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Els defensors de les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch les volen al
lloc on eren

>

L'Ajuntament de Barcelona no s'hi compromet i diu que ho deixa en mans dels tècnics
DAVID MARÍN. Barcelona

La Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans pels Drets i les Llibertats
Nacionals ha rebut amb escepticisme l'acord de l'Ajuntament de Barcelona per la restitució de
les quatre columnes de Puig i Cadafalch que la dictadura de Primo de Rivera va enderrocar.
Les volen al lloc original, darrere la font de Montjuïc. Però l'acord no ho concreta. El portaveu
del govern de la ciutat, Ferran Mascarell, diu que els tècnics del servei d'Urbanisme busquen
ara el lloc idoni.

Una de les poques fotografies que es conserven de les columnes
de Puig i Cadafalch
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No volen que els donin gat per llebre. No volen un lloc recòndit i vergonyant per al
monument sinó un lloc d'honor com el que ocupava a peus del flamant parc de Montjuïc, on
ara es troba la font lluminosa. Enric Pedrosa, portaveu de la Xarxa, va dir ahir que el millor
lloc per al monument seria l'esplanada situada darrere de la font, la plaça Marquès de
Foronda.
I és que no s'acaben de refiar de la voluntat de l'Ajuntament de restituir el monument i
arrufen el nas per la falta d'entusiasme dels responsables del govern municipal. Tots els
grups van aprovar en el ple municipal de la setmana passada una declaració a favor de la
restitució de les quatre columnes, però la declaració no concreta el lloc: «Ja sigui a Montjuïc
o bé en un emplaçament que garanteixi el seu valor simbòlic», diu el text.
I encara no hi ha res decidit. Ho va dir ahir el portaveu del govern municipal, Ferran
Mascarell. «Ara cal buscar l'emplaçament idoni, que no malmeti res i que tampoc no tregui el
simbolisme del monument», va dir.
Mascarell no descarta que sigui el lloc original a Montjuïc però tampoc qualsevol altre, i va
desviar la responsabilitat cap als tècnics del servei d'Urbanisme: «Ara estan estudiant
diverses opcions i en un termini breu tindrem una decisió.»

La memòria històrica
La Xarxa va començar el 2004 la campanya i durant aquest temps han aconseguit l'adhesió
d'entitats cíviques, culturals, sindicals i polítiques. La campanya vol recuperar la memòria
històrica, restituir un símbol destruït per una dictadura i fer un homenatge als que han lluitat
per les llibertats nacionals. Una victòria clau en la seva campanya va ser una moció del
Parlament a favor de la restitució del monument l'abril passat. Ara, han aconseguit un pas
més amb la declaració institucional de l'Ajuntament, tot i que temen que sigui un pas en fals
i permeti una restitució desvirtuada.
L'arquitecte i polític Josep Puig i Cadafalch les va aixecar el 1919 com a símbol de la
catalanitat, la mediterraneïtat i l'hel·lenisme. Primo de Rivera les va enderrocar el 1928.

