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Els origens del
Centre d'Estudis Molletuns
Oriol fort i Marrugat
Regdo, de Culura
I repls dels nimeros 5, 6, Z i 8 de la revista Not s corresPon€nts
a l'Ldicl6 dels treballs escrits els anys 1991, 1992, 1993 i 1994
d6na una visi6 prou clara dels origens, motius, objectius i pri
mers passos del Centre d'Estudis Molletans.

Jaume Vilaginds, en un article publicat a Notes 5, presentat el22 de
lenari i
gener de L992 r que porta per titol Dues miades retraspectives:
earrerarge (993 i 43i3), ens d6na a condixer, traduits al cataie, els documents descoberts per Mn. Joan Calt6s fundador de la revista Notzs
quan ua ser rector de Mollet que ens porten a saber de les referlncies
m€s antigues del poble i de la parroquia. El J0 de juny de 993 €s Ia
reterlncii de l'esgldsia de SanL VLceng, i el 4 de novembre de 993. la del
poble.
El mateix alticle acull les referdncies al Carreratge que assenyalen el 2
de desembre de 1393 com la data essencial que ens porti a ser considerats ncarrer de Barceiona,. Els 600 anys els vam celebrar tamb€ durant
1993.
fautor -permanent col laborador de la revista Notes i, amb certesa, la
persona que millor coneix l'dpoca medieval molletana- conclou Ia prime-
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rd part del seu ar[lcle amb unes paraules que, certament, foren escoltades.4nb le',onnenora,ion, dels ,,til lenatls na e, ltdcra ran dc celeb,at un
fet histiric, guarnint-lo ideoldgicamen d'esperit xovinista, con de fer servir uta
realitat histirka per obrir una reflexi6, que tanbd inclogul una aproximaci6
rigcrosa al passat histdrio.
I aixi fou. Aquell mateix dia l'Aiuntament i la Sala livellel en nom de
Ja Parrbquia. anuncl;vem la creacro d una Comissio organitzadora del
Mil lenari i, tamb6, comene)vem a aplegar a l'entorn di Josep Cordi i
de Jaume Vilaginds un seguir d historiadors iesrudrosos col ljboradors
habituals de Noles per a rniciar els Lreball d edrcro de| I\bre MoledoMlllet, 993-1993, primer recull histdric de la ciutat.
El 22 de gener de 1993 i com a primer acte del Mil lenan. es presentava
Notzs L Lalcaldessa. en el seu proleg. remarcava els trets coincrdents
entre la Sala Fivellet la trajectdria de la revista Noles i l,Ajuntament en
el cami de recerca d'histdria i d'identirat del nostre pobla
Deia Montserrat Tura "Aixi, el treball conjunt d'anbdues e tita$ (Ia
Sala Frveller L IAjuntdment) e4 el nar, de la Coni,,to orgaritzadola
del Mil lenan ha eyat i e'ta ad'e(tda a aconscgurr el nrllor',onetxenent
dels nostres origens, de la nostra histiria, de la iostra realitat i del xostre
FreseLt; a aiudat a crear consciincia de ciutat i oryull de yob[e; a deixar una
enpremta inesborrable en el rostte de la ciuta; perd, tanbl, en el .ot dels
seus ciutadans i de les seves ciutadanes; i a abtenir la miixima participaci6
de persones i entitats de
astn ciutat,.
La Comissi6 ciutadana del Mil.lenari, formada per nombroses entitats
i persones, va ser el motor nec€ssari per aconseguir que la commemora-
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cro Linguds el car)crer parLlcipatiu imprescrndible gue demanava

foctubre de 1993, tamb1 l'alcaldessa en la presentaci6 editada en el
l\bre Moledo-Mollet ?93- tgg3, erc deia -Certament, perd, el reball de recer
ca i de difusi| de la rcstra histiia i del astrc preseat -hisr\ria i presett

4ue <ovint r de manera indesrriable e4s vin,uleq als pobles del rctre enlon1- tto pode4 atut/lt-<( nl dvrt! ni anb a4ue,t ltibte. E< pe, aito 4ue anb
nlriu del Mil lerari es @nstituih el Cetye d'Estudis Molletaxs is,establird
el Premi de Recerca Viceng Plantada, com a Aar/tntid de continuilat ea l'estudi i
yublicaci6 del que hen estat i del 7ue son,.

fanr-rnci responia als fruits d'un treball discret, silent per6 profund i
medrtat, en que hi participaren decisivament Mn. Joaquim Brustenga,
en Joan Ventura i en Josep Cordi. Com a regidor de Cuitura hi vaig ier
en representaci6 de l'Ajuntament; va ser una experidncia instruciiva,
cr€ativa i, finalment, €mocionant.
No correspon a la cronologia del naixement del Centre d'Estudis Molletans, perd Ia seva import)ncra i transcendbncia fan que em sembll ne
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cessari anotar-ho en aquest article. Es tracta d'una expressi6 usada per
Mn. Joan Calt6s el dia 3 de novembre de 1993 en la seva conferdncia al
teatre Can Comd, en l'acte central del Mil lenari amb la Presincia dels
Reis d'Espanya: numdecun4ue reniemes, vinguts d'arreu, expressi6 referida als poLladors de les nostres terres una vegada foragitats els sarrains
el segle X, i expressi6 que, ben segur, ha estat vinculada durant tota la
nostia histdria als nostres creixements demogrdfics.
No es tractava, c€rtament, en aquest cas d'un nou neologisme, perd si
d'una expressi6 que , al costat de molletanisnel, ha esdevt'ngut es-tendald
d'una nova concipci6 de Ia ciutat: arrelada en Ia histbria, orgullosa del
seu esforE per ser, i conscient de la seva pluralitat.
EI22 de gener de 1994, Mn. Joaquim Brustenga i l'alcaldcssa Montser
rat Tura;ignaven l'acord formal de creaci6 dei Centre d'Estudis Molle
tans. EI CEM ja era una realitat. En el mateix acte i com ds tradicional,
es presentava Noles 7 -ja editada pel Centre d'Estudis Molletans- amb
tots els escrits treballats durant l'any del Mil Ienari
Uescrit conjunt de l'alcaldessa i del rector de pres€ntaci6 de la revista
Notes

