DESCOBRIR UN POU
DE POSSIBILITATS
Oriol Fort
Segurament, un dels temes m6s importants i interessants des d'un
politic i psicoldgic de just aquest moment
punt de vista socioldgic
en el nostre pais i, molt-iprobablement en la nostra civilitzaci6 europea
m6s desenvolupada, en el nostre ambit geopolitic, €s la dificultat de trobar objectius o il.lusions comunes sobre les que hi hagi un ampli acord i
que, aixi, puguin esdevenir motiu, ra6, justificaci6 o excusa d'esforgos
col-lectius, de dedicacions plurals, que promoguin una font de creativitat,
d'aveng, de solidaritat €ntesa com a corresponsabilitat col lectiva- i.
per tant, de Progr6s.

Aquesta manca d'objectius i d'il.lusions col.lectives no €s pas d'ara
mateix; segumment a Catalunya i a Espanya fa a l'entom de deu anys que
plana sobre nosaltres o, encara mes exactament, que ha aterrat sobre la
nostra pell o que s'este endinsant en els nostres cors o en els nostres esperits.
Des de la deu vegades mil.lioniria il.lusi6 de canvi de I'any 82
-pa
radigma d'il.lusi6 profunda, politica, social, cultural-, fins la incalculable i vitalissima il.lusi6 participativa dels Jocs olimpics i paralimpics
paradigma d'il.lusi6 emotiva, festiva, compensadora, altemativa-, segurament nomes trobem. com a element m6s definitori d'una dpoca., un lent
perd imparable aveng del pessimisme i de I'individualisme. Es a dir,
I'aveng d'alld que 6s tot el contrari de la il.lusi6 col.lectiva.
Perb I'objecte d'aquesta comunicaci6 no es analitzar I'aveng de I'a i que no voldria deixar d'advertir sobre l'enorme poti ser-social
que estem gestant per a la humanitat-, sin6 parlar d'una
tencial perill-tot
exemplar excepci6 que no s6n els Jocs olimpics i paralimpics
-inoblidables excepcions-, sin6 el Mil.lenari de Mollet.
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I ho sento i ho escric des de la delicada posici6 d'un vingut d'arret,
que les circumstancies de la vida I'han portat a haver de tenir un paper
prominent en I'organitzaci6 i realitzaci6 del Mil.lenari; commemoracid,
sense cap dubte, histdrica per a la ciutat.
Dic delicada perqud a vegades he tingut la sensaci6 de constatar
I'existCncia d'lui cett sentiment de propietat del Mil.lenari i de Mollet,
a vineut
estds entre algun sector de la ciutadania. que em creava
-cofique el cond'arreu lia cetla inconfortabilitat. Crec, per6, sortosament,
junt de la celebraci6 del Mil.lenari i la pluralissima participaci6 han contribult, de manera notdria, a modular aquests sentiments. Possiblement
aixd 6s aixi perqud hom ha pogut constatar, entre d'altres coses, amb
aquesta commemoraci6, que la recupemci6 de la personalitat molletana
(una personalitat molletana prdpia de principis del segle XXId., i no pas
de principis del segle XXE.) 6s possible i en pan 6s ja una realitat.
Quines caracteristiques ha reunit el Mil.lenari per a convertir-lo en
una il.lusi6 col.lectiva i generador d'aquests canvis?

Al meu enlendre podem deslacar-ne les segiienls:

l. El Mil.lenari ens ha permCs descobrir l'origen i el cami. El temps,
que tot ho suavitza i que ens fa mds comprensius, m6s condescendents,
ens ha permds observar aquests origens i cami m€s amb la tendresa i la
identificaci6 del qui mira fotos d'infantesa, que no pas amb I'amargor i el
ressentiment del qui es dol en la soledat.

2. Hem descobert que tenim passat. I hem descobert que tenir passat
ens pefinet quelcom semblant a tenir ra6 d'orgull, tenir motius per a sentir-nos orgullosos, cofois: tenim histdria, no som uns qualsevols, uns nores, tenim arrels, tenim la noblesa, la distinci6, la dignitat de I'antigor.
3. No hem celebrat la victdria de ningi contra ningi. Aixi, certament,
hem commemorat uns fets on no existeixen guanyadors, perd tampoc
ningf no n'ds el perdedor.

