Uns senyors
de Palafrugell
H A DEIXAT DE SER excepcional

que un arxiu púhlic rccuperi el
fons d'una associació, d'una
empresa, d'un patrimoni historie,
d'una personalitat,,,, una conseqüéncia de la confian^r, que els
arxius s'han guanyat davant deis
particulars. Coincideix també amb
1'existencia d'un nombre creixent
d'investigadors tnteressats a explotar la informació continguda en
els documents no oficiáis.
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La publicació de Le.s notes i
dietaris de la familia Fina és un
fiuit mes d'aquesta positiva conjunció de voluncats entre els particulars, els arxius públics i els
investigadors, materialitiada en
aquest cas a Palafrugell. L'Arxiu
Municipal d'aquesta vila és deis
que mes s'ha preocupar peí patrimoni documental de natutaicsa

privada. Aquesta preocupació ha
portat a la salvaguarda del fons
de ta familia Fina, que ara ja fa
companyia ais altres fons privats
ingressats amb anterioritat i ja
consultables,
I al fons Fina pertanyen
aqüestes notes i dietaris estudiats i
comentats per Enric Prat i Pep
Vila. Els autors de 1'estudi combinen una cranscripció rigorosa i
estricta, amb un gran nombre de
notes aclaridores del sentit de
molts termes o expressions. Ofereixen, així, a la consulta un text
ric en dades sobre la vida quotidiana a Palafrugell, especialmenc del
segle XIX; l'amable rutina de cada
dia d'una familia benestant, esdeveniments familiars, fets inusuals,
noticies que arriben de Uuny,
observacions meteorológiques...

Membres de la familia Fina de
successives generacions van redactar aquests textos sense pretensions, de manera molt directa i
plañera, i aixo és justament el que
els fa avui especialment interessants i els converteix en complementaris d'altres fons documentáis. Tant peí contingut com peí
ttactament que li han donat Pep
Vila i Enric Prat, el text presenta
un gran interés per a investigadors
de diferents disciplines i, óbviament, pet ais lectots interessats en
la historia de Palafrugell i la seva
comarca. Constitueix, en definitiva, una excel-lent incorporado a
la llista, encara massa curta, de
dietaris i Ilibres de memoria trar^crits i publicáis.
Jüsep Matas

Les planes
hen cultivades
COM VA DEIXAR eSCtit W i t o l d

Gombrowicz i cita Pon^ Puigdevall
al proleg d'aquest Ilibre, el propósit
de la literarura no és resoldre problemes sino planrejar-los. Sens
dubte, de VEmporda, térra de pos es
pot dir que pknteja interrogants
que conviden a la reflexió. El qüestionament inicial que motiva el
viatge busca respondre si existeix
realment un carácter empordanés.
Lógicament el plantejament
de problemes no és l'únic requisit
que ha de complir un text per ser
literatura. Si aixó está ciar també
n'está que, a desgrat deis amants
de les definicions incontestables,
la literatura mai no s'ha sabut dennir a gust de Cothom. Els qui ho
discuteixen recorren sovint a
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certs arricies de diari son literaris,
Potser de vegades succeeix que és
fácil considerar literari alio ficrici.
Aquesta tendencia por portar a
errors perqué alió fonamental no
és Passumpte sino la mirada que
sobre aquest es projecta.
En el Ilibre aquí ressenyat,
Jordi Arbonés tracta multitud de
temes suggerits directament per la
realitat i al mateix temps aconsegueix que el lector noti que está
llegint literatura perqué la mirada
de la veu narrativa és de naturalesa
peculiar. El personatge protagonista, identificat amb l'autor, filtra tot
el que veu amb el seu carácter
indecís i albora encuriosit per una
realitat que entén des de la seva
doble perspectiva d'empordanés
que torna després de vint anys de
cert allunyament. Aquest taranná
fa que la seva mirada, presenr al

ilarg de tot el viatge, s'enriqueixi
amb les converses que nanté amb
diferents personatges que o bé per
naixen^a o bé per vocació no
s'expliquen sense PEmpordá. De la
má de veus com la de M. Vázquez
Montalbán, A. Pitxot, O. Bohigas,
A. Quintana, ]. L Panero o les que
sorprenen el lector en el magnífic
penúltim capítol, la mítica comarca serveix de punr de parrida per
tractar una gran varietat de temes.
I d'aquesta manera, conversa
a conversa, reflexió a reflexió i
experiencia a experiencia, els ulls
del lector van passejant per una
térra que, com l'Empordá, a mes
de ser de pas convida a tornar-hi i
a ser recomanada: la tetra de les
planes cultivades per un bon
escriptor.
Josep Agustí
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