
12.5/  Moció  presentada  pel  grup  municipal  d’ERC-Avancem-AM  sobre  la
reproducció d’una escultura de mida natural de l’arquitecte riudomenc Antoni
Gaudí i Cornet 

El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent:

«Atès que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, del dia 27 de desembre de
2016, fou aprovada per unanimitat l’encàrrec d’una reproducció en escaiola d’una escultura
de mida natural de l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, a l’escultor Joan Sarramià Llauradó.

Atès que tal com s’explica en la proposta aprovada, l’escultura es col·locarà a les escales
de la plaça de l’Església, en el mateix lloc que “suposadament” es va situar Antoni Gaudí el
19 de novembre de 1922, en la fotografia que va realitzar Marc Ribas, als membres del
Sometent Armat de Riudoms, el mateix dia que el Capità General de Catalunya, Miguel
Primo de Rivera va visitar la població. 

Atès que un any més tard, el dia 27 de desembre de 2017, en sessió ordinària de la Junta
de Govern Local  fou aprovada per  unanimitat  l’adjudicació definitiva d’una escultura de
bronze de mida natural de l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, a la Foneria Artística Ginfer
S.L. 

Atès que recentment han sortit veus per part d’algun historiador local que posen en dubte
que la persona de la fotografia del Sometent Armat de Riudoms sigui l’arquitecte riudomenc
i que, amb l’aparició de noves fotografies i el desenvolupament de les noves tecnologies, hi
poden haver indicis que apunten què la persona que apareix podria ser el metge i posterior
alcalde de Riudoms, Enric Cardona (1855-1930). 

Atès que fins al moment no hi ha cap dada concloent que afirmi que la persona, de la
fotografia  -donada  a  conèixer  per  primera  vegada  en  la  revista  L’Om  el  1984-,  sigui
l’arquitecte  riudomec.  Atès  que  dotze  anys  més  tard,  quan  es  van  identificar  totes  les
persones que apareixien a la fotografia de la benedicció de la bandera del Sometent Armat
de Riudoms, fruit de les diferents trobades amb persones familiars i descendents, no hi va
haver unanimitat en afirmar que es tractava d’Antoni Gaudí, sinó que també es va afirmar
que el personatge de la fotografia en qüestió era el metge i posterior alcalde de Riudoms,
Enric Cardona. 

Atès que ens trobem amb fets poc concloents i vista la recent polèmica que ha sortit en els
mitjans de comunicació de la demarcació, es considera oportú a fi i efecte de salvaguardar
el prestigi i la credibilitat del nostre Ajuntament i el de la vila de Riudoms, que s’aprofundeixi
més en aquesta qüestió fins a estar segur o descartar irrefutablement que la persona que
apareix a la fotografia és l’arquitecte Antoni Gaudí.

Per  tots  aquests  motius,  el  grup  d’Esquerra  Republicana  a  l’Ajuntament  de  Riudoms
proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

1



Primer.  Encomanar la realització un estudi antropomòrfic de la fotografia i paral·lelament,
crear  una  comissió  d’historiadors  i  estudiosos  locals  i  comarcals  o  derivar  aquesta
encomanda  al  Centre  d’Estudis  Riudomencs  Arnau  de  Palomar  perquè  certifiquin  si  la
persona  que  apareix  a  la  fotografia  del  Sometent  Armat  de  Riudoms  és  l’arquitecte
riudomenc, Antoni Gaudí.
 
Segon. Que la conclusió d’aquesta comissió tingui caràcter totalment vinculant. 

Tercer.  Que si  del resultat de l’estudi antropomòrfic de la fotografia i  la conclusió de la
comissió, es determinés que el que apareix a la fotografia del Sometent Armat de Riudoms
no  és  l’arquitecte  riudomenc,  Antoni  Gaudí,  es  replantegi  la  ubicació  exacte,  però  es
continuï amb el projecte de l’escultura per implantar una ruta turística gaudiniana a la nostra
vila». 

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot a favor dels Srs. Pere Campíñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot en contra dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Montse Corts,  Sergi
Pedret, Mireia Massó i l’Alcalde-President, desestimar el contingut de la moció.
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