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R E C E N S I Ó

III TROBADA D’ENTITATS DE RECERCA LOCAL I COMARCAL DEL
MARESME. El patrimoni funerari al Maresme. Dissabte, 14 de
novembre de 2009, Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín de
Vilassar de Mar. Edita Centre d’Estudis Vilassarencs (Vilassar de Mar
2009), 250 p.

El dia 14 de novembre de 2009 tin-
gué lloc, a l’encara no inaugurada
Biblioteca Municipal Ernest Lluch,
la III Trobada d’Entitats de Recerca
Local i Comarcal del Maresme.

Aquestes trobades, de periodicitat
anual, apleguen membres de centres
i entitats que es dediquen a l’estudi
de la comarca del Maresme. Tanma-
teix, estan obertes a tothom que es-
tigui interessat en temes de recerca
d’història, de patrimoni i medi a les
nostres contrades.

El tema escollit per a la tercera
trobada fou el patrimoni funerari al
Maresme i, fruit d’aquest encontre,
s’edità un llibre amb el text íntegre

de cadascun dels estudis presentats. L’obra conté tretze treballs, la major
part d’ells inèdits, centrats en la cultura funerària a la nostra comarca.
Tot seguit els esmentem, mantenint l’ordre establert en la trobada: «Les
orientacions dels dòlmens catalans», per Oriol Font i Cot, «Les crisis de
mortalitat al Maresme: cronologia, intensitat i abast geogràfic» per
Alexandra Capdevila Muntadas, «Repàs a l’arqueologia funerària al
Maresme: el patrimoni funerari de l’antiguitat al Maresme: dades i
periodització dels jaciments arqueològics» per David Farell i Garrigós i
Enric Subiñà i Coll, «La necròpolis romana de Vilassar de Mar» per
Núria Rodríguez Baylach i Pau Valdés Matías, «La necròpolis romana
de Vilassar de Dalt: resultats preliminars de l’excavació arqueològica a
les pistes d’atletisme» per Marc Bosch de Dòria i Lourdes Moret Pujol,
«La funció funerària dels monestirs medievals del maresme: Sant Pere
de Clarà (Argentona) i Santa Maria de Roca Rossa (Tordera)» per Joan
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Bou Illa, Joaquim Graupera Graupera i Jaume Vellvehí Altimira, «El
patrimoni funerari a Cabrils» per Jaume Tolrà i Ferrer, «Una cripta al
centre espiritual de la gent de Sant Martí d’Arenys al segle XVII» per
Francesc Forn i Salvà, «Els assentaments funeraris a Sant Cebrià» per
Lluís Parera, «El cementiri del Masnou, reflex del creixement d’una vila»
per Marta Roig i Lerones i Miquel Rico i Vázquez, «El cementiri de
Vilassar de Mar, aproximació històrica i valors artístics» per Alexis
Serrano Méndez i, finalment, «Pompas fúnebres de Josep Capilla Vives:
la comptabilitat d’un fuster de Vilassar de Mar» per Feliu Novell
Andinyac.

Després d’aquests tretze estudis, els quals permeten conèixer més a
fons el patrimoni funerari de la nostra comarca, es conclou l’obra amb
un resum de la II Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del
Maresme celebrada l’any 2008 a Argentona, i amb dos articles de presen-
tació de dues entitats, el Grup Búnquers d’Arenys i la Fundació Ernest
Lluch.

SOL TEIXIDÓ BLANCH

Bibliotecària


