
QUADERNS 
DE MEMÒRIA

Butlletí periòdic del projecte arrelsdemocratiques.org    NÚM. 3- desembre 2022

(1)



Recuperar la memòria del cooperativisme obrer d’aquell temps
és una tasca necessària no sols per una qüestió de justícia
històrica, sinó també per alimentar el sentit polític de l’aposta,
avui dia, en uns moments en què el sistema capitalista ens fa
encadenar crisis que incrementen el poder i la riquesa dels qui
més tenen, i empobreixen la majoria de la població. 

Una situació amb clars paralel·lismes amb el que va succeir en el
passat, quan moltes de les iniciatives esmentades foren possibles
perquè com deia Audre Lorde, amb les eines de l’amo mai no es
podrà desmontar la casa de l’amo: va ser l’organització obrera, i
unes idees molt clares -i diverses- d’emancipació, que va apostar
per generar les seves pròpies empreses, que també eren espais
d’aprenentate, alliberadors i generadors d’identitat. I
productius, però posant els beneficis al servei de la causa.

Per això, des d’aquest número de Quaderns de Memòria volem
fer una crida a tots aquells historiadors i historiadores, i
persones estudioses i interessades, a estudiar aquest tema: als
vostres municipis, recuperant testimonis, identificant patrimoni,
objectes etnològis que permetin, en conjunt, recuperar el
coneixement d’aquelles

lluites, aprendre’n, i construir un futur millor. Com a fundació,
ens marcam la fita d’organitzar Jornada d’Història del
Moviment Obrer de 2024 en torn a la recuperació del fil històric
del moviment obrer cooperatiu. Amb la feina que es faci els
propers mesos volem crear productes col·lectius (exposicions,
estudis, llibres…) que omplin el buid existent sobre aquesta
qüestió en l’estudi de la història del moviment obrer, i ens facin
albirar nous camins de present i de futur de l’economia social i
solidària. Sense perdre el fil.

El cooperativisme a Mallorca
durant el segle XIX
Catalina Martorell Fullana, Doctora en Història

Les primeres societats cooperatives obreres es forjaren al cor de
la revolució industrial. Davant les duríssimes condicions del
capitalisme, nasqueren les primeres associacions. Les incipients
experiències cooperatives de consum i producció begueren
directament de les idees del socialisme utòpic de Robert Owen o
Charles Fourier. Els obrers, a través de les cooperatives
pogueren economitzar els preus dels productes bàsics amb
l’adquisició a l’engròs, eliminar el lucre i els intermediaris, i
garantir així la subsistència. L’adquisició a l’engròs d’aliments i
el contacte directe –sense intermediaris-, amb els productors, va
permetre l’abaratiment i l’estalvi col·lectiu. 

En el cas de Mallorca, l’any 1868 marcà un abans i un després,
va ser el despertar de les classes populars, fruit del moment
històric que s’estava vivint. Després d’una monarquia en crisi i
un país en bancarrota tingué lloc la Revolució de Setembre del
1868, coneguda popularment com La Gloriosa. S’iniciava així
una nova etapa: El Sexenni Revolucionari o Democràtic (1868-
1874), moment en què hi hagué una eclosió de l’associacionisme
obrer. 

David Abril, fundacions Darder-Mascaró

Un dels primers llocs on varen entrar els falangistes després del
cop d’estat del 18 de juliol de 1936 varen ser les cooperatives
obreres. Antoni Company, gerent de la cooperativa ‘La
Hormiga’, de fabricació de sabates, a Llucmajor, va ser a inicis
d’enguany la darrera persona identificada a la fossa comuna de
Porreres.

Les Illes Balears, i especialment Mallorca I Menorca, varen ser
a finals del XIX i inicis del XX un territori molt viu en termes
d’organitzacions obreres -en paral·lel al procés
industrialitzador-, i particularment de cooperatives i
mutualitats. Empreses socials manejades pels seus propis
treballadors i treballadores, una demostració que fins i tot baix
el capitalisme, les coses es podien fer d’una altra manera. 

Primer varen ser les cooperatives de consum, que varen
permetre accedir a aliments a preus assequibles en temps, com
els anys 1920, on a més de salaris de ferro s’hi especulava amb
els queviures, i alguns com Joan March aixecaven la seva
fortuna gràcies a aquest espoli. Després societats de socors
mutus i mutualitats, cooperatives de crèdit, cooperatives de
producció… ‘La Hormiga’, a Llucmajor, fins i tot va arribar a
tenir sucursals a Madrid. Al mateix poble, els obrers fins i tot
crearen una cooperativa d’energia, ‘Helios’, en uns temps en què
només hi tenien accés a l’electricitat els rics.

Aquell fil històric es va trencar amb la Guerra Civil i els
protagonistes d’aquelles iniciatives empresarials manejades per
la pròpia gent treballadora varen ser perseguits, assassinats i
repressaliats. Un fil que no es reprèn fins gairebé la transició,
amb el sorgiment de les cooperatives d’ensenyament, i més
recentment amb el creixement de les múltiples formes de
l’economia social i solidària que trobam al nostre entorn,
aglutinades avui al voltant del Mercat Social i les diverses
federacions que el composen (la Federació de Cooperatives,
REAS, Equitables, APAEMA…).

