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RIBES

IMATGE~ELACOMARCA

Masia del Canne, la llar d'una
familia de cabrers

Jordl Casas la de Ribes a Sitges,
Avui, en una nova ocasió Éssituadadarrerelagaso-

en que laimatgeés unarnasía, linera, ben aprop de la riera;
ens hem estimat més que la encara que entre aquesta i la
fotografia no fos I'habitual de casa s'interposa una altra ma-
la íacana de la casa, Com que, sia dita can Peret ColI, de la
en el cas d'ara, aquesta no té qual es van segregar les terres
cap interés, ja que -com que avui pertanyen a la masia
veurem més endavant-Ia casa del Carme, i que van ser com-
és de construcció relatlvarnent pradesper en Josep Mestre
moderna, hem decidit publicar '. Hossell, conegut com Josep
una fotografia del plafó cera- , .del. Raéó, casat amb Carme
mic en el qual es representa a Roig, Planas: EII era nascut a
la Mare de Déu del Carme, i I'altra Racó, ella a cal Caralt de
que es troba en una tacana les Torres.
lateral exterior de la casa. Pot Tot i portar el cognom Mes-
semblar que aquest plafó és treentre el propietari i el maso-
un deis molts que hi ha a les ver no hi havia cap vincle fami-
tacanes de moltes masies que liar. Aquest cognom és rnolt .
hi estan per ornament, pero, antic i corrent a Ribes.
en el cas d'aquesta Mare.de Lacasa que es van cons-
Déu del Carme la seva presen- truir sernbla serd'unasola plan-
cia és plenament justificable. ta, pero les petites finestres,
Hi és des de la família que va d'un cert estil que hi ha damunt
fer construir la casa-va decidir la Mare deDéu fan pensar en
que havia de dir-se'n Masia l'exlsténcia d'unes golfes sota
del Carme, nom de I'esposa la teulada, 'que té dos únics
del primer propietario vessants. La construccióla va

No és, pero, amb aquest realitzar el paleta Pau Soler
nom com la coneixen la majo- Rossell (1863-1956) conegut
ria deis ribetans. per Pau Muntenyés. A

Aquests en diuen el Racó l'enllestir-se.Ja construcció va
per tradició, perqué no s'han ser bene'ida pel fill del contrae-
oblidat de la procedencia de la tista, el vicari Dionís Soler Fe-
família que I'habita des de la rret (1897-1993),
seva construcció, cap a finals ' Al mateix temps hauria de
deis anys vint, i que, fins ales- bene'ir-se la Mare de Déu que
hores, havien estat masovers apareix a la fotografia, que uns
del'altreRacómésconegutde anys. més tard, al 1936, per
Ribes, que és la masia -ara, uns fets histories que tothom
restaurant- que es troba a la recorda, va haver de ser ama-
carretera de Ribes'a Cariye- gada sota una capa de calc.
lIes, en aquells anys propietat Passats els·tres anys de guer-
d'en Manuel Robert .Mestre,
que moriria tráqicarnent al
1936.

Sí es pregunta a un ribeta
pel Raca és probable que con-
testi amb una pregunta quin
Racó? El Racó que motiva
aquestes Iínies és la masia del
Racó -di ríe m- de baix, situada
també, com I'altra, a peu de
carretera, pero d'una altra, de'

L' any 1936 la
Mare de Déu va

ser amagada sota
una capa de calc

La Mare de, Oéu. És va beneir I'any 1936

moltó va amagar Ia,cabra a les
golfes com la cosa que tenia
més valor.

Passats els dies, es veu
que la manca de diners :els de
la República havien estat
anul.lats- el yan obligar a ven-
dre la cabra i ho va fer al ma-
te ix Josep a qui li hauria com-
prat el Racó. .

Gracies a uns
cigrons els ponts
de can Quadres
estan dempeus

CASAS

Una darrera historia
d'aquells anys és una en la
qual el protagonista no és una
cabra sinó un soldat republicá.
El mateix dia de I'entrada de
les. tropes de Francó a Ribes,
aquest soldat va presentar-se
a la rnaslaper a demanar una
mica de menjar.

El va atendre la Carme que
li va donar un plat de cigrons i
lIet. El soldat amb el menjar es
va distraure de complir una
missió que tenia encornana-
da: fer volar els ponts de can
Quadres i la riera de Jafra, que
són a la carretera de Sitges. El
soldat va ser fet presoner i els
ponts esmentats perduren fins
avui, gracies a un plat de ci-
grons.

ra, la familia va treure la cate
per deixar de nou visible la

, imatge.
La familia Mestre-Roig es

'va dedicar, a la masia del Car-
me a vendre la lIet de les nom-
broses cabres que tenien en
elsdíversos corrals que enca-
raperduren al voltant d'un pati
que hi ha al darrere.de tamasia
i que éstancat per un baluard.
'!;:Ifill Ftancesc Mestíe, que
porta el rnateix norn d'un avi
que a I'any 191.1,é5 esmentat a
la prernsa local per haver aju-
data uns accidentats prop de
I'altre Racó, i que avui té 79
anys, va continuar amb les
cabres i també vaques fins a
deixar-ho a principi d'aquesta
década. '

Des de lIavors ja no hi ha
cabres a la masia del Carme,
uns animals que van ser el
mitja de vida per a la familia i
també protagonistes d'una his-
toria curiosa, que va succeir
durant la Guerra Civil. Es con-
ta que la família Mestre per
evitar I'expropiació del ramat,
durant aquells anys de conflic-

, te, va repartir les seves cabres
, entre les famíliesribetanes que
necessitaven la seva lIet. A
I'acabament de la guerra, les
van poder recuperar. Nototes,
pero, sí una majoria. Les que
faltaven havien estat sacrifica-
des per rnenlar-se-Ies.

Lligada amb aquesta his-
toria n'hi ha una altra enta qual
hi va participar un avi, del qui
escriu. Aquestavi que en aque-
.1I.stemps vivía a Puigmoltó, en '
una casa que fa temps va.apa-
reixer en una Imatge de la co- , --~----~---

marca dedicada a aquest barri
. ríbetá, tenia una cabra, potser
una d'aquestes. La versió
transmesa per la nostra famí-
lia és que era comprada al
mateix Josep del Hacó.

L'avi, quan les tropes de
Franco van passár per Puig-


