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Editorial

L’edició d’aquesta revista comporta un dels treballs més prioritaris i
destacables de la nostra entitat que, juntament amb altres projectes i
activitats realitzades i d’altres que tenim en curs, donen forma al camí
recorregut pel CEV. Després de tres anys, el Centre d’Estudis Vilassarencs
ha deixat de ser una entitat novençana, i fe d’això és la creació del
vídeo-reportatge de Les Enramades, festa i tradició a Vilassar de Mar,
la reaparició d’aquesta revista, el Singladures, l’organització de la III
Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, entre
d’altres projectes, així com també col·laboracions amb diferents entitats
i col·lectius.

 Aquest que teniu entre les mans, és el tercer Singladures nascut
amb l’empenta del CEV i el segon que la nostra institució encapçala
exclusivament. Pel nombre de treballs i la seva qualitat, considerem
que el número 26 és ja el de la plena consolidació d’aquesta nova fase,
que esperem que duri molts anys més.

En primer lloc, el doctor en prehistòria Oriol Font, que ja ha
esdevingut un col·laborador habitual del CEV, ens presenta el primer
treball d’una sèrie, que esperem sigui molt llarga i profitosa, sota el títol
de «Fitxes arqueològiques del Maresme i del Vallès»; Singladures, d’ara
en endavant, anirà aprofundint en el fenomen del megalitisme a les
nostres contrades. De l’edat mitjana publiquem un excel·lent estudi
d’Alejandro Martínez, del Centre de Recerca d’Història Rural de l’Institut
de Recerca Històrica de la Universitat de Girona, que glossa sobre les
complexes relacions entre sagues nobiliàries entre els segles XIII i XIV,
d’allò que avui anomenem Alt Maresme.

 Tres estudis destrien fil per randa alguns aspectes concrets de la
història de Vilassar de Mar. En primer lloc, un treball del genealogista
Miquel Estruch ens acosta a una família molt salada de Vilassar de
Mar, els Alzina-Mateu / Mateu-Alzina. Unes pàgines més enllà, l’amic
Damià de Bas ens honra amb la inclusió en les pàgines d’aquest volum
del seu darrer treball que, amb motiu del centenari, versa sobre el
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Cinquè Congrés Mundial d’Esperanto celebrat a Barcelona el mes de
setembre del 1909, en el qual la secció vilassarenca, el «Vilasara Stelo»,
tingué un paper destacadíssim. Jaume Vellvehí, del Grup d’Història del
Casal de Mataró, torna a publicar a les nostres pàgines, aquest cop
afonant en el certamen literari de Vilassar de Mar de 1887.

 Al final del volum, dos treballs molt breus ens acosten a dues
personalitats del segle XX. Jordi Amat i Teixidó, de l’associació Amics
de Calella, ens fa alguns esments sobre Jeroni Martorell, un destacat
prohom al servei del patrimoni històric i artístic del nostre país. D’altra
banda, Maria Gràcia Gelpí ens ha preparat alguns esments a redós de
Carme Rovira, tot aprofitant el record que l’Associació de veïns del Carrer
d’en Roig tingué a aquesta estimada pintora per la diada del Corpus
d’enguany.

 Com de costum, per cloure el número, la bibliotecària Sol Teixidó
ens presenta la recensió del darrer llibre publicat que glossa sobre Vilassar
de Mar, en aquest cas, el de Josep Roca i Pagès, presentat a la Diada
de Sant Jordi d’aquest mateix any.

 Com podreu apreciar, amb aquest nou volum, s’amplien continguts
i es diversifiquen les matèries tractades, això sí, sempre des del rigor i
la brevetat, que volem que siguin, entre d’altres, les nostres marques de
qualitat. Esperem que el gaudiu i el recomaneu. 
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