ORiGENS I FORMACIo DEL MUNICIPI
DE MOLLET DEL VALLES
Joan Galtes i Pujol

La formaci6 dels municipis a la nostra terra i la seva organitzaci6
comunal, fou obra dc scglcs. Es dcgud a un llarg proces de transformaci<i de vil.lcs rurals en Viles o localitats, que lentament s'anaven
organitzant com a comunitats locals iadquirint una personalitat prdpia ijuridica, fins a aconseguir la forma moderna de municipi.
Sabcm, cn cfectc, que a principis del segle X aquesta part del
Vallds era encara deshabitada icap testimoni arqueoldgic abona la
po ssibilitat de quc hi haguds, aqui, un nucli dc poblaci6 romana o
vts isdtica. Primeramcnt perqud cn aquest indret is probable que
nc rsistissin iriguamolls quc ncl fore n dessecats fins al comene de
l Edut Mitjrrna. pcr convertir-se en tcrres dc conreu. D aqut pr,rrindria la llegenda d'un llac imaginari que en I'antigor cobria lcs tcrres
de Mollet, bi quc els estudis geoldgics han demostrat que 6s impossihlc la scvu existcncia r. En segon ll,rc. cl Vallis. molt perjudicat per
lcs rutes d'invasiti sarraina. concentrava la seva escassa poblaci6 en
indrets mds protegits i allunyats de les ratzies dcls sarrai ns_
Sahcm tambe . que a principis del segle X tinguc lloc el poblament
definitiu d'aquesta part del Vallds. com a fruit de I'cmpenta repobladora de la primera €poca comtal. A m6s, hi ha indicis de que alguns
repobladors d'aquestes terres vallesanes fossin sribdits de I'abadessa
Emma. de Sunt Joan de ler Abadesses. germana del compte Sunyer
de Birrc(i()na. que en una gran accio repohlad ra haurien estat lraslLrdrts del RipollEs ul Valles.
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De fet. la primera nolicia documentada del terme o lcrritr)ri (lc
Mollet data de I'any 1002, citat en el Cartulari de Sant Cugat tlcl
Vallds, referint- sea les propietats que aquell monestir tenia "i,r
Moliedo, vel infra eius terminos"2. L'any 1044existiaja una esglesiola
rominica en aquest terme, dedicada a Sant VicenE. com consta en la
publicaci6 sacramental d'un testament. utat en aquesta esgl€sia:

"Per Deum vivum et verum et per altare consacratum

Scti.

Iohannis, cuius altario fundatum est in Ecclesiam Sancti Vincentii, in Comiatstum Barchinonen, in Vallense, in loco vocitoto

Moledo, 1.
La denominaci6 de parrdquia dc Sant VicenE r, en el sentit de
demarcaci6 o territori jurisdiccional, que 6s I'origen i precedent de
I'actual terme municipal, la trobem per primera vegada en un document de l'any 1066. Poc desprds, I'any 1098, ja apareix el nom de vila
de Mollct ("Villa de Moleto"\, com a agrupacid rural de terres i massos dispersos, que tenien com a centre l'esgl€sia parroquial 5. La
parrdquia tingu€ un paper fonamental en la formaci6 de la vila. com
a unitat territo al i com a centre d'uni6 i protecci6 dels seus habi
tants, des d'on arrenca la seva personalitat col lectiva, la naixenga del
poble.

Al voltr t de I'esgl€sia s'hi f€u la sagrera ("Sacrarm") que consistia
en un recinte de trenta passes de radi que gaudia del dret d'asil. com
la mateixa esglesia. La violaci6 d'aquest tcrritori implicava I'excomuni6, segons el principi candnic que tota violdncia havia d'acabar a les
portes de I'esglesia. Si bd origindriament la sagrera scrvia per a la
sepultura dels difunts, en els anys de m6s violdncia fcudal s'hi fercn
const.uccions per a residir-hi i per a tenir en lloc scgur les provisions.
Aixi, el 1136, a la sagrera de Mollet hi havia, a mds del cementiri,
algunes cases. com la dcl fusler o ferrer Gcrau Marli . icl lllj
consta que hi havia onze cdificis 7. Aixo ens mostra cla ramcnt I'cxistencia del primer nucli dc poblaci<i agrupat entorn dcl 'csglisia. quc
coexistia amb una altra part de pob lacio dispcrsa en els nlasos.
A principis del segle XII senyorejava sobre Mollet Pere Ramon,
el qual, juntament amb el seu germd Berenguer Ramon, donarcn a
l'arquebisbe Oleguer de Barccl()na. l'honor ila barllia de Mrrller
(,,honorem de Molleto et helulian", i tots els bens que aqui posseien.
en desgreuge dels mals i injdrics l.nuha mala et iniarrcs") que havien
comds contra I'arquebisbc icls bisbes antecessors seus i llurs clergues.
i concretament contra un canongc de la Seu de Barcelona, anomenat
Berenguer Guadall, a qui tingueren emprcsonat molt de temps.
Aques.la donacro fcrrr cl ,i rlL ..mhr( dc llll. crrnt const! a lArxiu

