
Esquitxos del passat 
 
La nostra ciutat, sortosament, té un model urbanístic equilibrat.  Si fem un 
repàs a la trama i als edificis que identifiquen Mollet es fa evident que amb el 
temps ha aconseguit renovar els vells teixits urbans amb noves edificacions 
que garanteixen la confortabilitat que pertoca, amplien l’oferta d’habitatges i 
fan possible la preservació del gran espai de Gallecs. 
 
Aquesta transformació urbana ha estat respectuosa amb tots aquells vestigis 
que ens relaten amb claredat el nostre passat. Fem-hi un repàs: Érem terra 
de pagesos i, per això, els nostres monuments són la masia de Can Borrell,  
la de Can Lledó, o Can Flaquer i Can Pantiquet, o Can Magarola, enmig del 
polígon industrial. I només en el nucli més proper a l’església (esglésies, 
hauríem de dir, perquè n'hi ha hagut més d'una, però sempre en el mateix 
lloc), podem trobar edificis de gran valor històric que es destinaven a altres 
usos que no eren els de casa de pagès. Ja fa segles, els serveis se situaven, 
com ara, a l’entorn del centre, i el centre s’estructurava a l’entorn del 
campanar.  
 
L'ajuntament, l'ateneu, l'hostal de la Marinette, o la seu de la desapareguda 
Caixa d’Estalvis i Previsions de Mollet... En el segle XVI Mollet tenia un 
convent-hospital en el carrer que avui es diu Gaietà Ventalló. Avui el 
situaríem entre el fotògraf Coma i la farmàcia Amadó. Quan el van construir 
segurament estava envoltat de camps. En el vell hospital una comunitat de 
religioses van tenir cura durant segles dels malalts pobres i dels infecciosos, i 
en les darreres dècades l’edifici ha tingut altres usos, fins que l'any 1999 va 
ser enderrocat perquè la seva estructura estava  greument danyada. 
  
Quan els propietaris el van enderrocar, l’Ajuntament els va obligar, en nom 
del poble, a conservar l’element més característic del vell edifici: dues 
finestres gòtiques de pedra calissa esculpides manualment, que són un 
autèntic tresor. Ara en aquell indret s'aixeca un nou edifici. I, tot i que el 
carrer Gaietà Ventalló és estret, us recomano que us hi atureu i que, recolzats 
en la paret del Bar Marfà, gaudiu per uns instants d’aquestes pedres que han 
superat totes les dificultats de la història, que han persistit, tot i la 
transformació radical de l'edifici que les sustenta i que ens tornaran a 
acompanyar un altre període ben llarg de la nostra història municipal. 
  
En una de les finestres, un escultor desconegut de fa quasi 500 anys va 
dibuixar en la pedra dos cigonyes, que en aquella època es relacionaven amb 
la fertilitat, la vida i l’esperança de millors temps. A l'altra 
finestra, segurament el mateix escultor desconegut, hi va representar dos 
caps d’àngel, que simbolitzaven (probablement) la religiositat, l’espiritualitat i 
les bones obres que es feien en aquell edifici. No hi passeu de llarg: 
dediqueu-hi només uns segons. No es tracta d’un gran edifici, només és un 
esquitx del passat que no hem volgut que ens deixés. No siguem nosaltres 
qui li neguem la mirada, no el tractem amb indiferència.   



 
Els edificis de la nostra ciutat ens parlen de la nostra història. La seva 
presència ens reclama una mirada per evocar i comprendre el nostre passat. 
Perquè només entenent el nostre passat ens podem entendre del tot en el 
present. 
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