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notA preliminAr

Presentem aquí una biografia que —molt a pesar nostre— no es pot con-
siderar que sigui completa. Estudiar la vida i obra de salvador Pagès Inglada 
(1833-?) no ha estat un treball gens fàcil. Va ser un gran cooperativista del 
segle xix de qui ben poca gent en va deixar o n’ha deixat algun rastre escrit. 
Això ha col·laborat al fet que fins ara la nostra historiografia social i política 
contemporània amb prou feines sàpiga qui és aquest personatge. Realment 
són molt escasses les publicacions i fonts escrites en general que parlen d’ell. 
Almenys que haguem pogut localitzar. la revista La Cooperación, que es publicava 
a Barcelona al voltant de 1885, hauria estat una font informativa preciosa per 
elaborar aquesta biografia. Però no n’hem trobat cap número. 

la base informativa fonamental per redactar aquest llibre ha estat la publi-
cació que tracta de la història de la cooperativa de producció de Mataró que 
salvador Pagès dirigí entre 1864 i 1887. Em refereixo a l’obra titulada L’Obrera 
Mataronesa. Un bell i efímer somni (1864-1890), que vàrem redactar el 1996 Maria 
Rodríguez i qui escriu aquestes línies. Tanmateix, cal aclarir que en aquest llibre 
que teniu a les mans s’han ampliat, matisat o corregit algunes informacions 
sobre la vida de salvador Pagès que apareixien al treball L’Obrera Mataronesa… 
Per exemple, que Pagès no va néixer a Reus, com apuntàvem en aquest primer 
estudi, sinó a Barcelona; o que Pagès no entrà en contacte amb la cooperativa 
Obrera Mataronesa el 1869 sinó uns anys abans; o que aquesta cooperativa no 
desapareix el 1890 sinó que el 1892 encara intentarà reorganitzar-se, malgrat 
que per pocs anys més. Tot i així, vull deixar clar que el llibre que presento ara 
no pretén invalidar ni tan sols superar en continguts la publicació sobre l’Obrera 
Mataronesa, sinó que només aspira a complementar-la. Crec que el lector que 
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vulgui aprofundir en la biografia de salvador Pagès farà bé de llegir també el 
llibre sobre la cooperativa que ell va dirigir, tenint present, això sí, les informa-
cions que, com deia, s’han corregit en aquest llibre que teniu a les mans.

Per tot això aprofito l’ocasió per agrair ben sincerament a Maria Rodríguez, 
en primer lloc, tots els esforços i temps que va dedicar en aquell primer treball, 
sense els quals mai no hauria pogut sortir a la llum en forma de publicació. 
En segon lloc, que m’hagi permès utilitzar per a aquesta nova publicació totes 
les informacions que he cregut convenients d’aquell primer estudi conjunt. I, 
en tercer lloc, que hagi tingut la gentilesa d’oferir per a aquesta publicació la 
majoria de fotografies que hi apareixen. Així mateix agraeixo a Àngels soler, 
Carles Marfà, Josep Maria Clariana i Rafael soler, tots ells de Mataró, la seva 
bona predisposició i col·laboració per localitzar material per a aquest llibre. 

També he d’agrair als amics Antoni Gavaldà i Pere Gabriel l’ajuda prestada 
i el temps esmerçat per localitzar algunes fonts per a aquest treball. Ells dos, 
d’altra banda, foren els responsables que la Fundació Roca i Galès m’oferís la 
possibilitat de realitzar aquesta biografia i per això crec que els dec un doble 
reconeixement.

