
La platja de Ribes Roges
és la que comsnca a la part dreta
del torrent de Sant Joan o de la
Ramusa i acaba al peu del turó de
Sant Gervasi. El nom de Ribes
Roges té etimologia ben senzilla,
ja que constava de terrenys argilo-
sos de color vermell al lIarg de
tota la platja, que tenyien les al-
gües de la mar en espetegar les
ones quan hi havia temporal. Al
bell mig d'aquesta platja, sobresor-
tia una punta rocosa coneguda pel
Morro de Gos, on bastiren una
casamata durant la darrera guerra
civil.

Ribes Roges és actualitat
per raó de les obres que es fan en
el passeig del seu nom i també
per les inundacions d'aquest estiu
passat. Pero Ribes Roges ja fa
unes decades que és notícia, més
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RIBES ROGES

d'Adarró un "tros de terra en lo
lIoc anomenat les.Ribes Roges",
obligant Guillem Escardó per la
seva terra (AMV,Reg.2980). Així
mateix, el juliol de 1570, el rector
de Sant Antoni de Vilanova de-
manava diners a Pere Gassó per
una peca que tenia a la quadra
d'Adarró, en la part "nomenada
las Ribas Rojas", la qual verita-
blement era de Bernat Escardó,
mentre que Gassó aLlegava que
el seu pare I'havia comprat a
Montserrat Busquets, franca en
alou (AMV,Reg.2985). Els Escardó
posse'ien terres a Adarró datades
de I'any 1486 (AMV,Reg.2970) i
avui encara hi queda el molí de
l'Escardó.

Les referencies del segle
passat comencen quan, tot just
travessat el torrent de Sant Joan i

o menys de quan es va acordar la
restauració de l'emblemática torre
de defensa (I'any 1953), passant
per la construcció de I'espigó i dic
paraLlel a la ribera del mar (el
1984) i acabant amb I'inici del
Parc (1988). Es una zona darre-
rament privilegiada "d'actuacions"
que han donat peu a un seguit de
polerniques ben documentades.

Fins fa ben poc, la denomi-
nació popular de Ribes Roges la
feiem del segle passat i hem de
confessar que anavern ben errats.
En el registre de la Cort de Batlle
que es guarda a l'Arxiu Municipal,
s'ha pogut esbrinar que les Ribes
Roges són més que centenarles,
ja que hi ha constancia que I'abril
de 1551, Vicenc;:Mollet, donzell i
senyor de la quadra de Cunit,
posseía en delme i a la quadra



sobre la vora de les Ribes Roges,
I'any 1874 es va erigir la torre
defensiva, bessona d'altres que
envoltaven la vila i de les quals,
només en queden un parell més,
la del Plats i Olles i la del darrera
els Josepets. Aleshores a Vilano-
va i la Geltrú no eren més de
12.000 habitants. Pocs anys des-
prés, el 1880, s'estava treballant
en la via del ferrocarril i es forada-
va la muntanya de Sant Gervasi
per sota mateix de la torre d' A-
darró. Les obres ocasionaren la
represa de troballes arqueoloqi-
ques, amb grans quantitats de
restes ibero-romanes a la zona
compresa entre el molí de l'Escar-
dó i les Ribes Roges, tocant al
camí de Sant Gervasi. El ferrocar-
ril, inaugurat cap al final del 1881,
discorria paral.lel a la platja, sepa-
rant els camps de conreu i sínies
que hi havia a la partida. La vila
creixia, pero només ho feia en
direcció cap a mar i a ponent del
torrent de Sant Joan tot quedava
igual que feia centúries, amb les
sínies arribant arran de mar. Fins
i tot, a I'hora d'instal.lar un "balne-
ari", es va construir I'any 1887 el
de "La Caridad" en el que fou
passeig del Carme. Així, a I'altra
banda del torrent sois hi havia la
torre de Ribes Roges i, lIuny,
I'ermita de Sant Gervasi (a més
de la torre d'Adarró i el molí de
l'Escardó ja esmentats). En el
mapa,"Fondeaderos" , aixecat I'any
1883, .editat a Madrid el 1885 i

revisat posteriorment, es veu el
Morro de Gos en el centre de la
platja de "Ribas Rotjas", un "fortin"
(la torre) i a I'altre costat del tor-
rent de "St. Juan" un edifici que
porta el nom de "Salvamento de
Náufragos" , que fou construtt en el
lIoc on tenim la piscina inhabilitada
un parell d'anys després de "I'any
deis negats" (1886).

