Secretaría general
8-14.- MOCIÓ PER RECUPERAR I RESITUAR AMB DIGNITAT LA LÁPIDA DEDICADA A
RECORDAR LA MEMÒRIA DEL DOCTOR FAUSTÍ BARBERA.
El Sr. Forment da lectura y defiende la moción formulada por su grupo y que dice:
Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs a
l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana així
com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la
següent:
MOCIÓ
El doctor Faustí Barberà Martí (Alaquàs, 1850 – València, 1924) és, sens dubte, un dels fills més
il·lustres del nostre poble. Amb tot, i malgrat els treballs publicats en els volums de Quaderns
d’Investigació d’Alaquàs corresponents als anys 1996 (p. 31-42 i 43-65), 1997 (p. 53-80), 2002 (p. 4361), 2003 (p. 43-49), 2006 (p. 11-50) i 2007 (p. 111-137), el doctor Barberà continua sent un desconegut
per a molts dels nostres veïns i veïnes.
El doctor Faustí Barberà, un metge i intel·lectual que ha estat assenyalat per la gran majoria
d’estudiosos com un pioner en la tècnica d’ensenyança dels sords-muts –des del punt de vista mèdic– i
com un dels més destacats valencianistes de finals del segle XIX i principis del XX –des del punt de
vista cultural i polític–, hauria de meréixer una major atenció per part de la ciutadania d’Alaquàs i de les
entitats i institucions que la representen, amb l’Ajuntament al capdavant. Ja que, tal com assenyala a un
dels treballs citats el professor Rafael Roca Ricart, el doctor Barberà portà a terme una obra de gran
vàlua i transcendència per al poble valencià. Així, i per citar només dos exemples, cal recordar que fou
el responsable de denunciar, “per primera vegada, el procés de substitució lingüística que pateixen els
valencians”; i també que el seu discurs més emblemàtic, De Regionalisme i Valentinacultura (1910),
pronunciat inicialment el 7 de desembre de 1902, durant l’obertura del discurs de Lo Rat Penat, ha estat
qualificat com l’obra que “encetava públicament el lent i treballós camí de la reivindicació política
nacionalista i la necessària encarnació social mitjançant unes influents organitzacions polítiques”.
Històricament, el poble d’Alaquàs, bressol del naixement i la infància del doctor Barberà, ha
manifestat el seu record i estima envers ell en dues ocasions, principalment: en 1926, en homenatjar-lo i
dedicar-li un carrer de la població; i en 1999, en batejar l’Institut d’Educació Secundària d’Alaquàs amb
el seu nom.
A propòsit de l’homenatge que tingué lloc en abril de 1926, i gràcies al treball de recerca realitzat
pel professor Rafael Roca (Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 2003, p. 43-49), sabem que el
“descubrimiento de la lápida que el pueblo de Alacuás ha dedicado rotulando una calle con el nombre
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del ilustre patricio el doctor don Faustino Barberá Martí” tingué lloc, “con verdadera solemnidad oficial”,
“el domingo 25 del actual (abril), a las doce horas en punto”; i que la làpida que aquell dia fou
inaugurada “es una obra de arte en la que figura el busto del homenajeado, debido al cincel portentoso
del artista don Eleuterio Estellés Granell”, tal com es pot llegir al diari La Correspondencia de Valencia
del 27 d’abril de 1926.
86 anys després d’aquell acte, la làpida que els nostres avantpassats dedicaren a perpetuar la
memòria del “Doctor Faustí Barberà” es troba en un estat d’abandonament lamentable, tal com es pot
comprovar a la imatge. Un estat d’abandonament que no sols no es correspon amb el record i respecte
que els alaquasers i alaquaseres hauríem de guardar envers el doctor Barberà, sinó que posa en
evident perill de pèrdua un objecte que és manifestació històrica d’agraïment i de la sensibilitat cultural
del nostre poble.

Aspecte actual de la làpida inaugurada en 1926 en honor del Doctor Barberà

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-ELS VERDS, el
Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda:
1. Iniciar el més ràpidament possible els treballs de recuperació i neteja de la làpida ubicada
al carrer Doctor Barberà i dedicada a homenatjar-lo.
2. Resituar la làpida al claustre del Castell d’Alaquàs, perquè recobre així la dignitat que
mereix el personatge i perquè puga ser coneguda i contemplada per tota la població.

3. Traslladar el resultat del present acord al conjunt de la població a través dels mitjans de
comunicació municipals, així com a totes les associacions i col·lectius de la nostra localitat.
Abierto debate hace uso de la palabra el Sr. Pons quien dice que apoyará esta moción de una
persona intelectual referente del regionalismo valenciano y cree que es una buena ocasión para a la vez
que se hace un acto de reconocimiento, presentar una edición de un libro de la Asociación Oranella.
Al Sr. Forment le parece bien, pero no la presentación de la edición del libro.
El Sr. Oñate propone una enmienda de adición: añadir los trabajos de resituar la lápida en un
lugar consensuado con asesoramiento de los técnicos de Cultura y del responsable de Cuadernos de
Investigación de Alaquàs, y finalmente hace una reseña de los méritos del Doctor Barberá.
Al Sr. Forment le parece bien la propuesta del Sr. Oñate.
El Sr. Forment da lectura a un texto de un artículo doctrinal de la figura del Doctor Barberá.
Finalizado el debate, la Corporación, de conformidad con el dictamen favorablemente emitido por
la Comisión Informativa Permanente en su sesión de fecha 28 de mayo de 2012, por unanimidad de
todos los concejales adopta los siguientes acuerdos:

1º.- Iniciar el més ràpidament possible els treballs de recuperació i neteja de la làpida ubicada al
carrer Doctor Barberà i dedicada a homenatjar-lo.
2º.- Resituar la làpida al claustre del Castell d’Alaquàs, en un lloc consensuat amb assessorament
del tècnics de Cultura i del responsable de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, perquè recobre així la
dignitat que mereix el personatge i perquè puga ser coneguda i contemplada per tota la població.
3º.- Traslladar el resultat del present acord al conjunt de la població a través dels mitjans de
comunicació municipals, així com a totes les associacions i col·lectius de la nostra localitat.