Finalment, voldria fer un agraïment especial a un dels grans defensors del co-
operativisme del segle xx, a més de ser una gran persona, que, malauradament, 
ja no és entre nosaltres. Em refereixo a Josep Castaño Colomer. Precisament fou 
ell qui el 1995, com a director de l’Institut per a la Promoció i la Formació Coo-
peratives de la Generalitat, em va encarregar l’estudi de la cooperativa l’Obrera 
Mataronesa, a partir del qual vaig sentir i veure per escrit per primer cop el nom 
de salvador Pagès Inglada. sense aquell primer encàrrec ben probablement no 
hauria estat jo el responsable d’elaborar la biografia d’aquest gran cooperativis-
ta. Per tot el que vaig aprendre d’aquell primer treball i del tracte personal amb 
Josep Castaño, desitjaria dedicar-li, encara que fos pòstumament, aquest llibre, 
ben humil, que teniu a les mans.

Salvador Page�s muntat.indd   10 3/3/08   18:03:13



las estátuas requieren un pedestal, y á Pagés, que merece una estátua y que 
un día se la dedicarán los obreros, yo me anticipo á darle el pedestal en el 
presente artículo.

Josep roca i roca, 1880 
La Gaceta de Cataluña, 2-8-1880

D. salvador Pagés es modelo de Directores y será respetado por todos los 
amantes de la libertad y del progreso […]. no tengo la autoridad bastante que 
da la experiencia y una vida llena de sacrificios y trabajos como la experiencia 
y la vida de vuestro Director [s. Pagès], verdadero patriarca de la democracia 
española […]. su obra es tal, que su nombre será venerado como á un santo 
del siglo actual.

miguel morayta, 1885 
 La Voz del Litoral, 9-8-1885

[Part d’un discurs que va pronunciar el professor i escriptor Morayta a 
Mataró el 1885 dirigit als obrers de la cooperativa Obrera Mataronesa]
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salvador Pagès Inglada, nascut a Barcelona el 1833, va ser una d’aquelles 
persones sàvies molt compromeses amb un ideal que, després d’haver caigut 
en un oblit gairebé absolut durant algunes generacions, mereix realment ser 
redescobert. Durant tota la seva vida Pagès es va entregar en cos i ànima a intentar 
resoldre el greu enfrontament social del moment, probablement el problema 
més agut del món occidental en tot el segle xix. I ho va haver de fer lluitant 
gairebé sempre a contracorrent, a voltes jugant-se fins i tot la vida, i defensant 
per damunt de tot els valors i ideals humanistes de cooperació, solidaritat i to-
lerància, que no coneixen fronteres ni caducitats temporals. Tant la seva vida i 
obra com les idees que va defensar poden representar una gran lliçó d’història 
i d’humanitat per a nosaltres i les generacions futures.

El missatge més clar que ens va oferir salvador Pagès en vida, tant en la 
temàtica general de la qüestió social com del cooperativisme en particular, és 
que la construcció d’una societat millor i més justa només depèn de la bona 
voluntat de cada un de nosaltres. sempre procurà posar èmfasi en el que podíem 
ser capaços de construir tant de forma individual com de forma cooperativa 
sense haver de destruir res del que ja hi havia. si la construcció era bona, tot 
el que s’havia aixecat anteriorment sota bases injustes ja cauria per ell mateix. 
no calia precipitar-nos a enderrocar res. Calia tan sols centrar-nos en la nova 
construcció, tot respectant de moment el que hi havia.

I la clau, tant de la nova construcció o transformació social com del respecte 
pel que ja hi havia, era el cooperativisme i els valors democràtics. salvador Pagès 
va ser un dels dirigents cooperativistes catalans més importants del segle xix. 
Probablement, el més important fins als anys vuitanta, fins que van entrar les 

SAlvAdor pAgèS o l’ideAl CooperAtiviStA 
de lA FrAternitAt
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noves generacions, que dirigí salas Anton o Eladi Gardó a partir dels anys no-
ranta. Fonamentalment, a ell es va deure el primer intent de federar totes les 
cooperatives catalanes, que es va tractar en el primer congrés cooperativista 
català, celebrat en forma de diferents conferències entre 1884 i 1885. I, sobretot, 
també a ell es va deure la consolidació i el progrés de la probablement princi-
pal cooperativa de producció catalana i espanyola d’aquella centúria, l’Obrera 
Mataronesa (1864-189?). Com a principal director d’aquesta cooperativa fins 
al 1887, Pagès va demostrar quins eren en aquella època els ideals i els valors 
del corrent sindical principal del cooperativisme català i espanyol, un coope-
rativisme reformista i politicista, clarament favorable a l’obrerisme societarista 
d’influència política democràtica i fins liberal, i clarament oposat a l’obrerisme 
més sindicalista, resistencialista, revolucionari i capaç de justificar la violència. Ell 
sempre es va oposar a les mesures violentes o de força per aconseguir millores 
laborals, socials o econòmiques.