Recuperar el fil històric de
l’economia social i el cooperativisme
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Inauguració de la cooperativa social obrera 1910, Palma.



Necessitaven 400 accions per iniciar la cooperativa i el maig ja
tenien recopilades dites accions i els socis necessaris, així que
pogueren començar la seva aventura. Al llarg de la seva existència
aconseguiren organitzar cinc botigues a Palma als carrers de: Sant
Miquel, Socors, Pelleteria, Sant Pere, Plaça de Abastos i tenien un
magatzem al carrer dels Oms. 

La cooperativa comprava a l’engròs articles de consum,
majoritàriament alimentaris i els venia a preus assequibles als seus
socis i nous consumidors. Darrera aquest projecte hi havia la petita
burgesia republicana de Ciutat, que era una de les proveïdores dels
aliments i gèneres que es venien a les botigues de la cooperativa. 
El Porvenir gaudí d’èxit, però després del cop d’estat de 1874
alguns dels seus socis com Fèlix Duval foren empresonats. Durant
la Restauració borbònica, i a partir de 1881 amb el govern liberal de
Sagasta al poder, sorgiren altres projectes cooperativistes com la
Unió Obrera Balear (mútua, cooperativa i escola, també caixa
d’estalvis) on hi havia aplegada tota la dissidència política. Hi
formaven part republicans federals, republicans zorrillistes,
anarquistes, lliurepensadors, etc. i estigué oberta des de 1881 a
1896. A més, crearen seccions a pobles i barris populars de Palma
com La Soledat, El Terreno, es Coll de’n Rebassa i Establiments. La
seva ànima va ser Fèlix Mateu Domeray, federal intransigent i la
seva esposa Francisca Vidal Tous, internacionalista, que dirigiren
l’escola de la societat mutual i cooperativa. 
Els ideals republicans i cooperativistes havien calat entre les classes
obreres i la petita burgesia de la Mallorca del vuit-cents. A partir del
segle XX s’impulsaren més iniciatives de la mà de noves forces de
l’esquerra com els socialistes. 
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Fou una època d’esperança de les classes obreres on per
primera vegada s’establiren drets fonamentals com el
Sufragi Universal (per primer cop a l’Estat espanyol, fins a
les hores era censatari, només els més rics podien votar, els
grans propietaris, -això sí era masculí-), s’establí la llibertat
de impremta, la llibertat de cultes (que llevava pes a
l’Església catòlica, fins aleshores l’Estat era confessional,
però ara es deixava practicar altres religions com el culte
protestant o jueu), i per últim la llibertat d’associació -que
permetia als obrers i obreres associar-se. Aquest últim dret
es fonamental ja que poc després, el 1869, es creà el Centre
Federal de Societats Obreres, primer vinculat al
republicanisme federal, i després a l’Associació
Internacional de Treballadors (AIT). L’AIT s’havia creat el
1864 a Londres i també ho feia el 1870 a Mallorca. En
aquells moments es crearen societats de resistència lligades
a l’AIT, es crearen també nombroses societats de socors
mutus i cooperatives impulsades sobretot per republicans
federals. L’associació havia estat reivindicada des del anys
50 pels primers republicans socialistes (que bevien del
socialisme utòpic de Fourier i que a Mallorca hi havia
seguidors com Antoni Ignasi Cervera).

Tot plegat, 1868 coincidia en el moment en que a Mallorca
es dugué a terme també un procés de industrialització i per
tant, del naixement del moviment obrer. Aleshores, hi hagué
una eclosió de l’associacionisme obrer, sobretot en les zones
urbanes com Palma (però també pobles amb una economia
diversificada com Llucmajor, Sóller, Pollença, Manacor,
Felanitx o Andratx), on també s’hi crearen societats
obreres, societats de socors mutus, societats cooperatives,
casinos republicans, ateneus... I fou en els barris
d’extramurs de Ciutat, com Santa Catalina, es Molinar, els
Hostalets, s’Hort des Ca, on sobretot el republicanisme
federal, trobà els seus adeptes i pogueren dur a terme les
seves iniciatives i ideals. Ja que eren barris populars on s’hi
concentraven les fàbriques i on hi vivien els obrers. Sense
oblidar també els adeptes que tingué la Internacional
anarquista a Mallorca i que el 1870 comptà amb 23
societats obreres de resistència, un setmanari com El
Obrero, i la seva pròpia cooperativa de consum i producció
anomenada La Emancipación. 

