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DISSABTE
7 D’OCTUBRE DEL 2006

34 Coses de la vida SOCIETAT

P

el Periódico

PERSONATGES

Mor als 73 anys Josep Faulí,
periodista i catalanista
EFE

b Va ser dos cops
director del diari ‘Avui’
i cap de premsa
de la Generalitat
JOSEP M. CADENA
BARCELONA

osep Faulí, dues vegades director del diari Avui i també
en dues etapes cap de premsa de la Generalitat, va morir
ahir a Barcelona, víctima d’una
cruel i ràpida malaltia pancreàtica.
Periodista i professor universitari,
casat i pare de quatre fills, Faulí es
va distingir sempre pel seu alt sentit
de la catalanitat.
Tenia 74 anys gairebé acabats de
fer. Va néixer el 9 de setembre de
1932 a Barcelona. El satisfeia que la
seva arribada al món coincidís amb
la data de l’aprovació a les Corts republicanes del primer Estatut de Catalunya. No obstant, els seus primers
records infantils van ser la guerra civil espanyola i una postguerra no
només plena de privacions materials, sinó de persecucions polítiques
de la cultura catalana.
Llicenciat en Dret, Josep Faulí va
optar des de molt jove pel periodisme professional. Graduat per l’Escola Oficial –única existent llavors– entre el 1957 i el 1960 va dirigir el setmanari Paseo.
Va ser redactor durant un curt
període a El Correo Catalán i després
va passar al Diario de Barcelona. Allà
va ser redactor a la secció d’estranger, columnista sobre temes internacionals, cap de secció, redactor en
cap i subdirector.
Va posar en marxa una pàgina
setmanal sobre literatura catalana,
primera que després de la guerra civil es va publicar a la premsa barcelonina. Crític brillant i rigorós, va
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H. Sr. Antoni Gutiérrez i Díaz
Diputat que fou de les legislatures I i II
del Parlament de Catalunya
El President, la Mesa i les diputades i els diputats
manifesten el seu sentiment de dol.

PARLAMENT

DE

CATALUNYA

Hble. Sr. Antoni Gutiérrez Díaz
Conseller de la Generalitat de Catalunya
(desembre 1977 - abril 1980)
El President i el Govern
de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol.
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Josep Faulí i Olivella
Creu de Sant Jordi
El President i el Govern
de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol.

Generalitat de Catalunya

33 Josep Faulí (esquerra) i Josep Maria Cadena, en els inicis de l’Avui.
adquirir gran prestigi en aquesta
tasca. Persona amb gran capacitat
de treball, Josep Faulí va aportar entusiasme i coneixements a tota activitat que servís per recuperar la cultura catalana. Va col.laborar des del
principi amb Òmnium Cultural i va
ser secretari a l’interior dels Jocs Florals en l’exili, motiu pel qual va ser
multat governativament el 1972
amb motiu dels Jocs celebrats a Ginebra. També va ser un dels membres fundadors del Grup Democràtic
de Periodistes i va participar en nom
seu en reunions de la clandestina
Taula Rodona.
/ El 1976, quan
va aparèixer el diari Avui, Faulí es va
fer càrrec com a director de la redacció fundacional. Va impulsar pàgines de diàleg pre-polític, la subscripció per al monument a Francesc Macià i els contactes amb el president
de la Generalitat Josep Tarradellas
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encara a l’exili, entre altres qüestions.
Gens propici a la ductilitat en el
que considerava essencial per a la recuperació del país, tot i el seu caràcter respectuós amb totes les opcions,
al cap d’un any va haver de deixar
aquella direcció, a la qual tornaria
en un segon període entre el 1986 i
el 1987. En l’endemig, va ser dos
cops cap de premsa de la Generalitat, primer amb Tarradellas i després amb Jordi Pujol. Va rebre, per
això, la Creu de Sant Jordi.
Col.laborador de Serra d’Or i d’altres publicacions, com EL PERIÓDICO, Josep Faulí va publicar diversos
llibres de crítica literària i d’història
sobre modernes institucions catalanes. Ha deixat inèdites unes memòries i altres treballs.
Persona precisa i exigent respecte
a si mateixa i als altres, era àmpliament generós en les ajudes als companys de professió i a l’alumnat. H