Agrupant-se en cooperatives, segons Pagès, cessava la necessitat que els obrers 
utilitzessin mesures de força, com les vagues o la violència de qualsevol mena. 
Pagès intentà demostrar que sense la violència, amb els valors de la coopera-
ció, de la pau, de la solidaritat i de la tolerància, era possible aconseguir una 
nova societat, una nova societat utòpica que no tenia res a envejar a totes les 
utopies que es desplegaren en aquell enormement sacsejat segle xix. En tots 
els congressos obrers en què participà sempre s’oposà a les mesures sindicals de 
força i oferí la constitució de cooperatives com a solució. segons Roca i Roca, en 
una assemblea obrerista, celebrada durant els anys del sexenni Democràtic, 
en què un grup de participants demanaven la violència contra els empresaris, 
Pagès els contestà sorprenentment i enginyosament dient:

Opino como vosotros: debemos matar a los fabricantes […]. sois catorce mil 
los asociados de las Tres clases de vapor; pues bien, que cada uno ahorre medio 
duro semanal, buscaremos terreno, levantaremos una fábrica, al cabo del año 
tendremos, sin contar con los beneficios, un capital de más de 300.000 duros, 
y no lo dudéis, el mismo Batlló1 vendrá a encontrarnos, cediéndonos su fábrica 
con condiciones ventajosas. ¡Así se matan los fabricantes!2

segons Pagès, la revolució violenta, així com la lluita de classes, sempre acabaria 
comportant la reacció i la dictadura, mentre que el cooperativisme reformista o, 
simplement, el reformisme evolucionista —que defensà com a ideals utòpics— era 
l’única via que conduiria cap a la democràcia, cap a la justícia social i, per tant, 

1 Es refereix a Fèlix Batlló Barrera, un dels industrials catalans més grans del segle xix. Fundà Ger-
mans Batlló, dedicada a la filatura i el teixit, que aconseguí ocupar uns 2.200 treballadors.

2 Roca, 1880: 2. De manera semblant s’expressà Pagès en el discurs que va fer al Primer Congrés Obrer 
Espanyol, que se celebrà a Barcelona el 1870, en el qual també s’oposà a les vagues i a la lluita de classes. 
Pagès proposà que els diners que es perdien a les vagues es destinessin a la construcció de fàbriques coope-
ratives. Vegeu en l’Annex 3 el discurs sencer de salvador Pagès en aquest congrés.
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cap a l’harmonia entre les classes socials. Pagès pretengué demostrar, tant a través 
de l’obra cooperativista de l’Obrera com amb la seva pròpia vida, que era possible 
aconseguir la democràcia i l’harmonia social. 

Ho intentarem veure al llarg del treball. Però avancem pel que fa al primer 
element —l’obra de l’Obrera—, que Pagès va ser un gran defensor —no podria 
ser d’altra manera— del fet que les cooperatives havien de ser el gran instrument 
de la transformació social i la gran escola per educar la gent a viure en autèntica 
democràcia, per desenvolupar individualment els valors humanistes suprems, 
com ara la bondat, la fraternitat o la solidaritat, i per aconseguir l’anhelada har-
monia de classes i la justícia social. l’Obrera, orientada sempre ideològicament 
per Pagès, s’esforçà molt per complir aquests objectius. En aquest sentit, fou una 
entitat exemplar. El funcionament fidel als principis democràtics i cooperativistes 
d’aquesta entitat fou inqüestionable. Però, a més, per Pagès, democràcia significava 
instrucció i cultura i també significava respecte i acceptació del progrés científic 
i mèdic del moment. I això significà que l’Obrera i el seu director dedicaren in-
gents esforços a la instrucció i culturització dels seus socis, així com a aconseguir 
ser pioners a Mataró i Catalunya de la introducció en la fàbrica de la cooperativa 
de molts avenços científics i higienistes.

