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Palesar, dir i millorar la realitat cultural 
del nostre poble 

F a  tres anys coiiicncivem una cril,leccjd: «L:i 
Busca)). Oikos-TUii ens pcrnietia d'acarar un rcptc 
hen enfrescador: crear i clifcindre una col.lecci6 nova 
i sobrctor apoCarlrira de novctats. Crcc Iirinestament 
que a hores d'ara «La Busca), ha acoiiiplcrt anih 
kxit I'ohjcctiu que seniprc I'lia impulsada. Per una 
handa, 6s el fiuit  de 1'csli)rc; personal i clc la i1,lusiií 
de trits aquells qui hi Iicni c«l.lah«ral. sensc acccptar 
mai ni prcssions ni i(lcril«gics prccstahlertes; «La 
Bosc;i» Cs iina eina hisica al scrvci dcl coneixcnicni. 
hgil, planer i prolunrl alliora dc la rcaliiat cu l iu r~ l  
de l  nosrre pa ís .  L'eniholcall seiizill, el preu 
assequihlc per a tntliotii i sohretot la qualilat dels 
autors quc Iii hlinpuhlicat. que Iii  puhliquen i Iii puhli- 
carati coiistitueixen I'cix vertehrador de la seva 
identitat i -permetcu-nic de dir-110- la causa del 
meu cirgull. Pcr altra banda, «La Busca,, 6s uiia 
col.lecci6 intcrdiscipliniria, precisaiiicnt pcrquii vol 
p:ilesar i dir la realitat cultural dcl nostre poble i 
contrihuir a niillorar-la dcs dc tots els imhils.  Per 
aixo ha cihert les seccions segiients: Ilengua. ense- 
nyament. cultura. 1iisti)ria. política, pricsia, socinlin- 
güística i narrativa: tcmcs diversris sriia cl denoiiii- 
nador coiiiú dc la qiialitat dels aufors i de I'intcrts 
dels continguts. 

Pernieteu-nic tambC dc compartir ara aiiih tnts cls 
lcctors d'aquesta revista alguns dels riiotius quc Can. 
de trits aquclls qui  Iicm col.lahorat i col.lah«reni a 
tirar endavant. la col.lecci6, un cquip iinit, orgull6s 
no pas dels guanys pcrsonals sinri dc l'rip«rtunilat 
de ter ciiscs per la ntistra Ilcnfua. pcr la nostra 
cultura i en  definitiva pcl nostre país. 

En primer Iloc, cal esnicntar quc la col.leccii, 
arrihari al númcro 25 ahans de fi tl'any. Paga la 
pcna  d c  recordar  alguns dels  títols publicats 
enguany.  srihre cadascoti  d c l s  qua l s  an i ran  
aparcixcnt cstudis crítics: 

- Cirrs de niorfosiiitnxi de  I'orrrcicí (mai_e 96). 
David Casellas i Gispert. 
- Finc.srrcll~.s d'riirtohri.~ (lebrcr 96). Rosa-VictOria 
Gras i Pcrliintan. 
- Cuiiii ccip C I  ~ort ini  (abril 96). Víctor Palllls i 
Arisa. 
- Crirti10n.s eiirre lri ,fr11c i les /lerxe.s (mar$ 96). 
Antoni Pclczrí i Partegis. 
- Hi.sri,riri dr1.s verhsésser i estar (ahril96). Jaume 
Vallcorha i Rocosa. 
- Pnrlrir hé (maig 96). Jauiiic Corbcra i Pou. 

Cal esmcnlar, d'altra handa. les prcsctitacions dels 
llihres nous. Crcc que cada un d'aqucsts acres crins- 
titucix una cita obligada pcr a lots nosaltres. no tan 
sols per la importancia ilel llihre i pcr la qualitat 
del seu auirir, sin6 tainhi! pcr la rigorositat i el pres- 
iisi de les pcrsoncs quc s'cncarreguen de preseníar- 
los. El dia 17 d'cictubre Iian estatpreseniats els Ili- 
hres: LPS irorrirnli~:ncioii.s reeisides, de Bernat Joan 
i Marí, :i cirrec del drictor Sehastia Serrano, i Porlnr 
h i ,  (le Jauine Corherli, a cirrec d c  la doctora Tcresa 
Cabré i Caslellví. Tamhé el dia 31 d'ocnibrc hi hau- 
r J  la presentacid del llihre El .serrlinreiir morrilrqitic 
del ]~Oh/f! crrr(ilir, dc Joscp M. Prim i Serentill. se- 
guida d'iiti dcbat entorn dcl tema ~Repúh l i ca  ver- 
sus monarquinn. conduil per M. Lluisa Pazos, 
Heribert Barrcra, Carlcs Fisns. Eduard Moreno i 
Bernat Castany. Ahans ti'acahar I'any tindran lloc 
les publicacions i presentacions -cn divcrsos llocs 
dels Paisos Catalans, la qual cosa Iá (le la «La 
Buscan una col-lcccicí concguda arrcii- dcls llihrcs 
scgücnts: Biccicí i texro.r te<ztrt,ls, de  Rosa-Victciria 
i Perfonlan. a c i r r e c  tlc Sehas t i i  Serrano,  E l  
rr-oiilvi(i hlrirr, de Víctor Mora. a cirrcc dc Joscp 
Renet i lgnasi Riera Corires 96 ( I r  Prcmi Joan 
Sanpaniaria de Narrativa Juvenil). a chrrec de Víctor 
Mora -aqocsta prcscntaciú coincidira amb la  inau- 
guraciu de la Seccii, d'Ensenyament de 1'Atcncu 



