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Fi de la pobresa
 
La creació de la Cooperativa de consum de
Veciana, 27 de febrer de 1938. Arxiu Municipal
de Veciana

Full inicial dels estatuts de la Cooperativa de Consum de Veciana, 1938. Arxiu Municipal de Veciana

En el llarg procés històric d’implantació del capitalisme, les diverses estratègies utilitzades per les
classes populars per evitar la pobresa i millorar les seves condicions de vida van esdevenir
definitòries del moviment obrer. Entre aquestes, a partir dels principis establerts pels denominats
Pioners de Rochdale el 1844, es va començar a estendre el cooperativisme, no només com una
simple conformació de grups de persones que unien els seus minsos recursos per accedir a béns
bàsics a preus més baixos, sinó convertit, a mesura que ampliava els seus objectius, en un moviment
de protesta contra la pobresa, la injustícia i la misèria.

En plena guerra civil, a la població anoienca de Veciana, trenta-una persones es van reunir un 27 de
febrer de 1938 per constituir una Cooperativa popular de consum i distribució. Els seus estatuts
mostren com tampoc es consideraven una simple associació de consumidors per beneficiar-se de la
compra en grup, sinó que, seguint les arrels del moviment, aspiraven a més: “com a objecte immediat
millorar la condició social i econòmica dels seus associats, i com a finalitat essencial, substituir el
lucre en les relacions socials per la solidaritat en la prestació de serveis.” Aquest esperit de
transmutació s’havia vist afavorit per les lleis cooperativistes promulgades per la Generalitat el 1934,
que van convertir la segona república en l’època d’esplendor del fenomen. Durant la guerra,
experiments cooperatius com el de Veciana, es van multiplicar arreu amb fórmules més o menys
exitoses segons la col·laboració o competència amb d’altres experiències col·lectivistes i
comunitàries.

El funcionament de la Cooperativa de Veciana era senzill, a partir de l’aportació igualitària dels socis
es va crear un fons econòmic que va permetre’ls adquirir els productes de consum sense
intermediaris i en condicions més avantatjoses per les famílies. En aquell període, aquesta funció va
ser vital en possibilitar-los l’accés a aliments de primera necessitat en un context de penúria, gana i
racionament. Si en els seus inicis van ser 31 socis fundadors que representaven a 172 familiars, els
registres del fons mostren com en només dos mesos arriben a ser 47 representant a 248 persones.
Per un poble com Veciana amb uns 500 habitants, suposava que gairebé el 50% de la població
estava organitzant el consum en règim cooperatiu. Entre el llistat podem detectar el nom de cinc
dones, presents per primer cop en organitzacions d’aquesta mena. Tanmateix, l’experiment va durar
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menys d’un any, el franquisme va suposar la prohibició, expropiació i processament dels membres
més destacats.

El primer objectiu de l’Agenda 2030 parla de “erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves
formes”, comminant-nos a garantir l’accés universal de tothom als recursos i serveis bàsics. Davant
un sistema com el capitalista que determina accessos desiguals i un desequilibri absolut en el
repartiment de la riquesa, potser caldria posar la mirada en fórmules més justes, igualitàries i
comunitàries. Tot i que el context ens sembli molt diferent, per combatre la pobresa valors com
solidaritat, autoajuda, responsabilitat, democràcia, honestedat, transparència, igualtat i equitat,
continuen tenint la màxima vigència. Des dels seus inicis i fins els nostres dies aquests han
esdevingut els principis estructurals del cooperativisme.
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