Però, foren els republicans federals els qui crearen el maig
de 1869 la primera cooperativa de consum, anomenada El
Porvenir. Paral·lelament a la difusió de l’associacionisme i el
cooperativisme fomentaren la instrucció de les capes socials
més baixes, fundaren escoles per a obrers -molts cops
vinculades a aquestes societats. Un dels pioners d’aquell
model fou el fourierista mallorquí Antoni Ignasi Cervera, qui
al principi de la dècada dels anys cinquanta creà a Madrid la
societat El Amigo del Pueblo, que a més de reivindicar feina
i millores salarials per als obrers, també disposava d’una
mútua, d’una cooperativa de consum i una escola. Aquest
model de societat propugnada per Cervera es va estendre a
altres ciutats espanyoles i també a Mallorca. De fet, la
cooperativa El Porvenir, també organitzà una escola i en el
cas d’aquesta cooperativa va arribar a tenir cinc botigues
obertes i, fins i tot, va editar una publicació, el Boletín de la
Asociación Cooperativa El Porvenir. El director del butlletí
era en Fèlix Duval Oliver, propietari i empleat de la
Diputació Provincial, era membre del Partit Republicà
Democràtic Federal i el 1871 va traduir al castellà el llibre
d’Oscar Testut sobre la Associació Internacional de los
Treballadors editat a França.

La cooperativa El Porvenir s’havia fundat el 2 maig de
1869 i comptava amb 439 socis. La primera botiga la
inauguraren el 19 de maig al carrer de Sant Miquel, a l’estiu
–el mes de juliol- n’obriren una altra a la plaça major, donat
que la primera botiga se’ls havia quedat petita. Des del mes
de febrer de 1869 un grup de republicans encapçalats per
Fèlix Duval treballaren en l’organització d’aquesta
cooperativa. Totes les reunions es feren al local del Casino
Republicà de Palma. 

1er de maig de 1935, Llucmajor.



El cooperativisme i el moviment
obrer a Mallorca (1868-1936)

Una empresa individual o capitalista i una cooperativa de
consum realitzaven operacions tècnicament idèntiques de
compra-venda; però amb un esperit i interessos diferents. Les
primeres cercaven els màxims beneficis; les cooperatives,
creades pels consumidors pel seu propi interès, sols
ambicionaven rendir el màxim de serveis: qualitat i economia.
Per aquesta finalitat reemplaçaven col·lectivament les funcions
de l'empresari, acabant amb la separació del consumidor i
l'empresa.

 Una qüestió rellevant era la del repartiment dels beneficis.
Quan n’hi havia, aquest no es repartien en funció de les accions
sinó en relació al major ús que es feia de la cooperativa. Cada
vegada que s’efectuava una compra es rebia un cupó o
document semblant que ho acreditava. Quan hi havia el
repartiment d’una part dels beneficis els usuaris rebien el que
els pertocava tot dependent de l’ús que havien fet de l’entitat
cooperativista. Una altra part dels beneficis era destinat a
qüestions d'interès social, com aspectes de previsió o pensions
de vellesa.

 Les cooperatives constituïen un exemple magnífic d'ajuda
mútua la qual s'havia de veure dominada per la idea de grup i
no pas per l'egoisme dels seus components: en ella primava la
idea de servei i el desinterès.
 La Cooperativa de Rochdale (Anglaterra), creada a la primera
meitat del segle XIX és considerada el model en el qual
s'inspiraren futures cooperatives.

Els orígens del cooperativisme de Consum a
Mallorca

 El cooperativisme va aparèixer molt vinculat a un ambient
urbà, en procés de canvi econòmic i social i molt lligat a
l'incipient obrerisme. A Mallorca, foren divulgades de la mà del
republicanisme en el context del Sexenni Democràtic iniciat el
1868. Els republicans partidaris d’un reformisme social
impulsaren iniciatives societàries encaminades precisament a
optimitzar les condicions de vida dels sectors més vulnerables.
Les cooperatives encaixaven perfectament en el model
d'obrerisme republicà basat en la promoció de tota una sèrie
d'organitzacions o associacions amb l'objectiu de millorar les
condicions dc vida materials dels sectors populars, com les
mutualitats, societats de crèdit i cooperatives. Les planes del
seus periòdics foren la plataforma des d'on divulgaren els trets
característics dc les cooperatives i destacaren e!s seus
avantatges.

 La primera cooperativa de consum de la qual tenim referència
és l'anomenada El Porvenir de Palma i ubicada al carrer dels
Oms. Es va constituir el 2 dc maig de 1869 amb un capital de
500 pessetes i amb accions de 25 pessetes i vinculada
precisament als republicans. El 1870 disposava de cinc
botigues repartides per Palma: al carrers de Sant Miquel, del
Socors, de la Pelleteria, de Sant Pere i a la Plaça d'Abasts. A
mes tenia un magatzem al carrer dels Oms, que com hem
assenyalat era la seu social de la cooperativa.
 D’altra banda, els primers obrers internacionalistes, també en
el marc del Sexenni també impulsaren el cooperativisme La
cooperativa va rebre el nom de La Emancipación i es va
constituir el març de I870.

 Aquests són dos exemples de cooperatives del segle XIX.
Ambdues en un context de feblesa de l’obrerisme però on
quedava palesa la voluntat de crear des dels moviments socials
reivindicatius obrers d’alternatives per a fer de contrapès a
unes inèrcies que condemnaven a la precarietat a un sector
important de la població.
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 Manel Santana i Morro

L’Illa de Mallorca va experimentar al segle XIX
transformacions socioeconòmiques prou importants i
progressives, sobretot en el darrer terç de la centúria. La
diversificació econòmica, amb una major activitat del sector
secundari és un dels elements de canvi més rellevants. Els
tallers de menestrals i els nous establiments fabrils de
sectors com el de la pell i la sabata (a Alaró, Inca,
Binissalem, Llucmajor, entre d’altres), tèxtil (Palma, Sóller
i Esporles) o agroalimentari. A més, el camp als darrers
anys del vuit-cents i al llarg dels primers decennis del segle
XX conegué un procés de parcel·lació de la gran propietat (i
el conseqüent augment dels petits propietaris) i de
mecanització lenta però progressiva de les activitats
agràries.

