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Can Ramon Miret, la masia més
emblemátícade Sant Pere de Ribes

Ribes és una edificació de plan-
ta i pis, sense golfes, per la qual
cosa les habitacions del primer
pis són sota teulada. En un
d'elles, en una rajola entre
I'enreixat, hi ha ectrit I'any 1839
que, tal vegada, dóna fe d'un
árrenjament de la teulada com
el que s'esta fent en I'actuaitat.
A més a més d'aquesta petita
singularitat de la casa, és
o'assenyalar la cisterna que és
a un costat de l'entraJa, i la
cuina, on es conserva una llar
de foc i on s'endevina la bocade
I'antic forn de pa desaparegut.
Lamasia té forma de Iletra L
perque d'un lateral sobresurt un
cos allargat quehauria d'haver
estatceller, pallissa i potser més
coses. Exteriorment la casa no
ofereix cap més particularitat
que la del número, detall aquest
que, com la rajola amb I'any, la
cisterna i la llar de foc, espere m
que es conservin després
d'enllestides les obres. La casa
és resguardada per un baluard,
la porta marquesina del qual
encata es rnanté, de moment.
Can Ramon Miret abans era
vora el camí de Ca l'Escolá
Avui es troba entre les parets de
I'escola deis Costerets iel pave-
lió esportiu.

Segons notícies de la prem-
sa -la casa ha estat notícia des
de.fabastantsanys enrere.per
diferents motius- Can Ramon
Miret podria estrenar-se el pro-
per setembre, convertida en llar
d'infants gestionada per una
cooperativa que va guanyar el
concurs convocat per l'Ajunta-
ment de Sant Pere de Ribes,
propietari de I'edfici. Ho és des
de I'any 1982 que el va comprar
I'antic Hospital, que I'havia re-
but en donació de Oolors Miret
Pasqual, que va morir en aquest
centre el 1965. La donant,amb
tota probabilitat, devia ser des-

Jordi Casas
Continuem amb més ma-

sies. Avui toca parlar d'una ma-
sia ribetana. El nom amb que és
coneguda és el de Can Ramon
Miret. És unavella edificació pa-
gesívola que fa bastants anys
va deixar de ser -ho, Oesprés va
ser, durant un certtemps, sego-
na residencia; i, des de fa uns
quants mesos, es troba en un
procés de rehabilitació per a un
nou ús. Aquest fet ens dóna
motiu per parlar-ne i donar-ne
algunes dade recollides del seu
passat, i també per aplicar algu-
na curiositat relacionada amb la
masia, una de les quals inspira
el títol d'aquest escrit.

Oe Can Ramon Miret en
diem que és la masia número u
de Ribes, no per altra cosa que
pel fet que a la seva tacana hi ha
clavada una rajoleta amb aquest
número. La masia, com totes
les de Ribes, té un número, igual
com les cases d'un carrero Els hi
van posar en el seu dia per
identificar-les en els padrons
municipals. En aquests docu-
mentsles rnasies eren inscrites
amb aquest número, no amb el
nom antlc o popular arrib que
erenconegudes, cosa que, avui,
dificulta als historiadors, la seva
identificació. També s'hi feia
constar el districte al que per-
tanyien. Quatre n'hi havía a Ri-
beso Per aixó a Ribes hi ha al'
tres masies que porten el núme-
ro u, pero només una, Can Ra-
mon Miret, es la número u, la
primera de les primeres, pel fet
, de seCel número u del districte
u. Les altres tressón: Can Peret
Coll, la u del disirícte dos, Can
Puig del oistricte tres,.iel Corral
d'en Capdet.la prlr:néradel quart.
Aquestes dues últimes encara
conserven I'indicador del seu
districte.

La primera de les masies de

CASAS

Parellades. Ramon Miret, i de que creiem d'interés divulgar.
segon cognom Massó, era un Ja que en aquest text ens hem
deis catorze fills que van arribar referit a Dolors Miret com a do-
a tenir Pere Miret Cerda i Josefa nant de la masia I'Hospital hem
Massó, I'hereu deis quals tenia de dir que el nomd'aquesta
els mateixos noms i cognoms senyora, Dolors, era el més
que el pare de la donant. Mal- abundant com a nom de com-
grataquestacoincidenciaielfet provar. N'apareixien més d'un
d'haver-hi un Ramon Miret centenar, girabé a cada casa hi
(aquest arribaria a ser alcalde haunaOolors. Possiblementera
de Ribes com el seu pare i un fruit d'antigues devocions.
germa) els descendents amb Sembla que al'esglesia hi
que hem consultat neguen un havia un altar dedicat a la Mare
vincle directe entra les dues fa- de Déu deis Dolors i li tenien
rnflies Mire!. L'origen del nom capellssdedícades 'a lesrna-
de la masia, sembla doocs,'qü:!W .:sles'de ean Marcertlé:laPenya
stió irresoluble. Una altrácosa' (¡:féan:'Vidiíl dé, i1ilágr~ns, 'que
seria si poguéssim .c;fispó'sa( 'heretarén';'1 non;' de les seves
d'arxius, el parroquial i el propi padrines. Mottes encara
de Can Miret de les Parellades, cel.lebren la festa a la data tra-
pero un dia ambdós van, des;:, 'dicional movible del .dive'ndres
apareixer. " '~ 'abans de Rams. Tenen una al-

Volem acabar aquesta imal' -tratestívttát.ta del15 cesetern-
tge semblantment corn hem "bre, per si la volen c;el.lebrar
cornencat, amb una curiositat dues vegades l'any.

cendent de qui va donar nom a
la casa i, naturalment, hi devia
viure un Ramon Miret, pero
d'aquesta persona no n'hem
pogut esbrinar ni el segon cog-
nom ni l'epoca que hi va estar.
Potser hi va estar amb anterio-
ritat a Pere Miret González, avi
de la donant, que és I'estadant

, de la casa més antic que hem
pogut localitzar als padrons de
I'arxiu de Ribes. El nom de Ra-
mon Miret tampoc consta al tant
esrnsntatsn altres escrits libro
de Apeo de 1847, ontampoces
menciona la masia, el nom de
la qual només el trobem escrit
en 'un paper oficial I'any 1922.
En aquell any a la masía només
hi vivien el fill del Pere Miret,
Josep MiretMassó, i els dos fills
d'aquest, la Oolors i un germa
dit Joan. A una altra casa de
Ribes sí que hi havia un Ramon
Miret, era a Can Mirét de les


