación de Jerez el 1864, i, a Catalunya, 
l'Obrera Mataronense (1864), la Cooperativa Palafrugellense (1865) i 
L'Obrera de Sabadell (1873). Entre les de consum: La Unió Obrera de 
Sants (1873), la Fraternitat de Barcelona (1879) i La Flor de Maig (1890). 
Entre les de la construcció, la Cooperativa de Mataró (1887). Entre les 
agràries, impulsades en general per l'Església -després de Llei d'Associ-
acions de 1887- per contrarestar la influència del socialisme i de l'anar-
cosindicalisme, van destacar La Protectora, La Cooperativa Agrícola, de 
Morón de la Frontera, la Caja rural del Jabalí Viejo, de Múrcia, i unes 
altres a Granada, Zamora, etc. Però, a partir de 1899, els socialistes van 
aconseguir incrementar el nombre de les seves societats de resistència 
agrícola a les províncies de Valladolid, Palència, Ourense, A Coruña, 
Pontevedra, Còrdova, Cadis, Granada, Jaen, Màlaga, Sevilla i a Mataró, 
Sueca, Castelló, Elx i Cartagena. En 1922, la UGT tenia 506 associacions 
i 65.371 treballadors agrícoles afiliats, i en 1931 els socialistes van 
aconseguir que el Govern de la República promulgués la Llei de Coo-
peratives, que considerava una necessitat la integració econòmica en-
tre les associacions agràries. Aquest procés va ser interromput en 1933 
pel triomf de les forces conservadores i no va tornar a prendre un nou 
impuls fins a la victòria del Front Popular en 1936, sobretot a partir del 
19 de juliol, quan els treballadors van col·lectivitzar la major part de la 
terra, la indústria i el comerç en gairebé totes les zones d'Espanya que 
havien quedat en mans del poble després de derrotar els militars revol-
tats. Aquesta col·lectivització es va fer, en la immensa majoria dels ca-
sos, sobre la base dels principis del comunisme llibertari. És a dir: l'abo-
lició de la propietat privada i aplicació de l'autogestió. 
El triomf franquista en 1939 va interrompre brutalment i d’arrel aquest 
procés col·lectivista que havia desbordat, tant en el terreny econòmic, 
com en el polític i moral, l'ideal cooperativista, ja que estava basat en el 
principi que cadascun donava (treball) segons la seva capacitat i rebia 
segons la seva necessitat, sense que hi hagués cap jerarquia. Durant el 
franquisme, com és de suposar, l'únic cooperativisme permès era tute-
lat per l'Església, en la seva majoria agrari i coincident amb la ideologia 
verticalista de l'Estat. La Llei de Cooperació de 1942 deixava ben clar 
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que l'acció cooperativa havia de funcionar en un sentit "jeràrquic i uni-
tari", quedant les cooperatives enquadrades en un organisme de con-
trol estatal, l’OSC (Obra Sindical de Cooperación). En 1971, el Regla-
ment de les Cooperatives adapta els textos legals a un cert aperturisme 
polític que s'estava operant en el si del Règim; però només per defen-
sar els interessos dels "socis" i les seves aportacions de "capital". En 
1974, la Llei General de Cooperatives és una temptativa d'adaptar a la 
realitat d'aquest moment una legislació obsoleta, que impedia al mo-
viment cooperatiu resoldre els problemes de descapitalització, i de 
regular la relació entre les cooperatives i els seus "assalariats". 
Durant la "Transició", malgrat passar del franquisme a la "democràcia", 
la legislació sobre el cooperativisme no va canviar molt. El que si va 
canviar va ser la decisió d'alguns treballadors de col·lectivitzar i auto-
gestionar empreses recuperades després de litigis amb els propietaris 
que pretenien tancar-les. És el cas de la fàbrica d'electrodomèstics 
Numax de Barcelona a finals dels anys 70. Algunes de les experiències 
d'aquells anys van sobreviure fins a l'actualitat, com la barcelonina Mol 
Matric o la impremta Gramagraf, ocupada des de fa 25 anys, i en l'actu-
alitat una part del grup editorial cooperatiu Cultura 03.  
 
El cooperativisme i l'autogestió avui 
La Democràcia i l'entrada a la Unió Europea van potenciar el desenvo-
lupament econòmic; però, en no tocar-se els mecanismes essencials de 
repartiment del poder econòmic i social, el "desencantament" va portar 
a molts treballadors a no veure un altre horitzó que l'individualisme. 
Una resignació aguditzada per la crisi financera i econòmica actual i la 
brutal degradació del teixit productiu i empresarial. No obstant això, en 
convertir-se Espanya en un erm econòmic gegantí, on la successió de 
tancaments d'empreses ha exclòs amplis sectors de la població de l'ac-
tivitat productiva, molts aturats i treballadors s'han vist obligats a bus-
car sortides col·lectives a l'actual desordre capitalista, i és en aquesta 
cerca que s'han trobat amb les propostes del cooperativisme "autoges-
tionari". Un cooperativisme que no es limita ara a la resolució dels pro-
blemes de justícia econòmica sinó també als derivats de l'activitat eco-
nòmica sobre el medi ambient. 
És obvi que no en tots els casos es tracta d'una veritable autogestió i 
que el més comú sigui encara recórrer al cooperativisme, com a acció 
de resistència, per sortir de la situació d’anomia productiva. És així que, 
segons la Confederació de Cooperatives de Treball Associat (COCETA), 
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ja en els primers anys de la crisi van ser recuperades pels treballadors 
prop de 40 empreses que van seguir funcionant en a cooperatives: és 
el cas de l'empresa de robotització Zero-Pro de Porriño (Pontevedra), o 
la de mobles de cuina Cuin Factory, a Vilanova i la Geltrú, i la me-
tal·lúrgica Tallers Socar de Sabadell.  
De fet, la gran majoria de les iniciatives i experiències que avui es pre-
senten com a cooperatives s'inscriuen clarament en la lògica de la ren-
dibilitat capitalista, amb socis-propietaris i assalariats, i amb un únic 