La urbanització del passeig
del Carme s'inicia el 1906 i el
passeig de Ribes Roges es va
comencar a partir del 1910, qraci-
es a la cessió de terrenys per
urbanitzar que féu la senyora
Marcel.lina Jacas. El 1912 es va
construir el primer pont que con-
nectava els dos vials, salvant el
torrent de Sant Joan. Llavors so-
vintegen les informacions sobre
Ribes Roges, amb obres del pri-
mer xalet i I'avantprojecte de tota
la demarcació. El mateix any 1912
era demanada I'autorització per
utilitzar la torre aixecada I'any
1874 i s'hi posava un restaurant.
Mentrestant, a I'altre extrem de la
platja i sobre el turó de Sant Ger-
vasi s'edificava el xalet de Mira-
mar. El 1914, I'ampliació de la via
del tren obligava a enderrocar la
torre d'Adarró, canviant molt de
presa la perspectiva de Ribes
Roges. El 1915 era desmuntat el
balneari de "La Caridad" per mun-
tar-ne un de nou a la platja de
Ribes Roges. El passeig quedava
conformat el 1916 l era declarar
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d'utilltat pública I'any següent,
aprovant-se els planols de I'arqui-
tecte Miró.i Guibernau. Una Reial
Ordre autoritzava el passeig el
1919. El balneari obrí el 1920 i el
passeig era prolongat fins a Adar-
ró. Amb la inauguració de la ram-
bla Pirelli (I'any 1924), un impor-
tant accés a la platja facilitava les
comunicacions amb Ribes Roges
als 16.000 habitants de la ciutat,
quan els banys marítims ja eren
bons per a la salut. El passeig del
Carme va quedar totalment urba-
nitzat el 1928, completant-se amb
la millora del pont de Rlbes Ro-
ges del 1912.

Anys de rebombori polític, la
República i la guerra civil. Tot va
anar en orri. En tota la costa apa-
regueren fortificacions defensives
i durant més d'una década no es
té notícies de Ribes Roges ni de
la seva ciutat-jardí.

Es I'any 1943 que fou lIoga-
da la torre i s'hi instal.lava "La
Pergola". Molts de nosaltres recor-
dem les vetllades a la sala de ball
de "La Pergola", només substítul-
des -i potser superades- per les
revetlles de "La Bolera". Per I'a-
gost de 1946 es tornava a bellugar
una part de la urbanització de
Ribes Roges, prop d'Adarró, ha-
vent-hi cessió de terrenys afectats.
El 1948 era pavimentat el passeig
i el 1949 un temporal arrencava
les escales que donaven a la
platja, donant a entendre que calia
defensar el bulevard deis atacs de
la mar. La immediata construcció
del port afavorí I'aportació de sorra
fins a mig passeig del Carme,
pero la resta de la ribera de po-
nent continuava patint I'impacte de
les ones. El 1952 foren desviades
uns quantes camionades de pe-
dres del port i abocades davant de
les Riges Roges per preservar el
passeig de futurs temporals, com
el que I'any 1954 va posar al des-
cobert romanalles d'Adarró, sota
Sant Gervasi, que foren I'origen
d'una nova campanya d'excavaci-
ons.