karceion?~, el ponent dc la quai 6s Vícror Pallis i 
Arisa, niemhre de la Junta de Govern (le Llengua 
Nacional-, Els rtlls i ln cendrn. <I'EslanislauTorres, 
a c i r rcc  dc Joan Tri:idú. Pnrís flr~sh-hnck. de 
Víctor Mora. Sohrcs soin el sol. d'Enric Mass6: 
Ln plrijn nlortrr. de Víctor Mora; 1926-1946 Virrt 
crriys d'liislbrirr. d'otilia Castellví. a cirrec d ' E ~ i c  
Larreula: Wliisky nnih Nripnlni, de Víctor Mora. 
elc. 

Tamb6 us anuncicm la nova seccicí (le «La Busca 
ESO», cl primcr llihre de la qual és a chrrec de 
Gliiria Mas i correspon a un crkdit del nou Pla d'cn- 
senyament. 

Hom pot copsnr. doncs, que «La Busca» lia acon- 
seguit de reeixir. d'esdevcnir I'eina que volíem que 
hs: una col.lecci6 hhsica per a totliom qui cstima 
la cultura catalana. una col~lcccii, ohcrta a totliom 
qui vol scr protagonista [le la Iiisthria cullural del 
seu país. 

D'altra banda. vull parar esinent en el fet que la 
seccii, de narrativa rlc «La Busca,> ha aconseguit 
un doble ohjectiu. En priiiicr Iloc. scr nicrcixcdora 
d'eslrenar-sc atnb un dcls millnrs autors de lalitera- 
tura catalana de la segona nieitat del segle XX: 
Víctor Mora. Com a dircctoradc la col~lcccii,. ni'c- 
riorgulleix el fet de podcr publicar dc nou uncs obrcs 
«clissiqucs» i quc I i a r i  rcsrat fins ara mortcs pcr al 
púhlic cn gcncral: cotii a cstiidicisa i admiradora 
alliora dc I'obra narrativa de Víctur Mora, m'il.1~- 
siona el fet. de ienir l'oportunitat d'olerir-vos unes 

ohres mcstrcs a desgrat del pas del temps, unes 
obrcs tan actuals avui com el dia que forcn publi- 
cades per primera vegada. 

Pel que fa al segon ohjectiu, lie d'csmentar la col- 
lahoracid de «La Buscan -i d9Oikos-Tau- en la  
crcació dcl primer Premi Joan Santamaria de Nar- 
rativa hreu. publican1 el llihre Corites 96. Aquest 
llihre, prologat pcr Víctor Mora, esdevindripioner 
en l'iiiibit dc l'cnsenyament. Constara d'un recull 
dc narracions breus fruit de la tasca d'uns joves i 
dc l'cspcranqa d'aquells qui confiem e n  ells. Per 
primer clip una editorial, una col.lecci6, aposta per 
la joveniut, per uns autors desconeguts i novells 
que són tractats con1 a autors dc la literatura cata- 
lana «cn prcscntn perqu? han guanyat el Premi Joan 
Santamaria -el més antic en llengua catalana-, 
perque han escrit unes narracions bones i perqui? 
crciem que aquesta publicaci6 pot contribuir a 
convertir-los cn protagonistes dc la nostra historia 
cultural. una Iiisthria que. si volem que conlinui 
escrivint-se en catala, hem de  reconkixer que 
dependra d'ells i de moltes persones coin clls; i 
sobretor dc la forma com els conduim, com els ense- 
nyem a descobrir. a respectar i a estimar el camí de 
la nostra cultura; que dependrh en definitiva de com 
els tractcm avui. «La Buscan vol contribuir a fer 
viurc la litcratura. I ho vol fer malgrat que el nom 
dcls autors d'aquest llibre no vingui a allargar lallista 
dels autors comercials o dels autors «medi&tics», en 
definitiva. del nostre país. No oblideu, amics, que 
«La Buscan continuara sempre lidel a la cultura, al 
nnstre pohle! ala qualitat, a lallihertat, acllamatcixa, 
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pcr hé que iina hriscn sempre estlevingui inciiriioda 
per a segons qui. 