objectiu: maximitzar els be-
neficis. Entre elles destaca la 
Corporación Mondragón, 
grup cooperatiu convertit en 
un holding empresarial in-
ternacional a través de mar-
ques com Fagor o Eroski. 
Després segueixen les de 
producció i consum, que en 
ocasions accepten subvenci-
ons estatals i s'integren en 
els circuits comercials del 
capitalisme, i l'únic objectiu 

de les quals és assegurar llocs de treball als seus membres per evitar-
los estar a l'atur o reduir la despesa quotidiana de les famílies. Entre 
elles, la més destacada és sens dubte la mediàtica Cooperativa de Ma-
rinaleda.  
Ara bé, encara que els veritables projectes autogestionaris vinculats 
amb els moviments socials siguin, efectivament, menys nombrosos, la 
veritat és que existeixen, i que alguns d'ells, com la Cooperativa Inte-
gral Catalana animada per Enric Duran, o els de l'àmbit llibertari, com la 
gràfica Tinta Negra, han aconseguit ja una certa notorietat. Tant pel seu 
funcionament democràtic assembleari com pel seu objectiu de crear les 
bases d'una convivència social i cultural diferent a la de la societat ca-
pitalista i autoritària. No obstant això, i malgrat l'interès actual que 
aquestes experiències desperten entre la joventut, encara és massa 
aviat per saber si el que encara és avui marginal es generalitzarà i es 
convertirà demà en la tendència predominant del funcionament de 
l'economia i de la societat. 
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El cooperativisme filantròpic en els inicis  

de la Revolució Industrial 
Fèlix Villagrasa 

Robert Owen (1771-1858) va néixer a 
la petita ciutat de Newtown, capital 
del comtat gal·lès de Powys, avui co-
neguda per haver estat el bressol 
d’aquest personatge històric. Fill de 
treballadors autònoms i penúltim de 
set germans, des dels deu anys es veié 
obligat a desenvolupar diferents feines 
dins del ram del tèxtil en el moment 
en què aquest sector s’expandia i tec-
nificava, generant una enorme activitat 
i demanda de mà d’obra. Amb poc 
més de vint anys ja era un home seri-
ós, metòdic i amb un gran coneixe-
ment dels aspectes tècnics i comercials 
de l’ofici. Amb prou experiència en 
gestió empresarial guanyada a Man-
chester, va establir societat amb Ri-

chard Arkwright, un enginyer innovador, i David Dale, un important 
empresari de Glasgow, per construir, al comtat de Lanarkshire (Escòcia), 
una colònia tèxtil anomenada New Lanark, que aprofitava les aigües 
del riu Clyde.  
Aquesta nova comunitat era com un petit poblet al voltant de quatre 
fàbriques, amb tots els serveis escaients a un nucli de més de dues-mil 
persones procedents de les terres altes d’Escòcia, i d’Irlanda. Els propie-
taris havien posat molta cura en dotar els treballadors i els seus fills 
d’uns mitjans de vida i d’educació del tot inexistents a les fàbriques del 
mateix estil, perquè en altres empreses els inversors es regien per la 
regla de l’obtenció del màxim benefici. Allà, Owen va poder aplicar les 
seves idees filantròpiques que derivaven d’una concepció crítica del 
cristianisme –els presbiterians escocesos estaven influïts pel calvinisme, 
que glorificava el treball i el racionalisme- i pretenia aplicar una filoso-
fia més lògica al sistema de vida humana, tot establint reformes socials 

Retrat de Robert Owen. 
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tendents a la dignitat i evitar les grans diferències materials i de cultura 
entre els homes. L’instrument fonamental era la millora educativa 
d’infants, joves i adults, mitjançant la qual impregnava les seves consci-
ències amb els valors que considerava ideals per a la regeneració soci-
al. Sobre l’educació deixà publicat el llibre La formació del caràcter 
humà (1813). New Lanark era una comunitat que aprofitava la riquesa 
generada per la comercialització dels productes tèxtils per al desenvo-
lupament integral de la personalitat de llurs treballadors, en un entorn 
que avui diríem d’equilibri ecològic i de respecte a la naturalesa.  
L’organització de la comunitat fou modèlica i avançada al seu temps, 
amb llar d’infants per als fills de les mares treballadores, atenció mèdi-
ca gratuïta, prohibició del treball infantil, jardins, balls, concerts, teatre i 
altres serveis que feien més agradable la vida dels treballadors. Owen 
incidia en què l’eradicació de la pobresa i de la ignorància havien de 
ser els principals instruments per aconseguir una societat en harmonia. 
La seva idea era engrescar els sindicats a treballar per la millora de les 
condicions laborals i de vida dels obrers a través de la creació de coo-
peratives laborals i comunitàries on els treballadors es fessin responsa-
bles de la producció i comercialització de les mercaderies, cuidant-se 
de la formació dels fills i superant la dependència del capital privat. Per 
això es considera Owen com a precursor del modern cooperativisme. 
Malgrat que New Lanark no va ser mai propietat dels treballadors –tot i 