 En aquest esbart de canvis hem de destacar l’augment de
la població, el creixement de l’urbanització dels pobles de
l’Illa i també de Ciutat, un èxode rural (i un moviment
pendular de la població dels pobles dels voltants de la
capital que diàriament s’hi desplaçaven per a treballar), el
creixement quantitatiu de la població assalariada en els
sectors secundari i terciari. A Palma es consolidaren
barriades i pobles com a nuclis o espais prou dinàmics
efervescents. Aquest és el cas de Santa Catalina, la
Soledat, el Molinar, els Hostalets, entre d’altres.
 Tot plegat, com hem explicat, va tenir repercussions prou
potents des del punt de vista social. En les condicions de
vida, de treball, en tot allò que embolcalla la vida
quotidiana.

 També des del punt de vista ideològic. El període 1868-
1936 és prou dinàmic i efervescent. Hi ha debats i
confrontació d’idees, de propostes reformistes i d’altres
alternatives. En molts casos de dissidència política,
sobretot quan el sistema de la Restauració es fossilitzà i no
oferia mesures efectives per a fer front a la realitat social ni
tampoc permetia una vertadera democratització política. En
aquest context o situació una part de la societat afrontava
la seva existència des de la precarietat i la vulnerabilitat.
La legislació social era minsa, esquifida, sovint amb una
aplicació deficient i poc efectiva. Situacions de malaltia,
accident laboral esdevenien vertaderes tragèdies perquè
l’estar privat de treballar paralitzava sobtadament els
ingressos. També les qüestions alimentàries, és a dir el
desequilibri entre els preus dels productes considerats de
primera necessitat i els salaris. També les derivades de
l’adulteració dels queviures i mercaderies en aspectes de
qualitat, dels pesos i les mesures. 
 
 D’aquí les iniciatives societàries que afloraren des de
diferents sectors de la societat per construir instruments
amb els quals fer de contrapès a una realitat per als sectors
populars especialment adversa. D’aquesta manera,
aparegueren societats de socors mutus amb l’objectiu de
satisfer les necessitats de previsió social i d’oferir subsidis
en substitució d’un jornal no guanyat. I les cooperatives de
consum a les quals feim objecte d’anàlisi en aquest article.

Les cooperatives de consum

 Les cooperatives dc consum, anomenades en alguns casos
societats de resistència al capital, tenien com a objecte la
compravenda, fabricació, transformació i comercialització
de tota classe d'articles que poguessin ésser consumits pels
associats -generalment articles per a menjar, beure i
vestir-. Eren, doncs, associacions de consumidors. Aquests
generalment hi participaven per a realitzar les compres en
comú, a l’engròs, per a llavors vendre els articles entre els
associats i els no associats.



 Així, a tall d’exemple, els sabaters llucmajorers de La
recompensa del Trabajo havien esdevingut un dels sindicats
més potents de la Part Forana. Per la seva part, La Siembra,
aglutinadora dels pagesos de Marratxí, tenia més de 100
socis.

D’aquests moviments, prou consolidats i amb capacitat de
mobilització i d’incidència social, sorgiren dues cooperatives
de consum. Això fou en un moment en el qual hi havia un
debat públic sobre el preu creixent dels productes de primera
necessitat. Així, es crearen La Casa del Pueblo, el 1905 a
Marratxí, i La Nueva Vida, el 1907 a Llucmajor. Ambdues
constituïren dues realitats i experiències prou exitoses fins el
1936 quan, amb motiu del cop d’estat militar, foren
clausurades i els seus locals ocupats pels adeptes al cop
d’estat.

Alguns elements resulten interessant per avaluar la seva
importància. Anem a pams.

La cooperativa de Marratxí el 1913 repartí beneficis per
primera vegada. Concretament unes 3 mil pessetes entre els
usuaris de l’entitat. Des d’aleshores això es va fer
regularment. Amb la resta dels beneficis que es generaven
l’obrerisme local aconseguir disposar d’un edifici (es Villaret)
en propietat el qual esdevingué un cau efervescent d’activitats
política, sindical i social. Disposava de sales per a reunions,
un cafè i un saló d’actes. El 1929 els ingressos superaven les
29 mil pessetes (el 1908 eren de 1158 pessetes).

La Nueva Vida es va convertir en la principal cooperativa de
les Illes Balears. Això fou en bona part gràcies a l'important
nombre de socis que aglutinà la societat. L’any 1908 els
associats eren 90, el 1911 havien ascendit 259 i el 1934 la
xifra era vertaderament espectacular: 950. El 1914, en un
moment en el qual hi havia una quantitat superior a les 9 mil
pessetes en accions, la cooperativa va ampliar els seus serveis
amb la creació d'una societat de socors mutus que tengué per
nom Solidaridad. A més, i cada semestre es repartien
regularment els beneficis entre els consumidors.

