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1. ElS ORíGENS dEl COOpERATIVISTA

«Una sèrie de circumstàncies polítiques i la confiança amb què em distingí 
el primer president de Catalunya van donar com a resultat que la nostra Pàtria 
pogués enorgullir-se d’haver aconseguit l’aspiració que tenen tots els coope-
radors del món: tenir un veritable Codi de Cooperació.»1 Aquestes paraules, 
publicades el 1949, defineixen en gran part el seu autor, Joan Ventosa i Roig: 
un home que va treballar a primera línia política, seguint un compromís amb 
el país i amb la causa del cooperativisme. Uns principis que van marcar tota la 
seva vida.

Joan Ventosa i Roig va néixer a Vilanova l’11 de juliol de 1883. El pare, Josep, 
treballava com a assalariat, i la mare, Rosa, provenia d’una família benestant 
que havia tingut un forn de vidre. Tan l’un com l’altre eren persones obertes, 
liberals, amb inquietuds culturals i socials; ella fins i tot tenia un ofici, i era 
considerada una dona moderna. A casa seva hi havia una bona biblioteca, s’hi 
llegien revistes com L’Esquella de la Torratxa, i els agradava passejar per la platja 
de Vilanova o pel camp. Els seus fills, doncs, van néixer en un entorn acomodat 
i intel·lectualment estimulant. 

Però la felicitat no va durar gaire: quan Joan tenia només dos anys, la mare 
va morir en el part del seu sisè i setè fill, dos bessons dels quals només en va 
sobreviure un. I pocs anys després va ser el pare qui va morir, després d’una 
malaltia llarga que va resultar molt penosa per a tots. la mateixa nit de la mort, 
el 1894, els sis orfes que deixava Josep Ventosa van passar a viure sota la tutela 

1 «la llei de cooperació a Catalunya», La Humanitat. París, 27 de gener de 1949.
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d’uns oncles, encara que no van haver de deixar la seva casa de la Rambla de 
Vilanova. Per al nen Joan quedaven enrere les llargues converses amb el pare, 
les estones que havia passat veient-lo fer volar coloms des de la torratxa, i el 
magnífic record del seu primer viatge amb tren, quan el pare els havia dut a 
Barcelona a veure l’Exposició Universal de 1888. Amb onze anys, començava 
una nova etapa de la seva vida.

El que no va canviar va ser el seu interès creixent per la natura. El jardí de 
casa, amb arbres fruiters, rosers i plantes de tota mena, va ser el seu primer 
contacte amb el que seria una passió per a tota la vida. També hi jugava amb 
el seu gos, un perdiguer, i hi observava tots els animalons que podia trobar.  
I encara fruïa més quan, als estius, podia deixar la ciutat —que aleshores tenia 
uns onze mil habitants i vivia un moment d’esplendor fruit del comerç amb 
Cuba— per instal·lar-se a alguna de les masies del Penedès propietat de la família, 
on passaven els estius. Allà ajudava el seu cosí gran en tasques de pagès, o caçava 
insectes que després classificava amb molt de rigor. Tot allò l’interessava infini-
tament més que les classes d’escola, i per això mai no va treure notes brillants.

Dues altres aficions que va descobrir Joan Ventosa de nen i que no l’aban-
donarien mai eren la lectura i l’escriptura. El primer llibre que va llegir va ser 
Robinson Crusoe en una edició molt antiga, probablement del seu avi. Després va 
anar ampliant els gèneres de lectura, i a banda de les novel·les es va apassionar 
per l’assaig, que va ser clau per a la seva formació política i ideològica. Una 
obra de capçalera va ser la Història de Catalunya de Víctor Balaguer, que segons 
explicava ell mateix formava part de la col·lecció del seu pare, i que el va iniciar 
en el catalanisme. la seva set de lectura era tan gran que tan aviat com va poder 
va començar a freqüentar la biblioteca Balaguer.2 Allà va conèixer un senyor 
a qui també li agradava passar hores llegint. Era bru de cara i portava un gran 
mostatxo. Es deia Francesc Macià, i era el futur president de la Generalitat de 
Catalunya. 

Fruit de les seves primeres lectures en va sortir el seu primer text publicat, a 
la revista escolar La Pajarera: «Aventura de un negro…», on va abocar elements 
dels llibres que més li havien agradat. Al llarg de la seva vida, Ventosa va escriure 
milers de pàgines, totes de gènere periodístic o d’assaig, però ell sempre es va 
sentir orgullós de la seva capacitat literària i de fabulació: «Així quan tinc el 
convenciment que hauria estat un dibuixant desastrós i un músic molt mediocre, 
crec, sincerament, que escriure llibres d’aventures hauria estat el meu fort»,3 
va escriure anys després.