Colònia industrial New Lanark, Escòcia. 
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que podien influir en la gestió-, amb el seu exemple Owen i altres re-
formistes com Jeremy Bentham van demostrar que la rendibilitat em-
presarial no havia de passar necessàriament per una explotació desafo-
rada i sistemàtica de la mà d’obra, ans al contrari. 
New Lanark seguiria activa fins 1968, avui és propietat d’un patronat 
que gestiona un hotel, un mercat, i les activitats d’una explotació turís-
tica molt important. Robert Owen marxà el 1824 cap als Estats Units 
per embarcar-se en un nou projecte de transformació social que 
s’anomenarà New Harmony, situat en el territori d’Indiana. Allà comprà 
la petita ciutat a la comunitat pietista dels rappites per 135.000 $ i oferí 
habitatge i feina per a vuit-centes persones. Pensava que l’exemple 
moral d’aquesta experiència hauria de transformar la societat mundial 

a causa de la seva metodologia racional. Va atreure al poble alguns 
dels pedagogs i científics més avançats del món. New Harmony es ba-
sava en la igualtat entre els seus membres i fins i tot entre els dos se-
xes. Tenien moneda pròpia: el valor dels bitllets representava el temps 
que un hi esmerçava en elaborar un bé o servei, i cobrava el salari en 
funció de les hores dedicades al treball. Però l’experiència fracassà a 
curt termini: la resposta popular fou mínima, i la falta de cohesió inter-
na va fer que s’hi enfrontessin els diferents grups que la formaven. Hi 
faltà el factor “religiós” (relligar) que superés les diferències, i es veié 
que les bones intencions i idees del benefactor Owen no aplegaven 

New Harmony, Marion-Indiana (1902). Gravat de George Browning Lockwood. 
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prou els components diversos. 
Durant la resta de la seva vida, Owen realitzà altres experiències de 
caire social per millorar la condició moral i material dels treballadors, 
però ja sense confiar en la seva capacitat d’autogestió i més centrades 
en la creació de models d’intervenció per a la millora de la qualitat in-
dividual personal. Aquestes preocupacions el van abocar a l’espiritisme 
al final de la seva vida. Pensava que aquesta renovació de la humanitat 
hauria de venir de la mà de governants i empresaris conscients. 
Dels diferents laboratoris socials de Robert Owen i els seus 
col·laboradors, la humanitat tragué, en els inicis de la industrialització, 
moltes teories, resultats i errors que van servir per bastir, en el futur, 
realitzacions importantíssimes en el terreny del treball comunitari, que 
a Catalunya són avui una realitat viva, sobre tot en el sector agrari, on 
l’estructura de la propietat petita i mitjana ha pogut trobar continuïtat 
en un món cada cop més global i concentrat en gran empreses. 
L’eficiència demostrada quan la gestió és correcta, i quan s’inverteix 
l’esforç del treball amb seny i coneixement, fan del cooperativisme una 
realitat amb futur, i potser amb més projecció perquè l’objectiu 
d’aquestes empreses cooperatives no es centra en l’especulació i en 
l’obtenció de guanys a qualsevol preu. 
Malgrat això, els filòsofs socials com aquest personatge, i altres que 
van actuar durant el segle XIX (Saint-Simon, Fourier, Cabet) van ser 
menystinguts i caricaturitzats pel famós Karl Marx sota la denominació 
“d’utòpics”. Així, el pensador alemany els situava uns graus per sota del 
seu materialisme històric, amb el qual pretenia fixar una relació de 
constant lluita entre dominadors i subordinats, que hauria de resol-
dre’s, de forma revolucionària, amb l’establiment d’un sistema totalitari 
basat en l’anomenada dictadura del proletariat, i portaria teòricament 
la humanitat a la igualtat material. Prou hem vist, amb la perspectiva 
del temps, que Marx no encertà massa les seves projeccions: el mar-
xisme, aplicat a la pràctica, s’ha vist desbordat pel creixement de les 
economies capitalistes, i els treballadors han vist com l’interès de l’Estat 
passava per davant de les seves necessitats bàsiques. La implantació de 
règims marxistes, a més, ha provocat molts milions de morts al llarg del 
segle XX. En canvi, les pretensions més modestes del cooperativisme 
ideat per Owen i els seus deixebles encara funcionen com alternativa al 
sistema empresarial privat, i amb una certa vitalitat en un medi capita-
lista que no propicia, precisament, les experiències igualitàries.  
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Cooperatives agrícoles: cap a un futur  

més social 
 

Josep Marrugat (Unió de Pagesos de l’Alt Penedès) 
 
Ja fa al voltant de cent anys que es van constituir cooperatives als nos-
tres pobles. La seva missió va ser la d’elaborar i vendre el vi en comú 
per així obtenir un major valor afegit, tot concentrant l’oferta. Primer es 
van anomenar sindicats, i en destaquen els del Vendrell, Llorenç, Ba-
nyeres, Moja, la Granada i les Cabanyes. Posteriorment, cap als anys 
seixanta, se’n van fundar d’altres com ara els de Vilafranca, Covides, 
l’Arboç, Albinyana i Sant Jaume. 

El cooperativisme és un moviment social que s’articula econòmicament 
per cercar una economia social, a diferència de les societats mercantils, 
basades en el lucre i la retribució del capital per als seus accionistes. Els 
cellers cooperatius suposen un referent territorial i sectorial molt im-
portant a través del volum que produeixen. Han travessat per moltes 
situacions i una llarga singladura. Han vist com ha davallat el pes en 
l’economia dels productes agraris, especialment del raïm, alhora que 
també han patit el control de les grans empreses elaboradores de vi i 
cava, que sempre han estat els clients dels cellers cooperatius. 
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El cas és que no s’han assolit, o només en 
part, els objectius fixats en la seva fundació. És 
la gran assignatura pendent. Podem dir que 
les cooperatives gaudeixen d’una mala salut 
de ferro quan moltes estan a punt de celebrar 
el centenari i d’altres celebren el cinquantena-
ri en moments complicats per a la seva capita-
lització. Però tenim la certesa que a manca del 
moviment cooperatiu i els seus cellers, els 

pagesos i viticultors encara foren controlats amb més força per part del 
caciquisme imperant en aquest sector i en aquestes comarques. 

En l’actual conjuntura econòmica continua sent vàlida la fórmula en 
què el soci productor participa d’un projecte industrial i comercial de 
gran abast i que la cooperativa és una eina important que multiplica el 
potencial de cada associat, tot buscant la retribució adequada dels 
productes aportats. 