 El 1924 trobem la cooperativa La Nueva vida estructurada
en tres seccions: mercaderies, teixits i calé. En diferència la
primera era la més rentable, seguida de la de teixits i de la de
cafè. Sembla ésser que també disposava d'un galliner propi
destinat a la venda d'aus de corral. La varietat de productes,
doncs, era important i s'hi podia adquirir gairebé de tot.
L'acceptació era tan gran que en aquests moments s'obri ren
d'altres locals al mateix municipi allà on el nombre de socis ho
permetia. D'aquesta manera l'entitat s'acostava encara més
als sectors populars. Les xifres del volum de vendes són prou
indicatives: El 1924 les vendes ascendien a 140989.65
pessetes amb un benefici de 5399,77 pessetes.

Evolució del cooperativisme (1900-1936)

 Del 23 al 25 de juny de 1899 es va realitzar a Barcelona el
Primer Congres Cooperatiu Regional Catalanobalear. L'acte
va comptar amb l'adhesió d'una cinquantena de societats i hi
varen assistir també una cinquantena de delegats. No trobam
la presencia de cap cooperativa mallorquina però si de
Menorca. En representació dc les cooperatives menorquines hi
havia representants de les cooperatives Paz y Trabajo, El
Porvenir del Obrero i La Lealtad, de Maó i La Obrera de
Ciutadella. En aquest congrés tengueren un protagonisme
destacat els republicans catalans. L'element més remarcable és
que es posaren les condicions favorables per a l'organització
del moviment cooperativista català i mallorquí.

 En aquest encontre i els posteriors s’acordà que les
cooperatives catalanes i mallorquines havien d'incidir en la
societat com un ampli moviment organitzat amb la pretensió
que implicàs una transformació social. Les cooperatives de
consum havien d'anar més enllà i esdevenir entitats
regeneradores amb una clara missió educadora, A Mallorca la
cooperativa que més va incidir en aquesta tasca fou La Nueva
Vida de Llucmajor. Segon l'historiador Pere Salas, el Segon
Congrés (gener de 1902) probablement comptà amb la
presència de Guillem Cifre de Colònia. Guillem Cifre, al marge
de la seva tasca com a pedagog, s'havia distingit per impulsar i
divulgar a Pollença tota una sèrie d'institucions clarament
beneficioses a les classes populars. El 1880 fundà la Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat de Pollença que oferia préstecs a
baix interès. A més, havia impulsat la creació d'una societat de
socors mutus i va participar en la vida política pollencina a
través del Partit Republicà Centralista essent elegit regidor a
l'Ajuntament de la Vila.

 Entre 1905 i 1911 ens trobant en una etapa d’impuls del
cooperativisme a Mallorca: Marratxí (La Casa del Pueblo,
1905), Palma (Cooperativa del Círculo de Obreros Católicos,
1905), Llucmajor (La Nueva Vida, 1907), Palma
(Cooperativa para licenciados del Ejército y Armada. 1907 i
Cooperativa Militar y Civil, 1907), Palma (Cooperativa Social
Obrera, 1910), Alaró (El Maná, 1910), Artà (1910) i
Bunyola (La Emancipación Buñolense, 1911).

 Podem distingir a l'Estat espanyol tres grans corrents
cooperativistes: la primera es va donar als corrents polítics i
sindicals d'esquerres, una segona patrocinada pels grups
catòlics amb una forta orientació cap al món agrari i la darrera
constituïda sense cap fonament ideològic, orientada a
qualsevol tipologia de cooperativa i sector social.

 Mallorca trobam la presència de cooperatives inspirades en
aquestes tipologies però es mostraren especialment actius les
vinculades als socialistes. Al marge de les esmentades de
Marratxí, Llucmajor, Bunyola i Alaró tenim documentades les
següents:

La Económica, Manacor 1900
Cooperativa Social Obrera, Palma, 1910
La Actividad, Els Hostalets (Palma) 1914
Cooperativa socialista de Santa Catalina (Palma), 1918
Unión Obrera, Gènova, (Palma) 1919
El Amparo del Obrero, Palma 1920
Unión Obrera, Portol (Marratxí), 1921
La SecarenseEs Secar de la Real (Palma) 1923
Unión Obrera, Palma 1923
Mar y Tierra, Santa Catalina (Palma), 1931
Cooperativa de Consumo, Esporles, 1933

Les cooperatives socialistes de Marratxí i
de Llucmajor
 Als municipis de Marratxí (sobretot al nucli de Sa Cabaneta) i
de Llucmajor des de finals del segle XIX s’havia impulsat un
moviment reivindicatiu obrer important. Tot i els entrebancs i
elements que el podien eliminar, en ambdós pobles es vertebrà
un societarisme que resistí les adversitats i es consolidà com
un element de dissidència social i política envers les forces
tradicionalment hegemòniques. Sobretot entre els sabaters
però també entre els pagesos. 
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En els anys trenta La Nueva Vida disposava d'un gran
magatzem al carrer de Sant Joan i nou botigues repartides
arreu de Llucmajor. Això va permetre eixamplar la base
social, tant en forma de socis accionistes, bé com a
consumidors habituals dels productes que s’oferien. Tant fou
així que es passà de tenir 650 socis accionistes (1928) a
tenir-ne 950 (1934). En aquests anys es disposava
d'automòbil i d’una bèstia pel repartiment de la mercaderia i
un gran forn amb una capacitat per a enfornar uns 900 pans
diaris. El 1932 amb motiu dels vint-i-cinc anys d'existència
de la cooperativa es va crear una secció de beneficència i de
pensions de vellesa. L'objectiu era la concessió d'una pensió a
tots els associats amb vint-i-cinc anys de pertinença a la
societat que tenguessin més de 65 anys.