Havent introduït en l’Obrera tots aquests elements “democràtics”, l’objectiu 
de l’harmonia social també es podia donar per assolit. Tal com el mateix Pagès 
escrigué el 1882, 

[…] la estéril lucha entre el capital y el trabajo, tan frecuente en nuestros días, 
se hace imposible en el seno de la Obrera Mataronense, puesto que en ella, 
ambos elementos de producción, en otras partes en pugna perpetua, están 
sólidamente fundidos y cooperan al objeto de los asociados, que son a la vez 
obreros y capitalistas.3

salvador Pagès, de fet, no féu més que traslladar a l’Obrera tot el que havia 
aconseguit ell mateix, per si sol i suant molt, en la seva pròpia vida. Perquè a 
salvador Pagès li tocà patir des de la seva infància les miserables condicions 
socials i econòmiques de les famílies més humils i treballadores de la primera 
meitat del segle xix de qualsevol ciutat industrial del món occidental. Va néi-
xer al barri del Raval de Barcelona, a la parròquia de sant Pau del Camp, el 
15 de novembre de 1833, tot just esclatada la primera guerra carlina, en plena 
revolució liberal i industrial. Els seus pares eren originaris de Manresa i devien 

3 Reglamento de la Sociedad Cooperativa La Obrera Mataronense. l’escriptor Joaquim Bartrina, amic de 
salvador Pagès, tot fent un repàs de la història de l’Obrera, també corroborà el 1878 l’èxit d’aquesta 
cooperativa a l’hora d’aconseguir l’objectiu de l’harmonia social: “la lucha entre el capital y el trabajo, 
términos hoy en que la cuestión social se presenta, subsistirá mientras ambas palabras signifiquen dos 
cosas distintas y antitéticas entre sí: el día en que las dos se encuentren comprendidas en una unidad, 
en una síntesis superior, cesará toda causa de conflicto” (Bartrina, 1881: 223).
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emigrar de ben joves a Barcelona a la recerca de feina.4 I com era normal a 
l’època, al petit salvador li tocà anar a treballar de ben jovenet sense poder 
rebre estudis, tret dels més elementals. I, partint d’aquesta situació, arribà a 
ser el director i màxim responsable d’una de les fàbriques —la cooperativa 
Obrera Mataronesa— més importants de la industriosa Mataró del segle xix 
i considerat per molts com l’empresari d’aquesta indústria. Com a director 
d’aquesta fàbrica, li tocà entendre’s amb l’empresariat mataroní i català, amb 
qui féu fermes amistats. Però mai no oblidà els seus orígens humils i els seus 
esforços personals per cultivar-se a tots nivells.

Per això se li reconegué des de molts àmbits el seu esforç per representar 
i defensar alhora els interessos comuns del món obrer i el món empresarial. 
I per això, a través de l’Obrera i els seus serveis, procurà oferir espais polítics, 
sindicals, culturals i ideològics de trobada. Uns espais en què només s’auto-
excloguessin els extrems polítics i sindicals, els que justificaven l’ús de la vio-
lència o règims polítics dictatorials per aconseguir coses millors. s’entengué i 
dialogà amb sectors que anaven des del liberalisme i el catolicisme social fins 
a l’anarcosindicalisme moderat. Pagès volgué demostrar que era a través de la 
cooperació i del reformisme estatal que s’havia d’arribar a la síntesi ideològica, 
política, econòmica i social. 