Després de les dissortades fallides d’alguns cellers i de l’activitat en 
fruites i hortalisses d’algunes cooperatives cal esmentar l’esforç en 
producte acabat per part de Covides i Cevipe, que s’estan fent un lloc 
en el mercat amb productes d’alta qualitat. També Ceolpe, la moderna 
cooperativa oleícola de segon grau que concentra la producció de la 
pràctica totalitat d’olives de les cooperatives penedesenques, amb un 
alt nivell qualitatiu. 

Els reptes continuen, l’entorn econòmic no és fàcil, però en l’actual 
conjuntura difícilment en sortirem si cadascú va a la seva. La cooperati-
va és una eina de futur per estructurar la producció, racionalitzar 
l’elaboració i posar en valor la comercialització. També s’incideix en el 
mercat local a través de les agrobotigues. Cal empènyer les cooperati-
ves per un futur més social en una economia més humanitzada. Coope-
rem per un futur millor! 
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Fabricant consciències: Joan Peiró en la  

història del cooperativisme 
 

Miguel Garau Roland (autor del llibre Joan Peiró i Belis, Cossetània Ed., 2011) 

El 2012 s’han complert 70 anys de l’assassinat per la (in)justícia fran-
quista de l’anarcosindicalista català Joan Peiró i Belis (1887-1942). La 
seva figura ha estat històricament lligada a la Confederació Nacional 
del Treball (CNT) des dels anys de la I Guerra Mundial. Sovint s’ha des-
tacat la seva tasca com a organitzador i teòric de la CNT, on va arribar a 
ser secretari general el 1922 i el 1928. També ha estat recordat pel seu 
tarannà humanitari i crític amb la “violència revolucionària”, protago-
nitzada en molts casos pels seus propis companys de files durant els 
primers mesos de la guerra civil. Tanmateix una de les facetes sistemà-
ticament oblidada de la seva biografia ha estat la seva defensa del co-
operativisme i la seva dedicació continuada com a director de la coo-
perativa obrera “Cristalleries de Mataró”. 
 

 
 Josep Peiró a la Cooperativa de Mataró l’any 1937. 
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A casa nostra sembla que ha arrelat la idea de què les cooperatives de 
treball s’han desenvolupat històricament amb força dins el món agrari i 
no a la indústria,  i que, en tot cas, ho han fet sempre al marge de 
l’anarcosindicalisme, moviment que aglutinava a la majoria dels treba-
lladors de la indústria catalana d’entreguerres. Tanmateix el fet que 
existís la cooperativa de producció de vidre “Cristalleries de Mataró” 
ens obliga a matisar aquesta impressió. 
“Cristalleries de Mataró”  estava formada majoritàriament per militants 
de la CNT i arribà a ser una de les cooperatives de producció més po-
tents de l’Estat espanyol. Quan Peiró arribà a Mataró el 1922 per a tre-
ballar a la fàbrica de vidre “Joan Estanyol i Cia”, es trobà amb un grup 
de militants que, com ell, patien la discriminació laboral de la patronal. 
La solució que es plantejaren passava per, entre tots, convertir la fàbri-
ca “Joan Estanyol i Cia” en una cooperativa obrera, cosa que va acabar 
succeint el 1925. S’ha de tenir en compte que el cooperativisme era 
una fórmula fortament arrelada a la ciutat, no en va havia estat la seu a 
les acaballes del segle XIX de la cooperativa obrera “La Mataronense” 
una de les primeres cooperatives de tot l’Estat.  
Tot just néixer, l’estratègia de la cooperativa per fer-se un lloc al sector 
va ser l’especialització en un sol producte. Així, es van centrar en 
l’elaboració de bombetes, que venien als fabricants de llums. Als pri-
mers moments van rebre els atacs del trust de la indústria vidriera, que 
va intentar enfonsar-la oferint a preus més baixos les seves bombetes. 
Això podia significar la fallida total per a “Cristalleries de Mataró” men-
tre que els altres fabricants s’ho podien permetre perquè venien també 
altres productes. Tot i això, la cooperativa va aconseguir ensortir-se’n i 
cap el 1928 la seva situació econòmica va deixar d’ésser angoixant. La 
producció de bombetes va anar en augment, gràcies a aconseguir cli-
ents tan importants com la casa OSRAM. Així van arribar, a la vigília de 
la guerra civil, a vendre més d’11 milions de bombetes anuals. Això 
significava quadruplicar la producció de bombetes del seu primer any 
de funcionament, el 1925, i esdevenir la productora del 75% de bom-
betes elèctriques de tot l’Estat. 
Una de les claus de l’èxit de Cristalleries fou que no es repartien els 
beneficis anuals entre els seus membres, sinó que  eren reinvertits sis-
temàticament en millorar el funcionament de la cooperativa. Així es va 
poder ampliar la fàbrica, construir nous forns i, en definitiva, renovar i 
modernitzar l’utillatge necessari per a la fabricació de bombetes. A més 
a més, la cooperativa va dedicar bona part dels seus guanys a iniciati-
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ves en benefici de la comunitat: durant la II República va finançar la 
construcció d’una escola racionalista on es feien classes per a adults i 
per als fills dels treballadors de Mataró. També es va crear un grup de 
cultura dins la cooperativa i un “Centre d’Estudis Socials” a la ciutat, on 
celebraven vetllades culturals i de reflexió política. 
L’èxit econòmic de la cooperativa i tota la seva “obra social” es van 
desenvolupar sota el mestratge de Joan Peiró, el qual tenia  un ideari 
ben clar respecte al paper que havien de jugar les cooperatives. Davant 
dels recels de l’anarcosindicalisme vers el cooperativisme, Peiró defen-
sava que les cooperatives podien i devien servir com a “escoles” on 
millorar la preparació i capacitació  dels treballadors. L’èxit en la gestió 
era  cabdal per demostrar als amics i als enemics de la “revolució soci-
al”, que  els treballadors eren i serien capaços de fer-se càrrec de la 
producció i del teixit industrial. D’altra banda la bona marxa econòmica 
de la cooperativa facilitava l’accés a la cultura i a l’educació, considera-
des eines indispensables per a l’alliberament de les consciències dins el 
pensament llibertari. Mentre que els sindicats tenien una vida atzarosa, 
sovint clausurats fruit de les circumstàncies polítiques, les cooperatives 
gaudien d’una  existència més estable. Segons Peiró això garantia la 
seva utilitat al servei de l’ideal a través del finançament d’iniciatives 
culturals i educatives. 
Cristalleries de Mataró sobrevisqué a l’assassinat del seu director més 
carismàtic el 1942, no així la seva obra cultural i educativa. El seu re-
cord és encara present a la ciutat, doncs fins i tot va sobreviure a la 
Dictadura franquista. En el seu cas no va ser la política qui la va assas-
sinar, sinó l’economia, als inicis d’aquesta maleïda crisi. Malgrat tot la 
plaça del “forn del vidre”, com era coneguda entre els qui se 
l’estimaven, encara recorda avui dia el lloc on un dia es va aixecar la 
seva primera seu. 
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Antoni Casanovas i les estructures del 