Capitular de Barcelona ", doni Iloc a la vcrsro popular loeal. certa
ment errdnia, segons la qual el sant arr;ucbisbc Olegucr hauriif erigit
i consagrat la primera esglesia de Sant licenq de Mollct. sobrc un castell donat per Pere Ramon. amb aqucsta erprerrl eondicro. Pero t'n
el document de donacid no s'hi diu res del castell ni de la fundaci6 de
I'esgl6sia, entre altres raons, perque I'esgldsia de Mollet ja tenia gairehd un sesle d'existdncia.

El domini de la Seu eprscopal de Barcclona sohrc Mollct pcrdura
durant els segles XIII i XIV. Aixi. el brsbc nomenara el batlle de
Mollet i amonestava els habitants. com a vassalls seus. que el seguissin
amb lcs armcs quan fossin rcqucnts pcl batlle . L,i l3UJ, cl bisbe PonE
de Gualba, jusr ascendit a la Seu barcelonina, es comprometia a
pagar els deutes que havia contret el seu antecessor, als qui tenien
terres en el seu castell i localitat de Mollet ("in praedicto catlto et loco
nostro el terminis suis") ttt .
Tamb6 el monestir de Sant Cugat del Vallds mantenia i eixamplava la seva propietat en aquesl terme, gricies a freqiients donaque rebd del rei Jaume I, el 1233, concions, com la
"dominicatuta,,
firmada per Pere lII, el 1338.
L'any 1381, Marc Planella i la seva mare Blanca obtingueren el
domini feudal sobre Mollet, Gallecs i Parets, jurisdiccions que adquiririen grdcies a una transacci6 feta amb Pere lll, per la quantitat de
15.000 sous. Als veins de Mollet, perd, els interessava alliberar-se
d'aquest jou feudal, per aixd pactaren llur redempci6 amb la ciutat
de Barcelona, que depenia directament del rei i per aquest motiu quedaren convertits en vassalls directes de la Corona, adquirint d'aquesta
manera la condici6 de carrer de Barcelona, I'any 1385. La prdctica del
carreratge, corrent a Catalunya en aquesta Cpoca, interessava tambd
a Barcelona, a Ia qual no convenia tenir a prop les muralles pressions
de carecter feudal. Aquest privilegi fou concedit pel rei Joan I, el dia
20 de marc de 1385 rrEl dret de carreratge que Mollet havia obtingut, iuntament amb
Gallecs i Parets, i amb el qual tenia els privilegis i franqueses que gaudia Barcelona, representd una prosperitat per a la vila i sobretot
enforti la seva personalitat col.lectiva i la seva organitzaci6. Quedava
aixi, constituida la municipalitat, amb el nom de'. Universitat de Sant
Viceng de MoLlet, amb el seu batlle, que personificava la jurisdicciti
del rei, la Criria, els sindics, ctc., amb una veritable reoresentaci6 del
poble.
La personalitat Je Mollet ia era hcn consolidada rl rcgle XV. c,'m
ho demostra l'empresa que afrontil en I'cdificaci6 de la nova esglisia

gdtica 12, que a m6s de raons de prosperitat econdmica, era un signe
de la seva vitalitat comunitdria.
El rei Felip II, a les Corts de Monrgd, celebrades el 1585, confirma
tots els pdvilegis, franqueses i immunitats que gaudien les universitats
de Mollet, Gallecs i Parets, de la vegueria de Barcelona, els mateixos
que gaudia la ciutat comtal.
L'organitzaci6 del municipi que s'havia aconseguit, amb forga
autonomia i pa icipaci6, fou drdsticament suprimida pel Decret de
Nova Planta ( 1716), de Felip V. La Nova Planta i la legislaci6 complementeria de 1717 i1718, introduiren una nova divisi6 administrativa:
els corregiments, en substituci6 de les antigues vegueries i donaren
una nova administraci6 local a partir dels Corregid.ors, de concepci6
castellana. Aixd feia desapardixer la nostra organitzacid municipal,
perd perdurava per sempre un poble.
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