
 

HOMENATGE DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA A PILAR F AUS 

En el Dia Mundial de les Biblioteques 

València, 24 d’octubre.- Aprofitant el Dia Mundial de les Biblioteques, el Consell 
Valencià de Cultura ha fet un homenatge a Pilar Faus (Madrid, 1925 – Las Palmas, 
2008), que va ser la primera directora de la Biblioteca Pública de València i membre del 
Consell Valencià de Cultura (1994-1998). 

La seu del Consell de Cultura de València, al Palau de Forcalló, ha tornat a quedar 
desbordada de públic. Hi han acudit Albert Girona, secretari autonòmic de Cultura, 
Xaro Tamarit, subdirectora general del Llibre, Arxius i Biblioteques, Francesc Rodrigo, 
president de l’Associació de Bibliotecaris Valencians, Romà Seguí, director actual de la 
Biblioteca Pública de València, i el vice-rector de la Universitat Jaume I de Castelló. A 
més, molts altres col·legues i representants d’institucions públiques. I, per descomptat, 
la família i els amics de Pilar Faus. 

En l’acte han participat Carolina Sevilla (també exdirectora de la Biblioteca Pública de 
València, Gloria de Frutos i Cecilio Alonso (escriptors), i Jesús Huguet (secretari del 
CVC), que van acompanyar a Pilar Faus en la seua trajectòria personal, professional i 
intel·lectual, i que han parlat sobre ella en tots estos aspectes.  

Carolina Sevilla ha remarcat tot una vida professional dedicada, entre altres objectius, a 
un objectiu clar, el de la dignificació de la professió del bibliotecari. Gloria de Frutos 
s’ha estés sobre els orígens de la Biblioteca Pública de València i la xarxa de 
col·laboradors que es va acabar creant al seu voltant, i Cecilio Alonso ha exposat les 
fonts intel·lectuals de Pilar Faus, a cavall entre les tendències tradicionals de la 
historiografia espanyola i les més modernes de l’Escola dels Annales i la seua 
introducció entre nosaltres per Vicens Vives. Per acabar estes intervencions, Jesús 
Huguet ha fet esment dels quatre anys de trajectòria de Pilar Faus en el Consell 
Valencià de Cultura, on va ser la primera dona membre de la institució. 

Després, Ana Noguera ha llegit l’escrit d’adhesió del Consell perquè la Biblioteca 
Pública de València passe a portar el nom de l’homenatjada. El secretari autonòmic de 
Cultura s’hi ha adherit en nom de la Generalitat, i Santiago Grisolía, el president de la 
institució, ha agraït la presència de la neboda de la bibliotecària i li ha fet entrega de la 
Medalla del Consell. 

L’acte s’ha acabat amb la lectura d’una carta d’agraïment de la filla de Pilar Faus, a qui 
li ha sigut impossible desplaçar-se a València per a l’homenatge, que ha llegit en el seu 
nom i en el de tota la família Isabel Faus, la seua neboda. 