món cooperatiu 
Luisa Elena Sueiro 
 

Si hi ha alguna persona al Penedès que sàpiga de cooperatives i del 
món cooperatiu és l’Antoni Casanovas i Brugal. Fill de Lavern, de la 
masia de Ca l’Antonet, on va fer el primer crit i la primera ganyota a la 
vida i on mai no ha deixat de residir, encara que hi hagi voltat molt per 
tot arreu. 
Germà gran de la casa pairal, des de molt jove va començar a ajudar al 
seu pare, n’Antoni Casanovas i Poch, pagès i, a les hores, alcalde del 
municipi, impulsor de diferents millores tant per als pagesos com per 
als vilatans. El seu pare, dedicat al conreu de la vinya, va veure la ne-
cessitat d’unir els petits productors per elaborar i comercialitzar el vi. Al 
començaments dels anys 60, la situació vitivinícola era greu, els preus 
eren ínfims, el vi s’elaborava a les cases amb els mitjans que cadascú 
disposava i després s’havia de buscar el comprador o compradors per 
aquell vi. L’any 1964 es va crear la Cooperativa COVIDES amb dos ce-

llers, el de Sant Cugat 
Sesgarrigues i el de 
Sant Sadurní, per donar 
sortida a la producció 
dels pagesos i alhora 
per rendibilitzar el tre-
ball de la vinya. El coo-
perativisme agrari a 
Catalunya, ja des de 
finals del segle XIX i 
principis del segle XX, 
havia fet els seus pri-
mers passos com la 
Societat de Pagesos de 
Valls, els sindicats de 
Barberà de la Conca, el 
Catllar, Vallmoll i algu-
nes poblacions de Llei-
da i Girona, es va des-

Junta gestora de la Confederación de Cooperativas de 
España a Madrid el any 1985. Antoni Casanovas parla 
als representants de les Federacions del diferents 
països de la Unió Europea. 
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envolupar molt ràpidament en el primer terç del segle XX. Finalitzada la 
guerra, es van anul·lar pràcticament totes les lleis que emparaven les 
cooperatives i moltes d’elles van veure confiscats els seus béns i fins i 
tot molts dels seus líders van ser represaliats. El nou règim va constituir 
les UTECO (Unió Territorial de Cooperatives del Camp), que integrades 
en el sindicat vertical restava tota la independència al moviment coo-
peratiu.   
L’Antoni Casanovas entra a la junta de COVIDES l’any 1977 com a vocal, 
l’any següent va ser nomenat vicepresident i el 1979 president, així va 
estar al consell rector de 1977 fins 1983. Va ser precisament en aquella 
època, finals dels 70 i inicis dels 80, quan es va començar a canviar 
l’antiga estructura dels sindicats verticals i es va potenciar de nou el 
moviment cooperatiu. El 1981 es van iniciar les reunions i els contactes 
que portarien a l’assemblea constituent el maig del 1982 de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de Catalunya, de la que seria president 
durant dos mandats, de 1983 a 1991. La necessitat de dotar-se d’una 
nova estructura i d’un nou teixit socioeconòmic era en aquell moment 
vital, tant per a Catalunya com per a Espanya. Els catalans havien estat 
pioners en el món del cooperativisme i l’Antoni, en la seva qualitat de 
president, també de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, va 
ser cridat a Madrid per qui era, llavors Director General de Cooperati-
ves, a liderar la nova comissió gestora de la qual havia de sorgir la Con-
federació de Cooperatives Agràries d’Espanya. Amb el PSOE al govern, 
negociant en aquells moments l’entrada d’Espanya a la CEE (actual UE), 
va viatjar a Brussel·les per parlar amb els representants del COGECA 
l’entrada de Catalunya com a federació amb estatus propi, sense de-
pendre d’altres estructures. El COGECA és l’estructura que a Brussel·les 
defensa i promociona les cooperatives agrícoles, creat el 1959, i que 
representa els interessos del cooperativisme agrari a nivell europeu. 
L’intent amb el COGECA de la representació catalana no es va acceptar 
i al mateix temps des de Madrid li demanaven ajuda per donar solidesa 
al cooperativisme, molt precari encara en moltes regions, en aquell 
moment de desenvolupament autonòmic. Els Srs. Romero i Solbes (mi-
nistres d’Agricultura i d’Economia del govern socialista) en aquest perí-
ode li van demanar el disseny de la Confederació de Cooperatives 
Agràries d’Espanya, de la qual va ser President de 1984 a 1986. Espanya 
necessitava de Catalunya i s’emmirallava en les seves consolidades es-
tructures.   
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La representació de totes 
aquestes estructures més 
l’alcaldia del municipi i dues 
legislatures com a diputat a 
Madrid per CiU van malmetre la 
seva salut i li van fer replantejar 
la seva trajectòria vital. Com a 
soci de COVIDES va tornar al 
2001 a ocupar un càrrec, el 
d’interventor, durant tres anys i 
del 2004 al 2006 va ser el vice-
president.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebració dels 20 anys de la fundació de la 
Federació de Cooperatives de Catalunya. 
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El treball cooperatiu en els orígens del 

nou Israel: el quibuts Degània 

Marta Castillon (Associació Catalana d’Amics d’Israel, ACAI). 
 

