
El Punt 24/05/2006

� Restituir les quatre columnes

Cal honorar els patriotes catalans i mostrar la nostra pròpia autoestima amb la restitució del

monument més emblemàtic i d'autoestima a Catalunya creat per Puig i Cadafalc l'any 1919 que

fou enderrocat l'any 1928

ENRIC PADROSA.

Per enèsima vegada, la persistent catalanofòbia s'ha sentit amb força; actualitzada, desinhibida i

insultant. Ja són més de tres segles. Les nombroses dictadures espanyoles i els nombrosos

governs dictatorials de tipus feixista emplenen la història (farcida de pronunciaments militars).

Recordem-ne per damunt les més properes, com l'acció genocida del borbó Felip V que en

finalitzar la guerra (1707/1714) desferma una venjança repugnant, especialment al Principat, a

partir de 1714. El 1842 un altre militar i polític castellà, el general Espartero, provoca la revolta a

Barcelona per l'exigència de les quintes per reclutar soldats, ordena el bombardeig de la ciutat

des de Montjuïc, la fa ocupar militarment i és sotmesa a una immensa multa. Un altre militar i

polític s'erigeix en salvapàtries i un altre Borbó el crida a governar. Aquest nomena un directori

militar que inicia la coneguda dictadura de Primo de Rivera (1923-1928). La repressió contra

Catalunya es torna a manifestar desinhibida, es fan retirar tots els signes de catalanitat i es fa

enderrocar el monument més emblemàtic i d'autoestima a Catalunya creat per Puig i Cadafalc

l'any 1919, instal·lat on ara hi ha la Font Lluminosa i enderrocat l'any 1928 pel fet de ser un

símbol emblemàtic de Catalunya (motiu d'una campanya actual de restitució de la qual parlarem

més endavant).

No podem passar per alt la terrible guerra contra la República i contra els nacionalismes que no

siguin d'origen castellà. Novament un altre militar, el general Franco es rebel·la contra el legítim

govern de la República i inicia una de les més despietades guerres ajudat pels governs nazi i el

feixista italià, del qual copia el nom i el sistema.

Assignatura pendent

Una guerra especialment cruenta i cruel en què l'aviació nazi i la feixista bombardegen per

primera vegada en la història europea ciutats i població civil indefensa; gent, camí de l'exili, és

metrallada a la carretera.

Aquest breu repàs de la història ens fa creure en la necessitat d'aprovar una assignatura pendent

com és honorar els patriotes catalans de tots els temps i mostrar la nostra pròpia autoestima amb

la restitució, al lloc més proper de l'original, de les quatre columnes esmentades, no pas en un

altre lloc, com s'ha insinuat, sinó on foren pensades pel seu creador. Cap més lloc que no sigui el

més proper d'on originalment eren emplaçades tindrà el sentit de restitució.

Aquesta és la campanya que des de fa més de tres anys porta a terme la Xarxa d'Entitats Cíviques

i Culturals dels Països Catalans pels Drets i les Llibertats Nacionals. Exigim que, amb

l'aprovació, per unanimitat, de la resolució del Parlament i de l'aprovació, també per unanimitat,

de la declaració institucional de l'Ajuntament, aquest monument sigui una realitat acomplerta,

tant pel que fa al lloc, com també pel que fa al calendari pactat verbalment amb l'anterior regidor

de Cultura i portaveu: primera pedra, aquest any i la inauguració el 2007.

Serà un acte d'autoestima i de recuperació de la memòria històrica.