 Pagès, doncs, procurà aplicar i fer realitat tot el seu ideari de síntesi social 
a través de l’Obrera Mataronesa. Una obra que certament podem qualificar 
com a projecte utòpic, en la mesura que va prendre tot el bagatge ideològic de 
l’anomenat socialisme utòpic de la primera meitat del segle xix. Aquell primer 
socialisme que va permetre impulsar l’aparició i primer desenvolupament del 
cooperativisme obrer contemporani. Els francesos Fourier, Proudhon, saint-
simon i Cabet i l’anglès Robert Owen foren alguns dels principals primers 
socialistes, els quals formularen solucions ideals per superar les contradiccions 
de la primera industrialització. Alguns d’aquests arribaren a posar a la pràctica 
experiències molt interessants de conformació de nous arquetips de societat. 

l’important cooperativista del moment i amic i col·laborador de Pagès, 
Josep Roca i Galès, i el mateix Pagès foren uns dels principals seguidors d’Owen 
a Catalunya. I l’Obrera es pot considerar una més de les moltes experiències 
owenistes relacionades amb cooperatives de producció i de consum que arreu 
de l’Europa occidental s’assajaren almenys des dels anys quaranta, sobretot 
després de l’experiència de la famosa societat cooperativa Equitables Pionners, 
fundada el 1844, de la ciutat anglesa de Rochdale. Els fundadors d’aquesta 
cooperativa també recolliren les teories cooperatives d’Owen. Hom creu que 

4 Els seus pares es deien Ignasi Pagès soler i Maria Anglada Foix. Es casaren a l’església de santa 
Maria del Pi de Barcelona el 24 de setembre de 1829 (Expedients Matrimonials [1929], Arxiu Diocesà 
de Barcelona).
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l’experiència rochdaliana significà l’inici del cooperativisme modern, i els 
principis i normes establerts des de la seva fundació formaren la base de tota 
la formalització jurídica posterior sobre les cooperatives: nombre il·limitat de 
membres, funcionament democràtic, limitació dels rendiments del capital i 
reembossament al consumidor. Foren uns principis que Pagès intentà aplicar 
a l’Obrera Mataronesa.

Aquests principis els pogué estudiar en els llibres i articles que els republicans 
cooperativistes Fernando Garrido i Josep Tutau publicaren a Espanya després 
que es traslladessin el 1862 a Anglaterra per estudiar, precisament, el funciona-
ment dels Equitables Pionners. El mateix any de la fundació de l’Obrera, el 1864, 
Garrido publicà la Historia de las asociaciones obreras en Europa, en què descrivia el 
funcionament de les principals cooperatives obreres d’arreu d’Europa —princi-
palment d’Anglaterra, Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica i suïssa. I al mateix any 
Tutau publicà un article titulat “Asociaciones Cooperativas” en el volum Alma-
naque Democrático para el año (bisiesto) de 1864. Aquests dos republicans, Garrido 
i Tutau, col·laborarien a afermar, sobretot a Catalunya, el caràcter reformista, 
mutualista i cooperativista del sindicalisme obrer hegemònic del moment. 

En alguna mesura, doncs, Garrido i Tutau pogueren influir en el naixement 
de l’Obrera Mataronesa el 1864. Perquè, en realitat, en aquest any aquesta entitat 
no féu més que canviar de caràcter sindical, ja que fins aleshores havia funcio-
nat com una societat obrera de resistència. la transformació de la societat fou 
proposada i defensada fonamentalment per salvador Pagès en una assemblea 
general d’associats celebrada a Mataró el primer de juliol d’aquell any. només 
17 socis dels 264 de l’antiga societat votaren negativament a la conversió.5

