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Editorial

El present número és el que fa 30 i m’omple d’orgull presentar-lo. Com ja fa 
temps que fem, en ell hem volgut combinar recerques locals vilassarenques amb 
d’altres més generals i algunes d’àmbit més comarcal. Tots els articles són bons. 
El Dr. Oriol Font, tot un clàssic de la nostra revista, ens acosta a un tema tant 
llunyà com suggerent de la ideologia i la simbologia de la Prehistòria a través del 
que ell ha pogut inferir dels dolmens del nostre entorn. El Dr. Ramon Banegas ens 
parla de l’àbit del consum de la carn durant la Edat Mitjana. La Dra. Alexandra 
Capdevila ens parla de l’especialització econòmica del Maresme iniciada durant 
els segles XVII i XVIII. El Dr. Jordi Pomés ens parla d’un il·lustre estiuejant de 
Vilassar de Mar, Lluís de Zulueta del qual gràcies a Pomés ara sabem moltes 
coses més que no pas abans ja que fins haver llegit la seva aportació amb prou 
feines sabien que havia passat per Can Cuyàs. L’amiga i col·laboradora del CEV 
Teresa Sierra ens ha sintetitzat en poques pàgines la història de la Sarsuela un 
gèner molt arrelat a Vilassar de Mar sobretot des de la fundació durant la Guerra 
Civil de l’Agrupació Lírica Amadeu Vives. Clou el present número l’amic Tomàs 
Mayor amb un entranyable manyoc de records del seu gran amic Mossèn Joan 
Rebull de tan grata memòria entre els vilassarencs que ja pentinen canes. I encara 
ell, rebla el clau amb unes apreciacions cronològiques sobre l’Schola Cantorum 
que dirigia també Mossèn Rebull i de la qual l’autor també en formà part. A la 
present edició hem afegit el Noticiari del CEV per tal de compilar les darreres 
novetats de l’entitat.

Esperem que gaudiu tant llegint-lo com nosaltres comfeccionant-lo.
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Núria Rodríguez Baylach1
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1 Arqueòloga, comitè científic.
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