El febrer de 1930 a causa de la creació de la patronal del
municipi d'un rigorós reglament d'ordre intern als centres de
treball i l'amenaça d'acomiadament en cas de no respectar-se
va donar lloc a un ampli moviment vaguístic local. Fou
precisament durant el transcurs d'aquesta vaga quan un grup
de sindicalistes locals encapçalats per Joan Montserrat i
Parets i per Antoni Garcías Pastor es va crear la cooperativa
de producció La Hormiga.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions
 L'associacionisme en general i les cooperatives de consum en
particular varen aparèixer i es divulgaren per cobrir un ampli
ventall de necessitats a les que les institucions públiques no
donaven una resposta adequada. Eren experiències
d’autogestió i d’economia social amb uns plantejaments i una
ètica basada en el forjament de la solidaritat i la justícia
social. Per raons organitzatives, de gestió i d'administració
les cooperatives no foren a Mallorca tan nombroses com
d'altres organitzacions obreristes com les societats obreres de
resistència o les entitats mutualistes. Resulta evident suposar
que els esforços per constituir una entitat d'aquestes
característiques eren fora majors que no pas qualsevol altra
associació obrera. Però allà on fructificaren, arrelaren
esdevingueren experiències cooperativistes ben brillants. Per
la seva utilitat individual i col·lectiva.

La Guerra Civil i el Franquisme avortaren en sec aquest teixit
basat en la solidaritat.

 El cooperativisme que es va desenvolupar a la Mallorca
anterior a aquella dictadura que el desmantellà és un referent
irrenunciable a tenir present. Els temps actuals, amb
vicissituds i situacions de precarització, tot i les diferències
substancials en relació als temps passats, han de convidar a la
reflexió de les possibilitats i fites a assolir en el terreny de les
experiències en l’economia social.

Un món en transformació
Les murades, que havien estat la protecció de la ciutat, ara
refrenaven el seu creixement. Limitada dins el perímetre de les
murades bategava Palma, la població de la qual s’incrementava
sense parar. La capital de Mallorca començava a tenir problemes
a l’hora d’albergar les nombroses fàbriques que s’anaven creant.
La ciutat s’obria a la modernitat, a Europa, a les noves corrents
socials, polítiques i higienistes. L’any 1885 l’enginyer Eusebi
Estada publicà el llibre La Ciudad de Palma on recollia el
sentiment de la majoria de la població: perquè Palma progressàs
les murades s’havien d’enderrocar i la ciutat s’havia d’expandir
ocupant les zones perifèriques. 

De Catalunya, en ple procés industrial, arribaren les primeres
notícies d’intents d’organització obrera. Les estructures
polítiques, econòmiques i socials que estaven sorgint nodrien
noves idees- de la mà dels anomenats socialistes utòpics- que
parlaven de la cooperació i el suport mutu entre els membres de la
nova classe emergent, la classe obrera. Davant la injustícia social
calia organitzar-se. Per superar les condicions d’iniquitat
s’oferien distintes eines: cooperatives (d’estalvi, crèdit, consum,
producció), caixes de resistència i mutualitats.

 
El raval de Santa Catalina
L’any 1882 al barri de Santa Catalina hi habitaven 6000
persones. Aquesta xifra d’habitants ja superava amb escreix la de
molts de pobles de Mallorca de l’època.

La població no aturava d’augmentar al mateix temps que les
fàbriques s’establien al barri conformant aquest triangle (gent de
la mar, comerciants i obrers) tan definidor, tan característic de la
barriada. La manca de mà d’obra va provocar una aportació
poblacional principalment dels pobles del Ponent de Mallorca,
amb els que Santa Catalina tenia i té lligams familiars, econòmics
i històrics.

Els cataliners i catalineres vivien en cases de molt mala qualitat,
amuntegats, i amb unes condicions higièniques pèssimes. I això
va perviure en el temps fins al punt que a la dècada de 1980
encara hi havia cases sense aigua corrent. El barri un focus
d’epidèmies freqüents: rosa (1882), diftèria (1891). El tifus i el
xarampió s’havien establert a la barriada de manera crònica. La
presència de les fàbriques, la zona era realment el polígon
industrial de Palma, també incidia en la salut dels habitants
(contaminació, accidents laborals) fins al punt que la segona seu
que la Creu Roja va establir a Mallorca després de Palma fou la
de Santa Catalina. 

