
Cooperativa John-Fil

"

L'ESPLUGA CALBA, 27 de [uny de 1982

L'ESFORC DE LA COOPERACIO
Em demanen, des d'una Cooperativa, que escrigui unes rat-

Ll.e s a pr-opos i. t de les celebracions entorn d '
una ampli.ac i.o

de locals i equips. Ho demanen, enduts de la mes bona volun

tat ... a qui? A un escriptor, a a.lgu que "escriu papers". La
bona voluntat es d'agrair i encara mes en el meu cas; perque,
com tots els qui escriuen, soc el mes allunyat, per tempera
ment, als cooperativismes. Vull dir, per temperament profund,
intim. Els e s c r i.p t ors som uns individualistes, i encara que
reflexionem sobre la societa t i conreem molts cops un huma
nisme f'or ca positiu, hem de realitzar la nostra obra en la

mes absoluta soledat. I la soledat va engendrant, vulgues 0

no vulgues, una mena de manera d'actuar tota anarcoide i im

provisadora. Tot el contrari de la mentalitat cooperativista.
De tota manera, puc demanar-me: e s ben de debe que els

qui escrivim realitzem la nostra obra ben sols? No mirem la

gent que passa, no tenim curiositat pel treball dels altres?
No escoltem i ens apropiem de les paraules que els altres

diuen i escriuen? No escoltem el glatir del cor col.lectiu?
Com podem assegurar que produim des de la soledat i arribar

a creure'ns-ho?
Per aixo he anat reflexionant sobre el fenomen de les co

operatives , particularment les cooperatiyes locals, les que
son fruit d ' un plantejament a escala de gent que es coneix,
possiblement els unics capa<;:os de sumar, de sumar de debe els

esfor<;:os. Tanmateix, les adversitats han creat en els nostres

pobles aquests miracles de Le s Cooperatives de treball. Hi

ha gent distreta que confon el terme cooperativa amb quelcom
relacionat amb consum, 0 amb alguna institucio dedicada nomes
al comer<;: d'uns productes naturals. EI Cooperativisme es molt

mes que aixo: pot arribar a esser un factor d'educacio comu

n.i t.ar i.a , i, per a Lt amenaca de les depressions ec onomi que s ,

una sortida elegant i productiva.
No sabria dir gran cosa meso En el fons, mai no he treba

lla t dins aqueix esperit, per-c m' afiguro que aquesta forma

de treball compenetra la persona amb el ; prcces , i el pr o ce s

amb el conjunt de les persones. I si la base sobre la qual
s'ha muntat l'esfor<;: cooperativista creix, com en aquest cas,
la llavor ha estat ben triada i mes ben sembrada.

: Si tantes vegades tenim motius per dir que quelcom no va

be, es una satisfaccio espiritual el dir que el vent ens es
favorable. I aixo, si es per l'esfor<;: de tota una colla, es
molt mes fruitos i gratificador.
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