2 la Biblioteca Museu Víctor Balaguer sempre va ser molt important per a ell, i el 1924 en va es-
devenir vicepresident.

3 Ventosa i Roig, Joan (2002): Memòries d’infantesa i joventut. El Cep i la nansa: Vilanova i la Geltrú. 
Bona part de les apreciacions d’aquest apartat, a més de les citacions literals, les extrec d’aquest llibre.
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Poc s’imaginava que els temps convulsos que s’acostaven el portarien a viure 
aventures de debò en primera persona.

De Vilanova a París

En contra de l’opinió d’algun dels seus professors de batxillerat als Escolapis, 
que el veien poc motivat amb els estudis, Joan Ventosa va fer un esforç d’última 
hora i va aprovar amb bona nota els exàmens de secundària. I el 1900 va entrar 
a la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Allà, però, va continuar 
sentint-se com un peix fora de l’aigua: el disgustava aquell professorat encarca-
rat i decadent, la «patuleia engalanada i disfressada», que representava «aquell 
món oficial que portava encara al damunt el llot de la vergonyosa derrota i de 
la desfeta» —feia tot just dos anys que Espanya havia perdut la Guerra de Cuba. 

Tampoc no es va trobar gaire a gust amb els seus companys d’estudis univer-
sitaris, amb qui trobava que no tenia gaire en comú, i el feien sentir incòmode 
amb algunes actituds pròpies de «salvatges» quan boicotejaven actes o classes. 

Els germans Ventosa i Roig, 
de dol per la mort del seu pare. 

En Joan és el nen de la dreta.
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De fet, ni tan sols sentia cap il·lusió per treballar com a farmacèutic, tal com 
va escriure més tard: 

Vaig decidir-me a estudiar per a apotecari, no perquè sentís la més petita afició a 
fer medicines ni vendre ungüents, sinó perquè la base mateixa eren la química 
i les ciències naturals.

Malgrat el desencís dins les aules i la manca de motivació per la llicencia-
tura, Ventosa va viure intensament la seva etapa d’universitari a Barcelona. 
s’estava amb la seva germana Rosita i la seva família en un pis de la Rambla,  
i per passar-s’ho bé, sortia amb els seus millors amics de Vilanova que com ell 
també estudiaven a Barcelona. Els diumenges feien excursions a Montjuïc, 
al Tibidabo o a la desembocadura del llobregat, i en tornar feien cap al cafè  
Els 4 Gats, cau preferit pels artistes modernistes. Allà descansaven de les cami-
nades, i mentre esperaven l’hora d’anar a sopar contemplaven les tertúlies que 
aplegaven pintors de primer ordre com eren Picasso, Casas o Rusiñol. També 
els agradava estar al corrent dels nous descobriments científics, com ara l’aire 
líquid, la telegrafia sense fils o la radiografia, sense oblidar el cinema, que es 
va poder veure per primer cop a Barcelona «en una gran barraca» prop de Co-
lom. De totes maneres, Ventosa tenia un pressupost més aviat escàs, i no podia 
permetre’s gaire luxes; ni tan sols podia anar a Vilanova els caps de setmana, 
sinó només quan tenia uns quants dies de festa seguits.

A banda de divertir-se i conèixer la ciutat, el jove Ventosa va començar llavors 
la seva militància política. Va entrar a formar part del Centre Escolar Catalanista 
(CEC), una entitat d’universitaris adherida a la Unió Catalanista, que s’havia 
fundat el 1892 sota el programa de les Bases de Manresa, considerades per molts 
el primer programa polític del catalanisme. En aquesta entitat va obtenir el seu 
primer càrrec de responsabilitat, el de secretari de l’acabada de crear secció de 
Farmàcia del CEC, i va tenir l’oportunitat de tractar i aprendre de personalitats 
com l’escriptor Àngel Guimerà, el periodista Pere Aldavert i altres homes més 
grans que ell i vinculats a la Unió.

El tercer curs de carrera va fer un pas important en la seva carrera d’home 
públic: va fer les seves primeres intervencions com a conferenciant i articulista. 
Començava el Ventosa divulgador i reivindicatiu. la primera xerrada que va 
fer va tractar sobre «Els arbres i la salut pública», en què unia una de les seves 
passions —la natura— i l’objecte dels seus estudis. I més o menys a la mateixa 
època es va estrenar com a col·laborador de premsa, concretament a la revista  
La Nació Catalana, una de les que s’editaven sota el paraigua de la Unió Cata-
lanista. 

