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Editorial

Singladures, que no és aliena a la conjuntura que l’envolta, s’ha hagut
d’adaptar a les circumstàncies econòmiques, però, malgrat això, no ha
bandejat el seu caràcter miscel·lànic i el rigor dels treballs que la
componen, així com tampoc no ha alterat la seva estructura bàsica
formada per la presentació de protocol, l’editorial, els estudis de
divulgació i recerca i les recensions bibliogràfiques dels títols locals
més recents.

Concretant sobre el volum que ens ocupa, Singladures 27, val a dir
que són set els treballs que formen el gruix d’aquesta edició. Per segona
vegada, el doctor Oriol Font ens acosta al nostre passat neolític amb
una nova fitxa arqueològica, aquesta vegada referent al dolmen de Can
Gurri de Vallromanes. L’arqueòleg arenyenc Ramon Bruguera ens
aproxima a la història d’una de les peces més destacades que hom
extragué a la dècada dels trenta de la necròpolis de la bòbila Robert,
que era annexa a Can Giol i que ara es conserva al Museu d’Arenys de
Mar. Gustau Atzerias, amb el suggestiu títol d’«El Robin Hood del
Maresme», tracta sobre la suposada heroïcitat del general maresmenc
Francesc Milans del Bosch durant la Guerra del Francès. De nou a casa
nostra, Damià de Bas glossa, sobre les torres del telègraf òptic, un
estudi que ha servit al CEV per engegar l’obertura de l’expedient per a
la declaració de BCIN de la torre òptica de Vilassar de Mar del carrer
Masriera. Amb motiu de la presentació del seu darrer llibre, Ramon
Reixach ens ha preparat una petita comunicació sobre el rector de Santa
Maria de Mataró, mort durant l’exaltació revolucionària de 1936 i que,
darrerament, ha estat elevat als altars, un fet sense precedents a
Catalunya des del segle XIII. Un altre interessant treball sobre la història
recent de la comarca és el de Jordi Amat, que versa sobre la repressió
franquista executada des de la presó de Mataró. Clou l’apartat dels
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articles de recerca i divulgació un petit article d’Alexis Serrano en record
del passat fabril de Vilassar de Mar, mentre que, per la seva part, tanquen
el volum tres recensions, una de Sol Teixidó, l’altra de Núria Rodríguez
i la tercera d’Alexis Serrano, totes tres són, talment, una mostra de
l’intens batec historiogràfic local.

En un altre ordre de coses, aprofitem l’avinentesa que brinda l’edició
d’aquest nou exemplar de Singladures, per felicitar l’Ajuntament en
nom del CEV per tres bones noves. La primera que, a instàncies de tots
els partits de l’Ajuntament en ple, el CEV ha estat triat per a la supervisió
de les obres de restauració de la torre del correu òptic. La segona, perquè
sembla ser que finalment, malgrat les cavil·lacions d’aquests darrers
anys, la Beca d’Investigació Ernest Lluch ha pres cos i ha assolit una
línia editorial definitiva. Esperem que l’edició del proper treball
guardonat amb la beca, de Josep Riera i Ramon, acabi consolidant
aquesta trajectòria, i d’ara en endavant comptem amb bones impressions
de les futures edicions de la Beca Ernest Lluch, sens dubte, un referent
importantíssim per al coneixement de Vilassar de Mar. I, la tercera,
perquè la base de dades que conté els milers d’imatges que compilà
Alexis Serrano durant la confecció del llibre L’Abans Vilassar de Mar,
1852-1965, finalment ha estat cedida a Vilassar de Mar per tal que, des
de l’Arxiu Municipal, es gestioni l’accés i la reproducció del fons fotogràfic
més importat de Vilassar de Mar.
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