El quibuts Degània va ser el primer quibuts que es va fundar a Israel. El 
29 d’octubre de 1910 jueus sionistes d’origen rus i ucraïnès  (en total 
eren només deu homes i dues dones ) van arribar a la Palestina de do-
mini otomà amb la segona gran onada migratòria, després del fracàs 
de la revolució de 1905, i es varen instal·lar en uns terrenys comprats 
als beduïns a la costa meridional del mar de Galilea. 
 Aquests primers pioners sionistes es van inspirar en les idees del re-
torn d’Aaron David Gordon i del sionisme socialista de Borojov i Sirkin. 
Gordon, inspirat per Tolstoi, creia que un poble no pot ser lliure si no 
és capaç de produir per ell mateix la seva supervivència, començant per 
la producció agrícola. Creien, tanmateix, que així podria néixer una no-
va identitat jueva. Una nova identitat jueva que, en el fons, passava per 
“invertir la piràmide”, és a dir,  comprar terres i esdevenir-ne propietaris 
ja que els jueus a la Diàspora no en tenien ni en podien tenir. 
El treball, l’organització i el dia a dia eren comunitaris. Aquesta era la 
filosofia: cadascú treballa segons les seves possibilitats i tothom rep 
segons el que necessita. De manera que aquests pioners van desenvo-
lupar un estil de vida comunitari únic en el món.  
La vida social en el quibuts girava al voltant del menjador comunitari. 
Vivien en cases iguals, petites i molt senzilles. Fins i tot, en els primers 
temps, vestien amb roba pràcticament idèntica i les sabates pertanyien 
també a la comunitat. Molt sovint acabaven treballant descalços per-
què no disposaven de prou diners per comprar un simple parell de 
sabates. Un sol cop per setmana rebien roba  neta. 
Els membres del quibuts  menjaven el mateix, bàsicament allò que con-
reaven. Després de treballar de sol a sol desitjaven que arribés el millor 
moment del dia: el vespre. Es trobaven al menjador comunitari, xerra-
ven tranquil·lament i feien balanç del dia.  
La nit de xabat era un dels moments més especials i desitjats de la 
setmana, llegien algun capítol de la Bíblia, llegien poemes i llegendes, 
cantaven, ballaven polca i “hora” fins ben bé la mitjanit. El matí de xa-
bat aprofitaven per passejar fins a la platja del Kineret (mar de Galilea). 
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Aquest model de vida comunitari comportava que totes les decisions 
s’haguessin de prendre per democràcia directa. Les discussions es po-
dien allargar fins a altes hores de la nit tot debatent diferents qüestions 
organitzatives com, per exemple, la rotació de càrrecs. 
El concepte de família era també molt i molt particular. Els nens no 
vivien amb els seus pares sinó separats d’ells i tots junts en el que 
anomenaven  “la casa dels nens”. Els nens del quibuts eren considerats 
“els nens de tothom” però, tot i això, eren molt importants per a la 
comunitat. Tots els membres del quibuts es preocupaven de tots els 
nens, indistintament. Fins i tot entre tots decidien els noms que havien 
de tenir. Els nens i nenes “quibutsim” no s’adreçaven mai als seus pares 
amb “mare” o “pare”, sinó amb els seus noms. Els nens estudiaven a 
l’escola del quibuts però disposaven de molt temps lliure i per aquest 
motiu se’ls va arribar a anomenar  també “els nens de la natura” perquè 
s’hi passaven hores tot passejant pels conreus, construint  cabanes en-
tre els arbres, banyant-se al Kineret...   

 

 

Entrada del quibuts "Degània Àlef", el primer dels que establirien els israelians 
abans d’aconseguir la independència. La lluita amb els veïns àrabs ha estat, mal-
hauradament,  constant. 
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Un dels noms il·lustres de la història d’Israel que va néixer i es va criar 
al quibuts Degània va ser Moixe Daian (דיין משה). Va ser el segon nen 
nascut al quibuts, el  maig de 1915. Moixe Daian fou posteriorment un 
dels generals més importants del Tsahal i fou també ministre de defen-
sa. Els membres del quibuts van escollir el seu nom com a homenatge 
a Moixe Barski, primer membre del quibuts,  mort en un atac àrab.  
El quibuts Degània també va ser la llar d’altres noms prominents de 
l’estat naixent com Gordon o l’heroi sionista J. Trumpeldor. Albert Eins-
tein va ser un dels visitants il·lustres que va rebre el quibuts. 
El model i la filosofia de vida del quibuts Degània  Àlef  va ser adoptat 
per la resta dels quibuts que es van fundar fins i després de la inde-
pendència d’Israel. 
Amb els pas dels anys, òbviament, els quibuts es van adaptar als nous 
temps. Així, per exemple, entre la dècada de 1970 i 1980 els nens ja no 
van dormir ni viure separats dels seus pares i la productivitat agrícola 
va deixar de ser exclusiva per obrir-se a  altres horitzons com la tecno-
logia o, fins i tot, el turisme (podríem fer el paralel·lisme amb el turisme 
rural de casa nostra). A dia d’avui, els membres dels quibuts poden 
sortir a treballar a fora d’ells. 
Amos Oz, escriptor israelià reconegut internacionalment, va viure i créi-
xer al quibuts Khulda. Oz, en el seu llibre Totes les esperances (1978), 
s’interroga sobre el futur i la continuïtat del model de vida del quibuts. 
Amos Oz afirma que els quibuts només sobreviuran si s’adapten a les 
necessitats i als canvis dels nous temps. 
El que està clar és que el treball, l’esforç i la il·lusió dels pioners “qui-
butsim” de fer una llar per a tots els jueus no va ser en va, va ser tota 
una realitat. 
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CULTURA LOCAL 

El POUM a Lavern i la importància de la  

Història local 
Francesc Perea 

 
Vista panoràmica de Lavern i Montserrat dels fotògrafs Pere Casanovas Romeu, “el 

Retratista”, i Albert Casanovas Blay (any 2002). 