Altramcnt. aqucst rccull de narracirins juvenils 
constitueix iina cina di<lictica esscncial si Icnirn en 
compte les nrives tenclencies de I'cnsenyaiiiciii. El 
Tet de poder comptar anih un llibrc dc Iccturn fct 
«per joves» contrihucix, scns dlibtc. a aplcfar «aiila» 
i «socictat», a dcspcrtar I'interks del joven1 pe r l a  
literalura calalana, a agullonar-lo tanl a I'liora 
d'cscriurc i cn c a t a l ; ~  com a I'liora de practicar 
el crimentari de text, la crílica Iitcriria, sohrc unes 
narracicins que han eslai escriies per uns jnvcs que 
s6n com ells, pcr la qual cosa poden ser conicntadcs 
i criticadcs nmh molta més Ilibcrtat, amb molta més 
cura i ,  alhora, :imb molt mEs rcspcctc, coiivicció i 
simpalia, tanl pcr alunincs corn pcr pr«tcssrirs; i 
amh una segureiat con1 a afegiló: aquesics nar- 
racions tractcii uus iciiics que 6s hcri segur que 
intercsscn al jovent. prccisamcnt pcrqiiE clls i cllcs 
s'han manifestat -els Iian escrit- i constitiieixen, 
per ianl, un rcllcx clc llurs inquieluds. Pcr I c i t  aixii. 
l 'cditorial Oikris-Tau s'cnorgulleix de publicar 
I'ohrd d'uns grans autors joves. La col-lccció «La 
Busca,, es vanla il'ésscr una eina di(lictica al scrvei 
de les tendencies més innovadrircs en I'imhil [le 
I'ctiscnyamcni actual i convida el prolessoral deis 
Paisos Catalans a col.l;ihorar cii i i r i  projcctc tan 
engrescador corn el dc difrindre aqucst prcnii -i de 
llcgir i Ier Ilcgir aqliesi rccull-. lruil de la tasca 
d'uns jovcs i fruit dc I'cspcranqa dcls qui sahcm 
creure en un ftitiir niés dignc pcr ti1 riostrc cnscnya- 
mcnt i per a la nrirrnaliiat del tiosirc pohlc. 

dc molta gcnt. pcrmctcu-me de  presentar-vos la 
iiovctat cditorial quc constitueix per a «La Busca» 
i per a Oikos-Tau el repte més engrescador: una 
nriva secci6 de «La Busca» («La Busca* cbniic) 
prcscntari cn cl propvincnt incs de dcscmbrc el 
priiiicr pcriouatgc dc cbmic catalh, el primer volum 
d'un hcroi catalh: Tollcferro. 

És evirlent que la  piihlicacii, d'un personatge de 
ciiniic catala és una eina essencial en  el procés de 
normalitzacii, del iiostrc país. És cvidcnt que un cb- 
niic «c;itali» ha de tcnir com a signe d'identitat, a 
par1 d'ésser calali. laqualitat i el prestigi amb qu& 
coiuptcn a Iiores d'ara personatges de cdmic com 
El Príircep N~leirl, Tiri-Tiri, Asf t r ix ,  El ccipitcíri 
Trrierio o El Jol~rifo. 1 soiii conscients d'aquest 
repte perqu? I'licin acccptat. Com a directora dc 
«La Buscan i con1 a coordinadora dc «La Buscan 
ciiiriic. cni corriplac a presenltir-vos no tan sols la 
iiiiciativa sin6 taiiihé cls autnrs de Trillflferm: Jesús 
Blnsco -n~alauradaiiicnt j a  desaparegul- i Adria 
Blasco. com n dihuixauts; Víctor Mora, con1 a 
guionisla. ES evideni que cl ciimic catalh, cl prinicr 
pcrsonalgc nostrc. lé ccim a «pares» uiis niestrcs 
del gCncrc i pcr aixii «La Busciin s'enrirgulleix de 
puhlicrir la scva obra. 

Tani~iaicix. l:i nornialit7aci6 cn aqucst hiiibit depen- 
drh a partir d'ara de iots nosaltrcs ... Pcr aixb us 
convidciii a cotii.ixcr aquesi ciimic i a fer-lo con& 
xer. 

Ha nascui Trill(!fr~rro: per molts anys! 

1 pcr acahar ja aquesi arlicle, que cree que pol ha- Víctor Pallhs, niciiihre de la Junta de Govern de 
ver cstat útil pcr a relacionar una col.lccció de llihres Llensun Nacion;il. 11s cn i'arh tot seguil una valora- 
amh un projectc cultural ccil-lcctiu. fruit dc I'cslorc cií,. que cnclou una entrevista aiub cls scos autors. 