/,

esdevenia una fita histdrica per la ciutat. Que

els temps malastrucsl

lluny quedaven

2.

Val Ia pena recordar alguns parigrafs d'aquella Presentaci6 conjunta
oQuan convingudreu a celebrar el Mil lenari, la Sala Fiveller i I'Aiuntanent
cot ,idftft (;els ctit(ti5 fia'i's que hawen de guiarnc- a I hora de ?teparar el
su Fto!runl da'res i aoivitats: el nillor,oneixene'tt dels nosrre' oriEens la
poV:ularitzaci| de la nostra histiria; el fanent i la crcaci| d'una idettint
col.lectiva; l'orgull d'lsser membres d'un poble mil lexari; la mAi.ina PdrticiPaci6 individual-i col lectiva ex I'organizaci6 i realitzaci| d'actes i lctivilats; l4
consolidaci6 o la creaci6 d'irstrumexts 4ue ens Vernetessin la recerca i la difusi6 del nostre lsser passat i present...,.

l.
2.

C0 seiikcia de eiutdt i argull de poble Lany 1993 vilem promoure ]'ns d'un neologisme
pe, a re5umu aquerts
actrtuds un neo oSiqme que a ens d'
'enrrmenrs,.qu"sres
i-nprescrndrble. datkta 6a.,la sinresr oe M,llenarr' 'a laror de la rencrvensa crvrc'
i culrural nascuda a cavall de 1992 r de 1993
Uns mesos abans, a Ia Missa del Vot d€ Poble de l'a8ost de 1993, es produi:a un fet
d'un simboLrsme exuaordinari. Just abans d'acabar La celebraci6 eucarlstica' l'alcaldessa
era convidada per Mn. Miquel Angel P6rez, aleshores vicari de Sant Vrcene' a Pular a
l'altar per tal que pogu€s lliurar a la Parrdquia una cdPia dd pnm€r docum€nr en que
se cita Mollet. Deipi6s, en un moment d'una emolivitat i significaci6 colpidores, la
neta de l'alcalde republici Feliu Tura adreeava unes paraules d'explicaci6 i d'aSraiment
a tors els assistenti No s6 quanta Senl es va emocionar; Jo, que havia Participa! en la
pr€paraci6 d'aquest moment, si. Era com si, iust aleshores, dos m6ns que havlen
esrat distanciats profundament en moments ben dramerics, JaproPessin per a ini
crar, definrtivament, un cami plegats pel benestar del nostre Poble i de la seva gent

*No en deu pas lsser element inrocu o factor neut/e per a a|uestes coincidiscies
i acords, el fet 4ue Parfi7uia i Ajufltanent siguift les entizts mis antigues de la
riutat. ique. fins itor, fos la Parrb4wa la institucil que exerci funcions de
substiucll d'ajunament, o de qotoajurta fient 1uat aquest - en l'ipoca en
qub es fundA el poble- ro existia,.
*Es alxi -conclouen
4ue neix el Centre d'Estudis Molletans, com a ftuit de la
decidida voluntat de l'Ajuntament i de la Sala Fiveller de crear un ens que faci
lossible !'exisftncia i la pe^)ivircia d'ur instrumefi ciutadi al servei de la
recerca i de la dfusil del que 6s i ha estat Mollet, la seva ciutadania i e! seu
etltotft; o Fas Fet girar l'esquefia al futur; ans el cortrari, per afroxtar el futur
sobre la base i amb el bagatge insubstitui:ble 4ue ds el coneixement consciert del
4ue veriablement som i hem estat,.
A partir d'aquest moment, i sobre la base dels homes i les dones
col'laboradors de Nores des del nfmero 1, es va crear l'equip que ha fet
possible tota la gran feina del CEM d'aquests darrers 10 anys.
Aquest 6s un repds -mds periodistic que d'historiador d'un proc6s que
ens va portar a la constituci6 d'una entitat que ja 6s impr€scindible per
a la ciutat, i que conv6 que mai no oblidi els seus origens, marcats,
sobretot, per la voluntat de dues institucions de tteballar plegades pel
b€ de la ciutat. Un cami ja iniciat que obre un munt de possibilitats.
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Com a regidor de Cultura vaig tenir el privilegi de tr€ballar en rot
aquell proc6s. Confio des d'on sigui- poder-ho continuar fent: per a la
ciutat, els fruits positius dels esforEos comuns s6n incommensurables.
Aquests s6n els moments que justifiquen el pas per un cirrec de repre
sentaci6 democrdtica.
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