dissabte, 26 de gener de 2008

L'Ajuntament de Barcelona allarga fins al juny la decisió
sobre la situació de les quatre columnes de Montjuïc
EL PUNT. Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona encara no té clar on han d'anar les quatre columnes monumentals de
Puig i Cadafalch que la dictadura de Primo de Rivera va fer enderrocar i que ara un grup
d'entitats vol restituir al peu de Montjuïc. I com que no ho té clar, s'ha donat mig any més per
pensar-ho i per discutir-ho amb les entitats, que defensen la restitució de les columnes en el lloc
original (just al nivell superior del lloc on ara es troba la font lluminosa de l'avinguda Maria
Cristina) i no accepten la solució proposada inicialment per l'Ajuntament de posar-les allà però
no al centre sinó en un costat i alineades lateralment, amb l'argument que així no causen un
impacte visual negatiu i es mantenen les vistes del Museu Nacional d'Art Contemporani.
En una reunió duta a terme dijous al vespre, el primer tinent d'alcalde, Carles Martí, va explicar
als responsables de la Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans (la Xarxa) que a
partir d'ara el govern municipal consultarà totes les entitats que han signat a favor d'aquest
projecte. Aquest període de consultes finalitzarà el mes de juny.
El que sí té decidit l'Ajuntament és que es respectaran les dimensions i el disseny originals de les
columnes que va fer Puig i Cadafalch uns anys abans amb motiu dels preparatius de l'Exposició
Universal del 1929 a Montjuïc. Abans de l'esdeveniment, la dictadura el va fer enderrocar
interpretant que era un símbol catalanista. La dificultat, ara, és la posició, frontal o lateral, de les
columnes. La Xarxa defensa la posició frontal original perquè es puguin veure com un element
central des de la plaça Espanya.