 
L'any 2009 es va aprovar de forma inicial el nou Pla d'Ordenació Urba-
nística del nostre municipi. Es van donar unes xerrades informatives a 
tots els nuclis urbans però el procés d'aprovació ha estat llarg i no s'ha 
acabat fins que es va aprovar definitivament el desembre de l'any pas-
sat, 2012.  
El Pla d'Ordenació Urbanístic és exclusivament tècnic, sense criteris 
artístics ni històrics. Tot i això el carrer comte de Lavern ha rebut la 
categoria de Nucli Antic i té la consideració de zona residencial especi-
al. 
Potser en llegir la revista informativa del Pla ens haurem sobtat de lle-
gir aquestes paraules. Nucli Antic el carrer Comte de Lavern? I potser 
de seguida ens hem preguntat si és cert que el carrer comte de Lavern 
va ser el nucli antic de Lavern. La veritat és que això no té cap mena 
d'importància en opinió de la regidoria d'Urbanisme. L'únic objectiu 
que busquen és la imatge d'un poble pintoresc que pugui ser atractiu 
de cara al possible turisme o simplement per estètica.  
Personalment la qüestió del nucli antic em va motivar a intentar veure 
si el el nucli antic de Lavern era exactament aquest carrer.  Si bé és evi-
dent que és un error, això no treu, però,  que no sigui important que 
aquests dubtes, aquestes fets provoquin debat. I és que actualment 
moltes persones criden a favor de la història local, com un valor pri-
mordial a conservar a tots els nivells. Per això vull destacar el fet que 
aquest POUM, m'hagi motivat a la recerca, per animar a tots els veïns 
de Lavern per què dins les seves possibilitats puguin col·laborar en una 
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recerca col·lectiva. Una ajuda clau per exemple seria amb l'aportació de 
documentació o material de qualsevol tipus que ajudés a desxifrar la 
història local de Lavern o del municipi en general. I és que cal que si-
guem conscients que des de la primera repoblació del territori després 
de la conquesta musulmana, fins a la guerra civil, la història del nostre 
municipi ha tingut bastants moments convulsos que són paral·lels a les 
circumstàncies generals de Catalunya, d'Espanya o bé d'Europa, i tenen 
molt d'interès a nivell històric.  
També val a dir que al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal li falta un 
catàleg de les construccions afectades per la categoria de nucli antic 
que determini les condicions per construir i mantenir les cases afecta-
des, que encara no ha estat aprovat. Tot i així  de moment les ordenan-
ces municipals preveuen per a les façanes un ajut econòmic del 90% 
del pressupost, i en el cas que sigui una part de la casa, un 95% de 
descompte en la llicència d'obres, per circumstàncies històriques, soci-
als, o d'altres útils per a l'Ajuntament.  
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LLIBRES 

La filosofia segons Francesc Pujols 
 

[Joan Cuscó i Clarasó: Francesc Pujols i la filosofia, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2012, 122 pàgines]. 
 
Fèlix Villagrasa. Fa pocs mesos la 
col·lecció “Biblioteca Serra d’Or” de 
l’Abadia de Montserrat publicà 
aquesta petita obra del vilafranquí 
Joan Cuscó i Clarasó, edició modesta, 
però una de les més profundes que 
s’han escrit a l’entorn de la figura i 
del pensament del filòsof Francesc 
Pujols, que en els darrers anys ha 
estat recuperat, estudiat i referit fins 
als extrems excessius a què solament 
els catalans sabem arribar amb les 
patums que un dia descobrim, i que 
sempre havien estat allà, companys 
de seient, de barra de bar o saludats 
mecànicament cada matí.  
Cuscó, pujolsià de primera hora, au-
tèntic revaloritzador dels nostres ru-
miadors patris, fa una anàlisi clarivi-
dent a partir de textos periodístics de 
l’home de la Torre de les Hores (llar de Pujols a Martorell), on esbrina la tra-
jectòria d’aquest intel·lectual en el trànsit de la cultura occidental des del 
cristianisme erudit fins a la ciència moderna, com han fet els pensadors de 
tots els països avançats, entre els quals es troba Catalunya, malgrat que 
molts es pensin que el catalanisme avança a cop de calçotada. Una ciència 
no es belluga si no rep l’impuls racionalitzador de l’estudi i de les hipòtesis 
demostrables per l’experiència. Partint ni més ni menys que de Ramon Llull, 
Pujols dissenyà des de la seva prosa veloç i aguda el camí vers el perfeccio-
nament mental, moral i espiritual d’una Ciència del Tot que anomena Hipar-
xiologia. 
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LLIBRES 

Un llibre en francès editat a Subirats 
 

[Octavio Alberola: Penser l’utopie à l’Université Populaire de Perpignan, 
Bombarda Edicions, Lavern (Subirats), 2012, 149 pàgines]. 
 