El 1905 va acabar la carrera de Farmàcia, però se sentia «horroritzat» amb 
la idea d’haver de treballar cada dia tancat en una botiga. Tampoc no es pot 
dir que els estudis li haguessin estat en va; havia adquirit molts coneixements 
que li serien útils, però a poc a poc havia anat prenent consciència que el que 
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realment el motivava era l’agricultura, que li permetria treballar a l’aire lliure 
i en contacte amb la natura. Per això, la tardor d’aquell mateix any se’n va 
anar a París a seguir un curs, com a oient, a l’Escola nacional d’Horticultura i 
Arboricultura de Versalles. Possiblement va ser durant aquesta estada quan va 
conèixer les bases del sistema cooperatiu, ja que en aquella època estava molt 
de moda a França.4

Decidit del tot a canviar el rumb de la seva activitat professional, quan va 
tornar a Catalunya va ser per matricular-se a l’Escola Provincial d’Agricultura. 

4 segons l’opinió de Cèsar Rodríguez, bon coneixedor de la figura de Ventosa i Roig i un dels editors 
del llibre Memòries d’infantesa i de joventut (a més d’autor del pròleg i l’epíleg).

Certificat 
de scolarité 

de l’École 
Nationale 

d’Horticulture 
de Versailles. 
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Així, el 1907, en establir-se de nou a la seva ciutat natal de Vilanova, no ho va fer 
com a apotecari sinó com a perit agrícola, amb el títol sota el braç. I de seguida 
que va poder va aplicar els nous coneixements: primer a la sínia —nom que 
reben a Vilanova les terres de conreu— de la seva germana gran, i després a la 
que va comprar ell al carrer de santa Magdalena, conegut popularment com a 
carrer dels Gitanos. la seva sínia, que s’anomenava de l’Estrella per l’estrella que 
hi havia sobre el portal de la casa, Ventosa no es va estar de provar de conrear 
aliments poc coneguts a la zona, com ara els xampinyons, les cols de  Brussel·les 
o els espàrrecs. A més, tenia un hort convencional: flors, plantes i uns quants 
animals (abelles, paons, oques i gallines). Per fi havia pogut casar la seva passió 
per la naturalesa i la feina, i era «un home feliç».5 Però també era un home 
massa inquiet per conformar-se a quedar-se només a casa.

Entrada a la cooperativa

Durant els anys que Ventosa havia estat estudiant, a Vilanova havia fet els 
primers passos la Regeneradora Vilanovense, una cooperativa de consum que 
va ser clau a la seva vida. Inicialment, qui s’hi havia implicat directament va ser 
el seu germà Josep. Més tard, el 1908, Joan Ventosa s’hi va sumar, i sent com era 
un home amb tendència a implicar-se a fons amb els compromisos que prenia, 
aquest nou aspecte de la seva vida va créixer ràpidament en importància. Ell va 
trobar en el cooperativisme un ideal de vida, i va començar a teoritzar sobre la 
filosofia i els aspectes més pràctics d’aquest moviment; i el moviment va veure 
néixer un autèntic líder que treballaria per fer créixer i millorar el cooperati-
visme arreu del món. 

El procés per convertir-se en un referent va ser molt ràpid: només cinc anys 
després de fer-se soci de la Regeneradora, el van elegir president de l’entitat.  
I aquest va ser tan sols el punt de partida d’una trajectòria que el duria als 
càrrecs de representació més alts del cooperativisme sense perdre ni una mica 
de la seva convicció que aquesta manera d’organitzar-se era la més justa. Ras 
i curt: creia que «l’ideal de l’obrer cooperativista no ha de ser d’altre que la 
transformació completa de la societat».6 

Els seus primers passos com a soci cooperativista van anar paral·lels a la seva 
carrera periodística i política, dos camps certament relacionats i en els quals la 
seva dedicació i reconeixement públic també van créixer de manera fulgurant. 
Com a redactor —i posteriorment director, durant trenta anys— del setmanari 
Democracia, òrgan oficial del Partit Republicà Federalista de Vilanova, Ventosa 
va exposar les seves idees polítiques, socials i les relacionades amb el medi, en 

5 segons la filla gran, Conxita Ventosa, al llibre per a nens Petita història de Joan Ventosa i Roig, il·lustrat 
per Pilarín Bayés. Editorial Mediterrània (Barcelona, 1995).

