
L’extensió dels seus coneixements i la seva disponibilitat van fer de Josep Faulí una per-
sonalitat de molts caires i molt sol.licitada. Morí l’any 2006.

Albert MANENT

JOSEP LLUÍS SAVALL ROM

(1959-2006)

Josep Lluís Savall Rom, nascut a la Platja de Cambrils l’any 1959, en el si d’una família
de pescadors, va compaginar l’ofici familiar amb els estudis de Filologia Catalana a la Facul-
tat de Lletres de Tarragona, quan aquesta encara formava part de la Universitat de Barcelona.
Va ser membre fundador i també president del col.lectiu artisticoliterari La Gent del Llamp.
Entre les seves publicacions cal destacar diversos textos de creació literària i un estudi-pròleg
a una selecció de Poesies de Jaume Vidal Alcover. Va treballar en l’edició de la Paremiologia
catalana comparada, de Sebastià Farnés. Va ser Director de l’Escola-taller del Port de Tarra-
gona i, posteriorment, Cap de l’àrea d’activitats del Museu Marítim de Barcelona.

En el camp de la investigació, Josep Lluís Savall presentava, el mes de febrer de l’any
1990, com a tesi de llicenciatura, el treball que portava per títol El vocabulari dels pescadors de
Cambrils, dirigit pel Dr. Joan Veny. A la tardor de l’any 1991, l’Associació d’Estudis Reusencs
publicava el seu treball, que recull el lèxic propi de l’ofici de pescador de la localitat campta-
rragonina de Cambrils. Va ser aquest un estudi exhaustiu que ordena semànticament els termes
usats per pescadors, mestres d’aixa i armadors cambrilencs i en dóna les definicions molt sovint
acompanyades de precisos dibuixos que complementen, gràficament, el vocabulari mariner.

En el pròleg d’El vocabulari dels pescadors de Cambrils, Joan Veny escrivia que «el cos-
tat humà [del Josep Lluís] afavoria la feina gràcies a la simpatia, l’entusiasme i el somriure
permanent». I és que aquestes són les característiques que el van acompanyar sempre, fins i tot
en els moments més durs d’una massa llarga malaltia que va posar fi a la seva vida el dia 30
de juliol de 2006.

Pere NAVARRO

Universitat Rovira i Virgili

JORDI SARSANEDAS I VIVES

(1924-2006)

Jordi Sarsanedas i Vives, escriptor i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, va morir a Barcelona el dia 16 de novembre de 2006.

Jordi Sarsanedas va néixer a Barcelona el 3 de setembre de 1924. En morir, doncs, feia poc
que havia complert vuitanta-dos anys. La seva família paterna venia de les Guilleries, «guillers
que han anat pujant el Ter teixint i morint», ens diu ell mateix en un dels seus Mites. Però el seu
pare, que es deia Ramon Sarsanedas i Oriol, ja va néixer a Barcelona, l’any 1896. Pel que fa a
la seva ascendència materna, provenia de Puigpelat, a l’Alt Camp. Jordi Sarsanedas, doncs, era
un barceloní de segona generació, cosa que tractant-se d’una ciutat com Barcelona, amb una
proporció tan elevada de nouvinguts, ja permet de dir que era barceloní pels quatre costats.

Jordi Sarsanedas fou un lector precoç, induït i estimulat per l’ambient de casa seva. Se-
gons explica Albert Manent, el pare de Sarsanedas tenia una biblioteca d’autors noucentistes:
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