5 Bartrina, 1881: 230-231.
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I, tanmateix, no fou fins al 1869 que l’Obrera no començà a ser una co-
operativa de producció. Fou aquest any quan començà a comprar telers i va 
decidir llogar un local per instal·lar-los. Del 1864 al 1869 l’Obrera, sempre sota 
el lideratge de Pagès, no féu més que estalviar a còpia d’anar engruixint la seva 
caixa social amb les quotes que pagaven els socis. Foren més temps de projectes 
i de somnis que de realitats. El principal objectiu de la constitució de l’entitat 
era aconseguir crear una cooperativa de producció que pogués donar seguretat 
i dignitat en el treball a l’associat. Però aquest projecte requeria una inversió 
important en la compra de telers i en el lloguer d’un local per instal·lar-los. 
l’entitat s’havia format amb un capital inicial gens menyspreable, 3.250 pessetes, 
que procedien del fons de la societat de Resistència. Aquestes pessetes inicials 
es convertiren en 5.000 el 1869 gràcies a l’acumulació de quotes.

Probablement en aquests primers cinc anys l’Obrera només realitzà serveis 
de tipus mutuals, com socórrer els associats en casos de malaltia o de manca de 
feina. Greus dificultats de diverses naturaleses impediren un desenvolupament 
normal de l’Obrera en aquesta primera etapa. En primer lloc, la forta crisi in-
dustrial que irrompé amb força des de finals del 1864 fins a mitjan 1865 podia 
haver fet fracassar aquest projecte cooperatiu ja en el seu primer any de vida. 
Moltes fàbriques de les principals ciutats industrials catalanes —entre les quals, 
Mataró— tancaren les seves portes. Molts socis de l’Obrera es veieren obligats a 
emigrar de Mataró, buscant mitjans de subsistència alternatius als de la fàbrica 
en altres llocs. l’estiu de 1865 el nombre de socis s’havia reduït a 89. la greu 
epidèmia del còlera d’aquest any, que afectà diversos punts de Catalunya, entre 
els quals, Mataró, col·laborà també en aquesta reducció de socis, ja que alguns 

l’ÀnimA de lA CooperAtivA 
oBrerA mAtAroneSA
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d’ells abandonaren la ciutat per escapar de la plaga. En un any havien abando-
nat la societat 158 persones. la greu crisi i, com a conseqüència d’aquesta, les 
discussions sobre com s’havien de destinar els fons de la societat per pal·liar 
les urgents necessitats dels associats feren entrar l’Obrera en un període crític, 
el qual s’allargaria fins a finals de 1868. Perquè el 1866 s’entrà en una nova 
crisi econòmica, la qual inclogué la mala collita de 1867, que provocà la fam en 
algunes regions espanyoles, i una crisi de subsistència el mateix 1868.

En aquest any l’Obrera Mataronesa havia arribat a una situació límit: només 
hi havia set socis que continuaven pagant la quota, entre ells, salvador Pagès. 
només el fet que els que s’anaven separant de la societat no exigissin la devolució 
de les quantitats que havien anat dipositant a la caixa social de l’entitat en possi-
bilità el manteniment i l’augment lent, però progressiu, del capital. Tanmateix, 
calgué també la tenacitat i constància d’unes quantes persones, dirigides sempre 
per Pagès, que actuaren, segons ell mateix explicaria anys més tard 

[…] a la manera de hormigas y adoptando el principio de ahorrar en el presente 
para hacer más llevadero el porvenir, de sacrificarnos hoy para mejorar nuestra 
situación de mañana. [De esta manera] íbamos aportando al acervo común pe-
queñas cantidades, cuya suma nos sirvió para levantar una fábrica.6