 
 

F.V. Bombarda Edicions, que edita la revista que esteu llegint, va publicar a 
finals de l’any passat aquest llibre de l’intel·lectual i activista llibertari Octavio 
Alberola. El treball inclou les aportacions dels participants en els cursos de la 
Universitat Popular de la capital de la Catalunya Nord –que funciona sense 
regles fixes ni control de les administracions- sobre el paper de les utopies 
en el nostre segle. Un concepte que, amb el pas del temps, s’utilitza per 
menystenir el pensament original que s’allunya dels camins fressats d’ençà el 
sorgiment de les ideologies socials al segle XIX. Popularitzat per Karl Marx en 
les seves crítiques contra els pensadors socialistes anteriors a ell, el concepte 
“utòpic” ha estat posteriorment sinònim de poc realista, de somiatruites, 
però el cert és que cap àmbit de l’acció humana progressa, varia i millora si 
no és amb l’aportació de visionaris, inspirats i somiadors, que albiren en el 
seu pensament idees sobre sistemes diferents, tan és si es tracta de proce-
diments de transmissió radioelèctrica, de nous sistemes de conreu de la vi-
nya o d’organitzacions socials diferents. Aquest llibre pot acostar, a aquells 
que poden llegir en francès, moltes reflexions a l’entorn de les utopies. 
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LLIBRES 

Periodisme a la Catalunya republicana 
 

[Lluís Capdevila: Història de la meva vida i dels meus fantasmes. La 
República, el periodisme, el teatre, edició a cura de Francesc Canosa, 
Cossetània Edicions, Valls, 2012]. 

F.V. Si aquest país disposés de més activistes de la cultura com Fran-
cesc Canosa, per a qui el Penedès ha esdevingut un dels seus territoris 
naturals d’acció en els darrers temps, de ben segur que els nostres galls 
cantarien amb notes més segures, afinades i sostingudes. Fora dels 
camins fressats que menen cap a les grans patums de les lletres, de les 
arts, de les ciències o de la política, Canosa sempre aconsegueix sor-
prendre’ns amb el descobriment d’algun personatge mig amagat dins 
la mitja amnèsia en què segueix vivint aquest país de dalles sense mo-
la, de mòbils sense cobertura i de llibertats fictícies. Fa uns mesos va 
reeditar aquestes memòries del periodista i au-
tor teatral, Lluís Capdevila i Vilallonga (Barcelo-
na 1895-Andorra la Vella 1980), que formen el 
tercer volum de les que va deixar escrites, i cor-
responen al període republicà. Capdevila, escru-
tador del moment polític i artístic, aporta una 
visió pròpia des la talaia de diversos mitjans, 
però sobre tot des del diari La Humanitat, fun-
dat pel seu amic i correligionari Lluís Companys, 
des del qual es buscava consolidar les recupera-
des institucions catalanes -davant del pactisme 
tradicional del regionalisme- i canalitzar les de-
mandes socials per la via política per restar 
adeptes a l’insurreccionalisme marxista i anar-
quista. Aquesta reedició, que arriba en temps 
també incerts, és de lectura molt recomanable si 
hom vol fer-se una idea més acurada i crítica 
d’aquell període, més enllà de les explicacions 
barates de manual polític, amb informació de 
primera mà que permet més rigor històric, una 
interpretació des de dins i no poca autocrítica.  
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ARTICLES 

Ferran Calvet i Prats 
 

[Jaume Baltà i Moner: “El Dr. Ferran Calvet i Prats (1903-1988). Un pas-
seig pels inicis de la bioquímica catalana”, pàgines 18-43, Del Penedès, 
número 27-28, Institut d’Estudis Penedesencs, 2012]. 
 
F.V. El darrer número de la revista Del Penedès, que publica l’IEP inclou un 
interessant estudi biogràfic i professional sobre el Dr. Ferran Calvet, un dels 
primers referents en estudis de química orgànica al nostre país i germà de la 
pianista i compositora vilafranquina Maria Dolors Calvet. El treball forma part 
d’una sèrie que va encetar el seu autor, el biòleg i historiador de la ciència 
Jaume Baltà, sota el rètol específic “Els altres vilafranquins”, referit a persona-
litats locals dins la ciència catalana. Aquest és el tercer article de la col·lecció, 
els precedents van ser els estudis dedicats als científics Fèlix Janer i Josep 
Baltà Rodríguez de Cela. 
La vida de Ferran Calvet va transcórrer immersa en els agitats esdeveniments 
de la història catalana del segle passat, un medi no gaire procliu a l’estudi i 
la recerca assossegats. Tanmateix, Catalunya disposava d’un teixit industrial i 
d’estudi que permeté el desenvolupament d’algunes línies d’investigació i 

Ferran Calvet al laboratori de Química orgànica de la 
Universitat de Santiago de Compostela l’any 1930 
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producció en el camp de l’enginyeria i química orgàniques, terreny en què 
Calvet va destacar vivament. Va exercir el seu magisteri a la Universitat de 
Barcelona, després d’una estada a Òxford, i més tard guanyà una càtedra a la 
de Santiago de Compostela, però en fou separat arran de l’aixecament mili-
tar de 1936 per ser considerat catalanista i antifeixista. Continuà la seva acti-
vitat en diversos laboratoris privats, espanyols i estrangers -com altres cientí-
fics “depurats”- investigant substàncies orgàniques que poguessin tenir apli-
cacions mèdiques o industrials. Vers 1950 pogué reincorporar-se a la univer-
sitat, ara a Barcelona. Poc a poc la persecució als desafectes amollà, sobretot 
vers aquells que podien aportar valor, prestigi i benefici a la recerca més 
vinculada a la indústria,  i la ciència catalana i espanyola inicià la penosa 
recuperació del nivell que hagués pogut tenir amb l’impuls pedagògic de la 
República, i que s’havia endarrerit escandalosament davant l’obtusa intransi-
gència de la dictadura militar. Fou assessor de nombrosos laboratoris i autor 
de textos fonamentals en l’ensenyament de la Química orgànica. 

 
 
 