4. La commemoraci6 no ho era per a protagonismes individuals, ans
el contrari, col.lectius. N'eren protagonistes tots els homes i dones de la
histdria de Mollet ---el poble de Mollet-. D'altra banda, aquelles persones que en la nostra histdria mds destaquen, s6n persones que no ens cre-

en animadversi6, sin6 al contrari, simpatia. Des de Mir de Mollet fins a
Gaiet:l Ventall6 o vicens Plantada.
5. Les entitats que m6s han perdurat al llarg de la histdria i, per tant,
amb un paper destacat en cada una de les Epoques del nostre devenir ciu-
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tadl (l'Ajuntament i I'Esgl€sia), s6n les entitats m6s col lectives que encara existeixen, i I'una i I'altra, en democricia, no ens s6n imposades.
L'Ajuntament 6s fruit del conjunt de decisions individuals envers la vida
social i col.lectiva; I'Esgl6sia 6s fruit de la voluntat de pertanyenQa de cada un dels individus que la conformen com a comunitat. La seva llarga
histdria i el seu paper actual, en legitimaven, sense malvolences, la seva
notdria presencia.
6. Les entitats organitzadores (precisament les suara esmentades) han
afavorit i esperonat, amb encert, la participaci6, i per tant el protagonisme, de totes les entitats i persones que ho han desitjat. El resultat: desenes d'entitats i associacions, desenes d'actes prope$ i engrescadors, mi
lers de persones.

7. El Mil.lenari ha tingut un altre encert: el posar omfasi en que tots
som, d'una forma o altla, inguts d'affer. Que no hi ha qui existeix aqui
des de sempre, sin6 que des de sempre hem anat venint, hem anat conformant-nos com a poble acceptant tots aquells que han anat venint d'arleu.
Aquest criteri en la celebraci6 del Mil.lenari ha permEs que les persones
ja molletanes- que mds recentment han vingut d'arreu (andalusos, gallecs, aragonesos, extremenys...) es sentissin en la normalitat: aos4lrrc.r
no som l'e.xcepci6: com tants en ld histdria del nostre poble, hem Ningut
d'arreu. El Mil.lenari ha estat, doncs, un extraordinari factor d'integraci6
(com a sensaci6 personal de voluntat d'uni6 a un cos plural, de penanyenga a un cos plural).
8. L acle central del Mil.lenari. amb la presincia dels reis d Espanya.
i la noble i digna solemnitat prdpia d'esdeveniments histdrics que semblaven insomiables i inabastables per als molletans, esdevingu6 la confirmaci6 que Mollet i els seus ciutadans iciutadanes no som un poble qual
sevol, vulgar, gris, anodi; ans el contrari, que tenim el nivell humi,
I'alqada ciutadana mereixedora del m6s altissim honor, en aquest cas personificat amb la presdncia reial. Aixd no €s un conte de fades; alliberats
m6s no per unes hores- de tota la superestructun (segons la termi-si
nologia mafiiana) podiem sentir-ho perfectament aixi. A molts els succei: la meravellosa humanitat de l'emoci6 incontrolada.

La combinaci6 de tots aquests factors €s el que ha fet possible que el
Mil.lenari no hagi estat una commemoraci6 elitista i minoritlria, sind
massiva i festiva, perd ensems solemne i culta i, en cap cas, vulgar o carrinclona.
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Aquesta ha estat la clau, i el que ens ha permds que els dos criteris fonamentals que des de bon princiPi es marciuen les entitats organitzadores
i participaci6- hagin estat plenament assolits en la mesura
-identitat
que aixd 6s possible de fer-ho en un any.
dos reptes, que
A partir d'aquest moment neixen
-persisteixens6n, bisicarnent, I'aprofundiment en aquells dos criteris: reforgar el senti-

ment d'identificaci6 amb un poble, una gent i una histdda, i convertir
sol cos plural- en motiu, argument d'esforg
aquesta identificaci6
-un
i de civisme.
col.lectiu, de solidaritat
Ja des d'ara mateix ens cal treballar-hi. El Mil'tenari ens ha descobert
un pou de possibilitats.
Un pou: imatge de profunditat, d'anelament, de m6n desconegut,
d'impuls incontenible per a conEixer, d'empenta irreprimible d'anar a
alld m6s desconegut, de foscor que cal it'luminar, de perills ignots, perd'
a la fi, de mare-terra, d'aigua-vida.
Alguns estem entusiasmats. Intentarem encomanar-ho!
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