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Comunicació
TV3 emet el programa
especial ‘Propera
parada: Mart’, que
avalua les possibilitats
del Planeta Vermell

Tomàs
Molina
com a
marcià

ElComentari Josep Playà Montaner

Ràpid en la presa de decisions,
i ferm en la seva creença en
la realitat nacional catalana.

Així era Josep Faulí a grandíssims
trets i així era com el recordo.

“No en parlem més!”. Era la
seva expressió que més ens va
colpir als que vam treballar amb
ell a l’AVUI. Recordo que entraves
al seu despatx i quasi bé no et dei-
xava acabar la exposició. “No en
parlem més!”. Ja havia pres una
decisió sobre la qüestió i te l’ex-

“No en parlem més!”

posava en pocs segons. Els com-
panys sempre es feien creus de la
poca estona que estàvem al seu
despatx i de la rapidesa amb què
ventilàvem les reunions per deci-
dir la portada.

Podíem, o no, compartir la visió
que tenia de l’AVUI, però l’acatà-
vem després d’exposar les diver-
gències perquè estava feta des
d’una òptica neta i justa. Era, i he
d’insistir-hi, un home just i lleial i
l’he de recordar des d’aquest doble

vessant bàsic en un professional.
La seva profunda convicció en

la nostra realitat nacional el va
portar a posar-se incondicional-
ment a les ordres del govern cata-
là quan aquest va quedar constitu-
ït, perquè creia que era la seva
obligació. I de la mateixa manera
no va dubtar a cobrir una etapa
d’interinitat –la seva segona– en el
diari com a director en una època
de notables dificultats per a l’AVUI.
I no posaria la mà al foc per asse-

gurar que va afrontar la tasca amb
ganes. Però per a ell era un servei
a Catalunya. Per a ell, dirigir l’AVUI
era servir el país.

Finalment, en aquesta ràpida pin-
zellada, no puc deixar d’esmentar el
seu vessant d’home d’una profunda
cultura, amb grans coneixements
en aquest camp que va palesar com
a crític i estudiós literari durant tota
la seva vida, fins i tot quan no podia
exercir perquè la seva tasca del
moment li ho impedia.

Ràpid en la presa de
decisions i ferm
creient en la realitat
nacional catalana,
Josep Faulí era també
home de gran cultura

MorJosepFaulí
El periodista, escriptor i crític literari va ser el primer director de l’AVUI, un càrrec
que va exercir en dues ocasions, i el primer president del Consell de l’Audiovisual

Redacció
BARCELONA

Josep Faulí, periodista, es-
criptor i crític literari, va
morir ahir a Barcelona a
l’edat de 74 anys.

Entre molts d’altres càr-
recs, Josep Faulí va fer-se
càrrec de la direcció de
l’AVUI durant el període de
creació i llançament
d’aquest diari i en va estar al
capdavant fins al 1977,
quan el va succeir Jordi Ma-
luquer. El segon període en
què Faulí va exercir com a
director de l’AVUI va trans-
córrer entre el 1985 i el
1986: va assumir el càrrec
després de la sortida de
Jaume Serrats i el va deixar
en mans de Santiago Ra-
mentol.

Un lloc d’honor
En tenir coneixement de la
notícia, el periodista Ramon
Font, com a secretari de Co-
municació del govern de la
Generalitat, va glossar la fi-
gura de Faulí: “Té i tindrà
sempre un lloc d’honor en la
història del periodisme ca-
talà, no solament per haver
estat el primer director de
l’AVUI, sinó pel seu decidit
impuls, des de diferents
llocs de responsabilitat de la
premsa escrita en llengua
catalana”.

Segons Font, “el periodis-
me ha perdut un professio-
nal noble, compromès amb

la democràcia i la catalani-
tat des de primera hora”.

Faulí va néixer a Barcelo-
na el 1932 i va cursar estu-
dis de Periodisme –amb lli-
cenciatura en ciències de la
informació– i de filosofia i
lletres amb doctorat en filo-
logia catalana.

La seva relació amb el
món de la informació va co-
mençar aviat i el va situar,
entre altres llocs, en redac-
cions de diaris com ara El
Correo Catalán, el Diari de
Barcelona i l’AVUI.

Entre el 1977 i el 1985 va
exercir càrrecs vinculats a

la comunicació a la Genera-
litat de Catalunya amb
Josep Tarradellas, primer, i
Jordi Pujol, després, com a
presidents.

Distingit amb la Creu de
Sant Jordi l’any 1992 i pri-
mer president del Consell
de l’Audiovisual de Catalu-

nya (CAC), Josep Faulí
també va ser professor ti-
tular a la Universitat Pom-
peu Fabra.

Pare de quatre fills, el pe-
riodista va formar part del
patronat de la fundació del
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona.

En la seva obra publica-
da, hi ha títols com ara
Costa Brava, Arquitectura
de Barcelona i De Simenon
a Maigret, que reflecteixen
la multiplicitat dels seus in-
teressos culturals i la seva
capacitat de contribuir a la
seva divulgació.

Josep Faulí i Josep Maria Cadena fullegen el primer número de l’AVUI a peu de rotativa ■ ARXIU