6 Ventosa i Roig (1918).
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articles que sovint estaven plens de contundència, i això li va fer guanyar críti-
ques i al mateix temps una gran notorietat. 

En aquest mitjà també va obrir molts debats relacionats amb el cooperativis-
me, tan des del punt de vista ideològic com, sobretot, aplicat. Exemple d’això 
és la sèrie d’articles publicats el 1912 sota el títol «De cooperació», on Ventosa 
es va plantejar quins eren els punts febles de les cooperatives catalanes i com es 
podien resoldre.7 En un d’aquests articles explicava:

7 Altres exemples de qüestions cooperativistes van ser, per exemple, l’article «la Cooperación» 
(portada del 24 de novembre de 1912), on s’explicava de manera molt pedagògica, els avantatges del 
cooperativisme, «la força cooperatista» (portada del 14 de desembre de 1913), centrada en la coope-
rativa barcelonina Flor de Maig com a exemple de cooperatives catalanes que no tenien res a envejar  
de les millors angleses, belgues o franceses, o «las cooperativas y las huelgas» (portada del 20 de febrer 
de 1916), sobre un debat freqüent a l’època: quin havia de ser el paper de les cooperatives en les vagues? 
En general es considerava que no s’havia d’intervenir com a organització perquè si es donava un crèdit als 
socis vaguistes o s’auxiliava els obrers amb diners o productes de l’entitat, podia posar-la en perill. Ventosa 
(sota el pseudònim de Diógenes) defensava que «la solución no puede ser más sencilla […] aumentar 
el capital individual de los socios, con la acumulación de beneficios». Un exemple de més endavant 
n’és l’article «Estudi crític dels mètodes cooperatistes de Catalunya, comparats amb els de l’estranger» 
(portada del 2 d’agost de 1928), on intentava esbrinar per què la cooperació creixia tan poc al país.

Al banquet oficial del Congrés d’Ateneus que es va fer a Vilanova el 27 de maig de 1912.
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[Fa trenta anys a França] existien un número reduït de cooperatives amb vida 
pròspera i capital abundant en les regions del nord, en els altres indrets se seguien 
una sèrie d’assajos, es muntaven cooperatives que després d’un començament 
difícil arribaven a tenir certa prosperitat, per decaure després ràpidament. 

segons ell, les cooperatives catalanes es trobaven a una situació similar en 
aquell moment.

Un dels errors més comuns per al fracàs segons l’autor era la falta de pro-
fessionalitat o de criteris comercials. Així, quan una cooperativa comença, té 
poca activitat i n’hi ha prou que els socis s’esforcin per tirar-la endavant. Però 
quan creix, cal prendre altres decisions i buscar les persones amb el perfil més 
adequat per a la feina que s’ha de fer. Ho il·lustrava molt gràficament:

Els cooperadors anglesos, si volen establir un forn de pa o una carnisseria es 
pregunten el següent: quin és el millor carnisser de la població? I entre tots 
el busquen, i un cop trobat li ofereixen un jornal superior al que guanya i se 
l’emporten. […] En canvi, a les nostres cooperatives, la pregunta és totalment 
diferent, diuen: quin és entre tots els socis el que està faltat de treball o el que 
ha demostrat més amor a la societat? I s’escullen moltes vegades individus dotats 
d’una gran voluntat, entusiastes de la cooperació, però que desconeixen com-
pletament la feina que s’ha de desenvolupar.8

A més de Democràcia, va ser col·laborador assidu d’alguns dels principals mit-
jans de comunicació d’àmbit nacional publicats a Barcelona, com La Publicidad, 
Nòs ab Nòs o, més tard, de La Humanitat.

si la polèmica entre els seus companys de les cooperatives no l’espantava, 
tampoc no tenia cap inconvenient de dir directament què pensava a les auto-
ritats municipals. I va ser arran d’un informe seu del 1907 en què mostrava el 
seu enuig per les destrosses que s’havien fet a una palmera de la platja, que 
l’Ajuntament de Vilanova decideix nomenar-lo director de Jardins i Arbrat pú-
blic de la ciutat. Igual que en el cas del cooperativisme, aquest va ser el primer 
pas dels molts que faria en l’àmbit polític.

