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La Taula Unitària de Nou Barris per la República ha rebut un correu electrònic d'en José
Calero dels Serveis a les Persones i de Territori (Districte de Nou Barris) on ens informa
que Nomenclàtor que només veuen com a possible el faristol d'en Josep Lluis Facerías,
sempre  que  es  modifiqui  el  text  per  a  centrar-se  en l'explicació  històrica,  perquè  els
faristols estan pensats més per contextos o situacions que no pas per a persones, i ens
demana que modifiquem el text. 

Fent una recapitulació, tot  aquest procés es va iniciar perquè van demanar elevar  les
plaques dedicades a en Josep Lluís Facerías i les Madres de la Plaza de Mayo situades a
la  plaça d'aquest  mateix  nom del  districte  de  Nou Barris.  Aquests  dos  elements són,
actualment,  a  nivell  de  terra,  entre  els  escocells  dels  arbres  i  passen  completament
desapercebuts  per  a  les  persones  que  hi  passen.  La  nostra  primera  petició  va  ser
dignificar-les, aixecant-les amb un peu d'obra o metall, i fer-les més visibles al parc.

Durant la tramitació, va sorgir la idea de posar-hi faristols explicatius i ens va semblar bé;
les generacions que van ser testimonis de l'assassinat d'en Josep Lluís Facerías a aquest
indret  desapareixeran  i  el  faristol  explicaria  qui  era  i  que  va  passar  a  aquell  indret.
Tanmateix, la Taula Unitària de Nou Barris per la República va expressar el seu suport a
un text que posava en el seu context biogràfic i històric uns fets que van passar a aquest
lloc de Nou Barris.

Han passat els anys, el consens era molt ampli (la Taula per la República acull a diferents
sensibilitats d'esquerres i sabem que aquest faristol també era ben valorat per altes, per
exemple els àmbits llibertaris) i donaven per suposat que la inauguració seria imminent,
però aquest correu ens ha sobtat per diferents motius. El primer és que es vol fer un gir de
180 graus en el  contingut  del  faristol,  després de moltes converses,  i  si  es  dedica al
“maquis”, en general, es produiria la contradicció de què seria lluny de la plaça que es
dedicarà a les guerrilles de resistència antifranquista (carrer d'Alcúdia del barri de Porta).
La relació entre Josep Lluís Facerías i el maquis és evident, però a la plaça de las Madres
de la Plaza de Mayo es commemora el lloc on va morir i la plaça del Maquis seria el lloc
dedicat específicament a aquest.

Les actuals plaques del carrer d'Alloza no fan esment al nom complet d'en Salvador Alloza
i la proposta de faristol, que també hem fet nostra, explica el creixement del nucli antic de
Santa Eulàlia de Vilapicina amb carrers sense nom ni numeració, és l'únic reconeixement
a tota la ciutat als carters de l'època que coneixien on vivia tot el veïnat,  el carrer va
adoptar popularment el seu cognom per aquests motius i  té el valor afegit que era un
republicà  d'ERC,  afiliat  a la  CNT, el  batlle  del  barri  dels Afores  de Sant Andreu (Nou
Barris) durant la Guerra Civil i una persona represaliada pel franquisme.
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Tanmateix, ens diuen que els faristols estan pensats més per contextos que no pas per a
persones, qüestió que no entrem a valorar, però que no reflecteix la realitat.  Fent una
petita  recerca  hem  trobat  alguns  semblants  al  que  demanem:  Francesc  Layret
(https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/placa-memoria/francesc-layret-
la-lluita-contra-la-injusticia-social/8),  Berta  Cáceres
(https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/placa-memoria/memorial-a-
berta-caceres/),  Francesc  Boix  (
https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/placa-memoria/francesc-boix-el-
fotograf-del-poble-sec/),  Salvador  Seguí  i  Francesc  Comas
(https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/placa-memoria/el-pistolerisme-i-
lassassinat-de-salvador-segui-i-francesc-comas/),  Francesc  Ferrer  i  Guàrdia
(https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/mapa/)

El faristol a les Madres de la Plaça de Mayo no té cap element de personalisme i és un
clar  exemple  de  recuperació  de  memòria  històrica  a  la  plaça  que  porta  el  seu  nom.
Explicaria la desaparició de milers de persones durant la dictadura militar argentina, el
moviment protagonitzat per les dones per a esbrinar el que les havia passat i seria un
element d'agermanament amb la comunitat argentina de la nostra ciutat.

No posem en dubte la bona voluntat de la regidoria de Memòria Democràtica, però el
procés, per causes diverses, s'ha allargat massa en el temps i cal posar fil a l'agulla per tal
d'aprovar els faristols d'en Josep Lluís Facerías, en Salvador Alloza,  les Madres de la
Plaça de Mayo, la dignificació de les plaques d'en Josep Lluís Facerías i les Madres de la
Plaza de Mayo, aixecant-les del terra i visibilitzant els seus missatges, i la substitució de la
d'en Salvador Alloza per una que tingui el seu nom sencer.

Salutacions,

Taula Unitària de Nou Barris per la República


