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És evident que aquest darrer any l’hem viscut amb una
certa desil·lusió perquè, entre la repressió i desorientació
posterior al Primer d’Octubre i tot el que ha comportat la
Covid-19 i el confinament, han estat uns mesos que se’ns
han fet feixucs, per dir-ho d’alguna manera. Malgrat tot,
sempre hi ha un degoteig de bones notícies que són reconfortants. Una d’aquestes notícies per a mi ho fou saber que
l’Ajuntament de Palafolls s’havia compromès a tirar endavant una publicació de recerca i difusió del patrimoni històric local. I la satisfacció encara fou més completa quan
vaig tenir l’oportunitat de llegir un exemplar del primer
número d’aquesta revista, perquè la vaig trobar excel·lent
tant de presentació com de continguts.
Publicacions com aquesta també ens han de permetre
entendre que el nostre patrimoni és una herència que hem
rebut i que hem de preservar, de la millor manera possible,
per poder-la llegar als nostres descendents. És doncs tot un
honor poder escriure aquesta salutació per agrair la feina
de les persones que la fan possible, i per donar l’enhorabona i encoratjar tothom a implicar-s’hi i a saber valorar la
importància d’una publicació d’aquestes característiques,
que és una eina magnífica per a fer un poble més culte i
més lliure.
Hi ha persones, com un servidor, que ens sentim captivats i ens interessa i ens fascina la recerca històrica, l’arquitectura, les tradicions, la natura i tot allò que forma
part del nostre patrimoni. I, sense ser de Palafolls, he trobat interessants tots els articles del primer número i ja tinc
ganes de llegir els que inclou aquest segon que ara teniu
a les mans i tots els que vindran. Vull creure que qualsevol persona vinculada amb Palafolls gaudirà aprenent
o recordant les històries que han configurat el seu poble.
Personalment m’agrada molt el patrimoni arquitectònic
i vaig trobar molt interessant l’article sobre els masos del
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