MONUMENT AL MIL.LENARI
DE MOLLET DEL VALLES
Cesc Bas

Un bon os, el que se'm plantejava. Explicar el Mil.lenari del poble no
era gens planer, al meu entendre.
Feixuc per Ia rrarsparentia que li calia, i, per tant, respectu6s i amb
capacitat d'anansi. D'altra banda raoazmental, sense ca'Jre en el pamfletisme, i entenedor, sense menysprear la bellesa.l, per arrodonir-lo, simbdlic i satisfactori per als altres com a espectadors i per a mi mateix com
a creador-

Dels condicionaments habituals no calia ni parlar-ne, com I'enclau,
els materials, les dimensions, el preu. S'havia de comptar tot.
Calia afegir elements nous al projecte. Elements que fins fa pocs anys
cap escultor no s'havia ni plantejat, com materials sense manteniment,
amb relativitat de costos i economia de pes, de llarga durada sense que
haguessin de necessitar treballs de rcstauraci6. I un darrer component, i
potser el mds important, que fos invulnerable a I'agressi6, no tan sols
dels elements meteoroldgics i ambientals, sin6 de I'element humi, el mes
corrossiu de tots.
Calia, doncs, com un alquimista, comengar a barejar tots els components a la recerca d'un producte final idoni.
Com a gdnesi del treball, podiem panir d'una data, el 993, simbol de
I'assentament de primers pobladols, coincidint en el temps amb la fundaci6 o el naixement de Catalunya com a naci6.
Una gran pedra, com a element de construcci6, podria ser el primer
element en el conjunt. Amb pedres fem murs, amb murs cases i amb cases pobles. Ja tenia un primer element. Els altres podien ser el passat (la
pedra), el present i el futur. Tres fites en la histdria d'un poble.
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Alqats del monument al Mil lenari.

14

.I\
r1

t

Ju

.t

I

tt

a:Jlrt "2o
-lt t6 93

l5

Un prisma central podia servir de suport a tot el coniunt d'idees disperses encara; un prisma rematat a Ia seva paft supedor per dues puntes
oposades, que visualmente representaven una <M>.
D'un passat agricola, remuntant-nos mil anys enrera, en el fons de la
nostra histdria, a un present de modemitat, sense oblidar que els pobles
els fan els homes i les dones.

Tenia ja dos elements mds: I'home del passat, ref6s dins del prisma
central, com un personatge llunyd que ve des dels nostres origens. I la pedra, com a simbol de I'esforg, supon de les quatre barres de la naci6 mare
i que td un rovell antic i tamb6 simbdlic.

La modemitat havia d'adquirir un altre carActer. Parlar del present
podia fer-se tamb€ a traves de I'home, encara que en una altra actitud: la
del present palpable, que surt d'aquell mateix origen que 6s el prisma
central.

Un home en actitud decidida a avangar amb un llibre a la miL, com a
simbol d'una cultura que ens ajudari a seguir endavant.
Els dos personatges ocupaven dues arestes oposades en el conjunt,
perd la pedra i el rovell de la catalanitat els fonia en un objectiu comf: el
futur.
El futur, una nena en actitud joganera, quasi fugint del prisma central
com a simbol d'esperanga, de fe en un futur simbolitzat per un < 1993>
inoxidable i brillant, sobre una base rovellada de passat, simbdlica primera pedra que comenga amb aquesta data: 99J.

En maquetar acabariem de dir-ne altres aspectes, alguna llegenda, algun sfmbol mes complementarien l'explicaci6.

La resta ja la diria la
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<<vox populi>>,

per a ells es feia.