Aquesta fàbrica pogué començar a funcionar a partir de principis de 1869, 
probablement afavorida pel nou clima polític democràtic que s’encetà a partir 
de la Revolució de setembre de 1868 i que s’allargà durant sis anys. Fou l’ano-
menat sexenni Democràtic, el període en què Pagès, treballant de teixidor, es 
manifestà per primer cop com un important dirigent sindical i cooperativista. 
El panorama associatiu obrer espanyol experimentà un canvi positiu molt im-
portant a partir d’aquella revolució. Després que l’octubre de 1868 el govern 
provisional decretés la llibertat d’associació, pogueren aflorar totes les socie-
tats obreres que fins aleshores havien actuat en la clandestinitat, entre elles, 
l’Obrera Mataronesa. En una reunió celebrada el 7 de febrer de 1869 a Mataró 
es decidí l’objectiu de l’entitat: transformar-se en una cooperativa de producció 
en el sector tèxtil que treballaria amb telers mecànics, un sector que coneixia 
molt bé Pagès.7 novament, fou ell qui va ser decisiu en l’acord de la reunió i del 
futur de l’entitat. I, com a principal dirigent, assumí la direcció i la gerència de 
la cooperativa, càrrecs que mantingué fins al 1887, any en què, atesa la forçada 
suspensió de pagaments de l’entitat, va presentar i li va ser acceptada la dimissió 
de totes les seves responsabilitats dins la societat. 

Però, sens dubte, fou Pagès el principal responsable que l’Obrera es conver-
tís en una de les fàbriques principals de la industriosa Mataró de l’època. Fou 
l’autèntic cap i motor de l’Obrera. Així li reconegueren tots els seus coetanis. 

6 Arbeola, 1972: 189-191.
7 Crónica Mataronesa, 7-2-1869.
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l’escriptor Josep Roca i Roca digué el 1880 que “esta sociedad es hija de salvador 
Pagés […]. Yo comprendo que debe estar orgulloso de su obra”.8 I el periòdic 
mataroní El Eco de la Costa també el va acreditar, almenys una vegada, com la ve-
ritable ànima de la cooperativa que dirigia: 

[…] á su iniciativa y á su actividad y entereza débense en gran parte los escelentes 
resultados alcanzados por la Obrera. no se ofenda ninguno de sus individuos, 
ni ninguno de los miembros de su digna y celosa Junta Directiva, pero para no-
sotros salvador Pagés ha sido el alma de dicha sociedad, toda vez que obrero sin 
instrucción, pero de entendimiento despejado y de juicio recto, concibió, según 
tenemos entendido, la idea de su fundación y á su desarrollo ha dedicado y dedi-
ca aun todos los instantes. Es su pensamiento único, es su aspiración constante. 
¡Dichoso él que con la poderosa y eficaz ayuda de sus consocios ha realizado su 
pensamiento, salvando todos los obstáculos que se le han opuesto! ¡Felices las 
sociedades de obreros que son dirigidas por ciudadanos como salvador Pagés!9

Pagès realment va arribar a ser considerat l’amo de la cooperativa. l’escriptor 
lluís Alfonso, per exemple, en un escrit del 1878, el tracta com “el actual dueño 
de la fábrica”.

segons els seus estatuts o Pactes de l’Escriptura social de l’Obrera, autoritzats 
pel notari Miquel Tuñí Falguera de Mataró el 18 de març de 1877, Pagès, com a 
soci gerent de la cooperativa, tenia grans prerrogatives per damunt de la societat. 
En primer lloc, l’entitat, segons el pacte primer, funcionava sota la raó social de 
“salvador Pagés y Compañía”, nom amb el qual estava enregistrada l’empresa. El 
gerent, tot i que —com veurem més endavant— estava sota la supervisió d’una 
junta consultiva, era l’únic que podia utilitzar la firma social de la societat (pacte 
desè). Tots els documents de la societat havien d’estar autoritzats per ell amb la 
firma social (pacte onzè). I, segons el pacte dotzè, 

[…] la gerencia, además de poder adquirir los materiales, enagenar los produc-
tos y manufacturas y practicar cuanto sea necesario al objeto de la sociedad y 
quepa en sus atribuciones con arreglo á las leyes, queda facultada para estable-
cer, cuando lo considera conveniente, tiendas, almacenes, talleres y depósitos, 
y conceder á los socios terrenos para habitaciones, mediante los pactos que se 
juzguen útiles y oportunos. 

la sort de la vida de l’Obrera es veia tan lligada a l’actuació del gerent que el 
pacte vint-i-vuitè especificava que “la sociedad no se disolverá por la muerte, in-
habilitación ó incapacidad legal del socio Gerente”.