El Raval presentava tota una sèrie de necessitats escolars,
sanitàries, socials, recreatives, etc; que l’Ajuntament no arribava
a cobrir. Aquest fet significà, dins l’ecosistema de lligams
professionals, familiars i de veïnatge, que els cataliners i les
catalineres, amb el suport de la força que donava la cohesió social
existent, s’acostumessin a cercar solucions als problemes del barri
per ells mateixos, impulsant la societat civil entitats que cobrissin
les necessitats de la població. L’associacionisme esdevingué una
eina molt important per vertebrar la vida social de Santa
Catalina.

El Montepio del Arrabal

El febrer del 1894 un grup de persones es reuniren al Cafè de
Can Ripoll per crear una una nova associació, concretament una
societat de socors mutus: El Montepio de l’Arraval. Què
significava que el Montepio fos una societat de Socors Mutus?
L’eina principal de les societats de socors mutus era la solidaritat
entre els seus associats i d’autodefensa. Les accions de la
societat depenien de la responsabilitat del soci amb els
compromisos adquirits. 
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Joan Monserrat i Parells 

El Montepío del Arrabal. Un
exemple de la intercooperació
obrera al barri de Santa Catalina



Per això, eren societats democràtiques on els càrrecs només
eren representatius de les decisions presses en les assemblees
generals. Els socis estaven acostumats a dirigir-se a la Junta
Directiva o al President per fer demandes sobre el dia a dia de
la societat. Normalment, les societats de socors mutus estaven
desvinculades de cap influència política o religiosa. De fet, fins
a la seva desaparició el 2017 el Montepio de l’Arraval era
l’entitat laica més antiga de Palma. S’ha de destacar que
aquestes entitats sorgien directament de la classe obrera sense
cap suport més que la de les quotes dels mateixos socis.

El Montepio naixia per donar una cobertura assistencial metge
en un moment en què la Seguretat Social no existia i el
benestar dels ciutadans depenia dels seus propis ingressos.
Per a anivellar aquesta injustícia el Montepio oferia als seus
socis els serveis metges i la possibilitat de cobrar una baixa
per malaltia. Aviat va completar aquests serveis amb la
possibilitat d’adquirir medicaments a un preu assequible-
moltes vegades eren els mateixos farmacèutics que animats
per pel nombre de socis oferien descomptes- i la possibilitat de
sepultura al cementeri per als socis. Aviat la societat comptà
amb el seu primer metge que donaria cobertura als socis.

Tot i que la data de fundació és el febrer del 1897 hi devia
d’haver dubtes de la seva viabilitat. Al barri ja n’hi havia
altres entitats de socors mutus (entre d’altres, La Recreativa,
1891; Mar y Tierra, 1898; La Unión, 1887; Montepio
Mallorquin, 1892; La Marina, 1887). Pel motiu que fos, el
Montepio no registrà els seus estatuts en el Govern Civil fins
el 2 d’agost del 1899. La vida associativa del Montepio
pivotava entorn dos òrgans de govern: la Junta Directiva i les
Juntes o Assemblees Generals Ordinàries i les
Extraordinàries. La Junta Directiva marcava el dia a dia de
l’associació i estava dividida en distintes comissions, a
vegades integrades per altres socis, com la d’admissió de
socis, la comissió de sepultura, la comissió de festes, la
comissió de socis accidentats, la comissió de Càtedra i la de
l’Orfeó. També hi va haver comissions ocasionals per diversos
fets puntuals dins la vida de la societat com la comissió per
negociar el lloguer o la comissió per al canvi de local, entre
d’altres.

Cap de les decisions de la Junta es fonamentava en l’opinió
d’un directiu sense tenir en compte els resultats de les
indagacions de les comissions. De fet, només va haver-hi en
els més cent anys d’història de l’entitat un conflicte greu entre
president i junta directiva. I fou la el que hi va haver entre
entre el president Constantino Sánchez i la resta de directius
el l’any 1920, tal com quedà reflectit en l’acta del 10 de juliol
del 1920. S’hi recrimava al president el fet de prendre
decisions i fer gestions en nom de la societat sense comptar
amb els socis. La reunió es tensà fins al punt que El
presidente se levanta y se va del local sin levantar la sesión.
El vocal Marimon comentà, com escriví el secretari, que esto
demuestra tener a los compañeros por unos borregos y que
aunque sean obreros saben la parte que les corresponde.

La finalitat de la societat era el subsidi, en cas de malaltia, i
això suposava no tan sols mantenir un control estricte dels
comptes del Montepio sinó també evitar la picaresca per part
d’alguns socis. Un testimoni d’aquesta picaresca: Don Jaime
Caubet exposa a la Directiva que cuando fue el domingo
pasado en compañía del senor Ferrer a visitar el socio Don
Guillermo S. de la calle de Aníbal y no estando éste en su casa
por hallarse en un café de enfrente (...)Don Miguel Araque
manifiesta que el pasado domingo vio a altas horas de la noche
al socio Pedro Q. que estaba dado de baja por hallarse en el
hospital para hacerle una operación de hernia y se acuerda
enviarle un oficio participándole que se le da de alta desde el
mismo día que fue visto por el señor Araque”. 