Fou el 1952 quan s'enceta
una forta polemlca a Ribes Roges
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per I'enderroc o la conservació de
la torre. El febrer de 1953 va ser
aprovada la demolició de "La Per-
gola", que va desapareíxer el juny

següent i el juliol comencava la
reparació de la torre. La traca final
fou encesa després de la inaugu-
ració del nou passeig de la Ribera
(1960) i de I'eixample del passeig
del Carme (1963), ja que coincidia
la resta del futur tracat marítim
amb la torre de Ribes Roges, que
feia nosa. Mentre durava el bati-
bull, es construra un nou pont
sobre el torrent de Sant Joan,
enfront mateix de la torre, senten-
ciant-Ia a mort. A causa de la
controversia que genera la qüesti-
Ó, pel febrer de 1965 l'Ajuntament
va resoldre reconstruir-la. La res-
tauració s'executa I'agost de 1966,
quedant un xic més alta que d'ori-
gen, afer que també va provocar
comentaris de tots els gustos. A la
darreria del mateix any, es volia
bastir una piscina a Ribes Roges,
pero va guanyar la tesi de cons-
truir-la a la part de lIevant del
torrent, en el passeig del Carme
(1968).

El 1969 I'Ajuntament acor-
dava donar el nom de I'ex-alcalde
Antoni Ferrer Pi al fins aleshores
passeig de Ribes Roges, as-
sumpte que també fou causa
d'una dura polémica i trencadissa
d'algunes plaques. Penseu que
encara érem "Villanueva y Geltrú"

i es realitzaven genialitats com la
de plantar tres columnes romanes
de Bera a la "plaza Churruca"

(1973), assegurant que volien
explicar on havia existit la primitiva
colonia marítima d'Adarró. Una
altra pensada fou la de posar el
nom de "plaza de los Héroes de la
Armada Española" (1974), colo-
cant-hi un monument ben signifi-
catiu. Finalitzada la dictadura
(1975), el juliol de 1976 ens torna-
vem a dir "Vilanova i la Geltrú",
érem més de 43.000 ciutadans i
celebraven eleccions (1977). No
van trigar massa a desmantellar el
fortí del Morro de Gos i en canviar
els noms de cert nombre de car-
rers, restablint-se el del passeig
de Ribes Roges i substituint el de
"plaza Churruca" per placa d' A-
darró (1978), lIoc on en aquella
epoca es feien troballes arqueolo-
giques en quantitat i qualitat.

Quan I'any 1980 volen situar
espigons per defensar la platja de
Ribes Roges deis embats de les
onades, s'aviva un nou debat que
durara cinc anys més per discutir
la utilitat deis molls perpendiculars
a la costa. Es va cloure amb unes
"Obres de Regeneració" que com-
portaren la construcció d'un espigó
i un die paral.lel a la platja (1984)
i un altre espigó a Sant Gervasi
(1986).

Des de 1982, la torre de

Ribes Roges allotja I'oficina del
Patronat Municipal de Turisme
~ara jatno es diu així), i el 1983 es
va fer la presentació del "Parc de
.Ribes Ro@s", la primera fase del

qual no és' pas a Ribes Roges,
sinó que és entrE; el dic de ponent
del port i el torrent de Sant Joan,
és a dir, davant del passeig del
Carme. En canvi, la segona fase
(mostrada I'any 1986) va passar el
torrent i encercla la torre de Ribes
Roges el dia de Sant Joan de
1988. Acabada la canalització i la
cobertura del torrent de la Ramu-
sa, la platja té un nou accés des
de la vila. Aquest passeig i la
ronda d'Europa serveixen per
massificar les nostres sorres de
gent famolenca de sol procedent
de les comarques veInes.

L'abril del 1990 es va apro-

var el projecte d'urbanització del
passeig de Ribes Roges fins a la
placa d'Adarró, és a dir, la tercera
fase, obres que no foren comen-
cades fins el novembre de 1992 i
que devien acabar-se per Sant
Joan del 93. La resta d'aquesta
recent historia ja la sap tothom:
poca condícia, inundacions, pal-
meres caigudes ... Un lIarg etcete-
ra. Ribes Roges ha estat notícia,
pero les Ribes Roges han des-
aparegut definitivament sota el
modern passeig per esdevenir un
toponlrn conegut arreu del món
turístic i estiuejant, on pocs sabran
el seu significat. EI.nom ha quedat
per a la posteritat després de més
de quatre segles d'historia.

Vicen~ Carbonell i Vlrella
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