El 1909, amb 26 anys, el van elegir regidor de Vilanova i la Geltrú pel Partit 
Republicà Federal. les seves accions anaven en la línia del moviment de reforma 
municipal, modernitzador i partidari de municipalitzar els serveis públics més 
estratègics. Això, segons explica Cèsar Rodríguez, va portar una gran tensió 
entre el grup republicà «i l’empresa subministradora d’enllumenat de gas, 
Ricart i Cia, recolzada pels regidors de la coalició dretana».9

l’èxit de les polítiques que va endegar dins de l’Ajuntament —especialment 
per combatre el joc que devastava la classe obrera, per fer més higiènic el 
funcionament de l’escorxador, i per prevenir l’extensió d’un brot de còlera 

8 Ídem.
9 De l’epíleg de Cèsar Rodríguez a Memòries d’infància…, 2002.
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que causava estralls a poblacions veïnes— va fer que anés guanyant més paper 
dins l’administració. I això sense abandonar l’activitat cívica, com a l’Ateneu 
de Vilanova, del qual era vicepresident i hi feia classes d’agricultura, o la seva 
participació a la junta directiva de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

Polítiques socials

El dia de Reis de 1912, el periòdic Democracia va publicar un anunci de 
la Regeneradora, on s’oferia un «gran surtido de turrones de todas clases» 
i «champagne marca Alfred Delapierre y Compañía, a Ptas 2,60 botella». Tot 
plegat a preus «sumamente económicos». Ventosa podia estar satisfet perquè 
les coses anaven bé a la cooperativa de consum, però en l’àmbit polític les coses 
eren més complexes. A les eleccions d’aquell any, el Partit Republicà Català va 
guanyar, però el governador civil va imposar, mitjançant Reial Ordre, un alcalde 
conservador. Joan Ventosa el van nomenar primer tinent d’alcalde i president 
de la comissió d’Hisenda i de l’Escorxador. se li presentava un any complicat, 

Foto familiar. Joan Ventosa és a la dreta de la foto, dempeus, amb Pepita Pinilla asseguda al seu 
davant.
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entre el còlera, que finalment va arribar a Vilanova, la necessitat de construir 
una xarxa de clavegueram —un projecte que no va reeixir—, i les tensions 
socials que venien de lluny. 

Preocupat per la indefensió laboral dels obrers, una altra de les seves inicia-
tives més remarcables aquell any va ser la creació del Montepiu i Caixa d’Inva-
lidesa, vinculada a la Regeneradora, que tenia com a objectiu donar suport als 
treballadors que es veien privats d’ingressos en cas que no poguessin treballar 
per causa de malaltia o invalidesa. Això, però sobretot la ja esmentada campanya 
contra el joc, que va resultar molt reeixida, va despertar un sentiment d’agraï-
ment tan unànime entre la població que, el 1913, els seus conciutadans li van 
fer un acte d’homenatge. El Diario de Villanueva y Geltrú, de caire conservador 
—i per tant, teòricament allunyat del pensament de Ventosa— va publicar a 
 primera pàgina una carta de la comissió organitzadora de l’homenatge, «testimo-
ni d’agraïment i d’apreci».10 Ell, pel seu cantó, malgrat declarar-se «enemic de 
tota mena d’exhibicions personals» va dir que se sentia commogut i reconegut, 
i va aprofitar per fer una crida: 

Us invito a participar, cadascú des del seu camp d’acció, a la tasca ennoblidora 
de convèncer el nostre poble que no hi ha emancipació col·lectiva possible si 
abans els individus no s’han emancipat dels seus propis vicis.11

Alcalde Ventosa

El 6 d’abril de 1914 es va constituir a Barcelona la Mancomunitat de Ca-
talunya. Algunes de les persones més significatives d’aquesta institució eren 
prou conegudes per Ventosa, i ell va rebre la notícia amb esperança —era 
un ferm partidari del federalisme, i el 1912 havia defensat l’oportunitat de 
les mancomunitats—12 però també amb prevenció, perquè, tal com advertia, 
«haurem de lluitar més que mai per consolidar aquest guany, fins a aconseguir 
una autèntica autonomia política».13 

Aquell mateix any, però, també va caldre fer front a un problema d’àmbit 
més ampli: l’esclat de la Primera Guerra Mundial. Des de l’Ajuntament de Vila-
nova, Ventosa es va ocupar d’impedir que sortissin barques a proveir submarins 
alemanys. Aquest gest va fer que es guanyés l’agraïment del cònsol francès a 
Barcelona i la desconfiança d’altres sectors.

10 Diario de Villanueva i Geltrú. Vilanova i la Geltrú, 24 de desembre de 1913.
11 Democracia. Vilanova i la Geltrú, 15 de març de 1914.
12 «las Mancomunidades», Democracia. Vilanova i la Geltrú, 21 de juliol de 1912.
13 Dunyó (1983).
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