Cada setmana eren nomenats per la Junta Directiva dos
vocals visitadors que eren els encarregats de visitar als
malalts per assegurar-se que respectaven la baixa i que rebien
atenció mèdica- i un director de setmana que era l’encarregat
de prendre decisions respecte a possibles infraccions, sancions
o peticions dels socis. Les funcions de control que cada
setmana exercien els directius eren realitzades de forma
altruista tal com va quedar reflectit en una de les actes de la
societat el 1929 los vocales no cobran y basta su palabra para
que se les de crédito. 
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A més de la funció assistencial, amb la Comissió esportiva
(1919- 1923) i la Comissió de festes (1919) s’inaugurà la
faceta recreativa. Era una evolució natural. Els socis acudien
al local social a llegir el diari, fer un cafè i aviat, com a moltes
altres bandes, sorgí la necessitat recreativa. La Comissió
esportiva, que segurament s’encarregava de gestionar un
equip de futbol, va portar una vida erràtica i va estar a punt
de ser clausurada moltes vegades. Tindria una curta revifalla
de dos anys el 1947. En canvi, la Comissió de festes sí que
tengué molt d’èxit i assumí l’organització de vetllades de ball,
les festes de Carnestoltes, etc). Les festes eren molt populars
i hi havia qui feia servir la picaresca per poder-hi participar:
el soci R. J. deixava el carnet al seu nebot el qual hi aferrava
la seva foto, o, un soci donat de baixa des del 1932, que
encara emprava el carnet per entrar de franc a les vetllades.
Els dos exemples són del 1936.

La Guerra Civil suposà una ruptura en la dinàmica i rutina de
la societat. La difícil normalització de les relacions de
l’entitat, amb fama de republicana, i les noves autoritats
franquistes no facilitaren el bon funcionament. De fet, fins
que la victòria del bàndol rebel no va ser evident la junta,
l’onze de marc del 1939, no decidí posar un retrat del
Caudillo en el local. Durant els primers anys del règim
dictatorial l’entitat tengué una topada greu quan fou tancada
el 1941 per ordre governativa arran d’una denúncia de greus
immoralitats registrades en les vetllades de ball. De rerefons
hi havia la sospita que aquests balls eren utilitzats per
recaptar doblers per als presos. De fet, el Montepio era una de
les poques associacions, per no dir l’única, que admetia com a
socis i donava aixopluc a coneguts esquerrans. Per exemple,
el vicepresident de la Comissió de festes era un reconegut i
compromès republicà, el músic Jaume Dalmau. El Montepio
va romandre tancat del 30 d’abril del 1941 fins al 21 de
setembre del 1942. 

La nova llei de seguretat social que obligava a tot treballador
a tenir una assegurança feia que societats com la del Montepio
tenien poca funció a complir. L’any 1950, la societat deixà de
tenir metges. El nivell de socis davallà dràsticament i la Junta
no veié una altra sortida per fer front als deutes contrets que
llogar el local per a instal·lar jocs de sala i per a la celebració
de banquets (noces, comunions, aniversaris). Entre 1965 i
1980 l’existència del Montepio era quasi nominal. No es
realitzaven juntes ni hi havia una vida social llevat de la
recreativa allunyada de l’objectiu original.

El 1980 dimití, després d’haver estat el cap de la societat
trenta anys Gabriel Ferrer. La nova Junta Directiva va
convidar als joves a participar dins els òrgans de govern.
Lentament el Montepio inicià una recuperació. Encarà el seu
centenari el 1994 amb una relativa tranquil·litat. Durant la
celebració dels cent anys es descobrí un monòlit en
l’esplanada davant del local on fou fundada l’entitat. Encara
avui el local, que és una sala de joc, conserva el nom d’Antic
Ripoll. Un moment agre d’aquestes celebracions fou l’oposició
d’un grup de veïnats a que un tram del carrer de la Fàbrica
fos batejat amb el nom del Montepio del Arraval, proposta
que sorgí de l’Ajuntament de Palma.

En un intent d’adaptar-s’hi als nous temps es va transformar
en l’Associació Cultural Arrabal de Santa Catalina. Al local
de l'associació hi tenien lloc tallers, classes de ball i assajos
musicals.

 El Montepio, durant aquesta darrera etapa, tenguè dos
enemics aferrissats que les respectives juntes directives
intentaren combatre de la millor manera possible. Un, el ja
mencionat relleu generacional. Els socis envellien i els
possibles nous membres no entenien la necessitat o
l’avantatge que comportava pertànyer a la societat. L’altre
era l’econòmic, concretament el lloguer del local, que va dur al
Montepio a enfrontar-se amb la propietat diverses vegades. El
bon tarannà inicial de la família propietària cap a l’entitat va
anar desapareixent al llarg de les dècades. El 2012 aquesta
situació desembocaria amb la pèrdua del local històric i el
trasllat al carrer Caro.

 El 17 de novembre del 2017, sota la presidència de Llorenç
Sabater, s’obrí per darrera vegada el llibre d’actes del
Montepio per acordar la dissolució de la societat. Deixà així
d’existir una entitat que per a molts encarnava el tarannà
popular, progressista i obert de Santa Catalina.