no era la primera cooperativa que es fundava ni a Catalunya ni a Espanya. 
Però sí que amb tota seguretat esdevingué als anys setanta i vuitanta del segle 
xix la cooperativa de producció més important i també més emblemàtica del 

8 Roca, 1880: 2.
9 El Eco de la Costa, 4-6-1871.
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nostre país. A partir d’aquests anys i fins a l’actualitat, cap llibre ni cap article 
que han pretès parlar del cooperativisme a Catalunya o a Espanya al segle xix 
han deixat d’esmentar l’Obrera Mataronesa, la qual es convertí a partir de la 
meitat de la dècada dels setanta en un autèntic símbol per a tots els qui creien 
en la pràctica i en la filosofia cooperativista. Fernando Garrido digué ja el 1871 
que “entre las [cooperatives] de producción debe figurar en primera línea 
la de tejedores de Mataró”; mentre que Manuel Pedregal, el 1884, en la seva 
obra Sociedades cooperativas digué que “la Obrera Mataronense es una sociedad 
cooperativa que puede servir de norma […] á los industriales españoles”. I per 
a no pocs observadors aquesta entitat es convertí en un autèntic miracle difícil 
de creure. I és que, en pocs anys, i partint només de les minses quotes que hi 
aportaven uns quants pobres treballadors de l’època, aconseguí ser una de les 
principals indústries de teixits d’aquella industriosa Mataró. En l’exercici 1881-
1882 només vuit empreses de Mataró pagaren més de contribució industrial que 
l’Obrera Mataronesa. Fins i tot, després de fer suspensió de pagaments el 1887 
i desaparèixer pocs anys més tard, es continuà parlant de l’Obrera Mataronesa 
com de l’exemple a imitar per totes les cooperatives de producció. 

Curiosament, els primers telers de la fàbrica de la cooperativa començaren 
a funcionar a l’antiga vila de Gràcia i no pas a la capital del Maresme. En el 
moment d’emprendre l’aventura de la cooperativa de producció el 1869, no 
trobaren cap local per instal·lar-se a Mataró i decidiren buscar-ne un de provisio-
nal —sempre amb la idea de tornar a Mataró— en una altra població. Gràcies a 
salvador Pagès, en trobaren un a Gràcia. Aquells anys Pagès estava molt vinculat a 
la cooperativa de telers mecànics la Propagadora del Trabajo, de Gràcia. Aques-
ta s’havia creat el 1865 i dos dels seus màxims responsables foren els coneguts 
dirigents sindicals cooperativistes i amics de Pagès Joan Fargas i Josep Roca i 
Galès.10 Juntament amb ells dos, Pagès esdevindria un dels màxims dirigents 
dels teixidors mecànics cooperativistes de Barcelona a partir, aproximadament, 
de 1868. Ell era el responsable de firmar la convocatòria de les reunions gene-
rals de la societat cooperativa de teixidors mecànics de Barcelona.11 És a partir 
de l’experiència en la Propagadora del Trabajo que Pagès decidí emprendre 
l’aventura de dirigir l’Obrera Mataronesa com a fàbrica cooperativa. I ho pogué 
fer amb el suport de la primera i amb l’ajut del seus col·laboradors més íntims, 
entre ells, Roca i Galès, que, precisament, aquests anys vivia a Gràcia. Per tant, 
l’Obrera de salvador Pagès pogué actuar inicialment en col·laboració amb la 
Propagadora. Ambdues cooperatives compartiren un mateix magatzem, al carrer 
Carretes, núm. 1, on l’Obrera tenia el dipòsit de retorts per despatxar al públic 

10 Joan Fargas fou el representant d’aquesta cooperativa en el congrés que organitzà la Direcció 
Central de societats Obreres de Barcelona el desembre de 1868 i Roca i Galès en fou el representant 
al Congrés Obrer de Barcelona de 1870.

11 La Federación, 20-2-1870.
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