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[Irnatqe de la comarca I

El Castell de Ribes, unes pedres
que tan viure la historia

Jordi Casas

Des de fa un temps éspossible

fer una visita guiada al Castell de

Ribes, una oportunitat que no hau-

rien de deixar escapar ni els ribe-

tans ni la resta de la comarca, ni la

gent de més enllá. Una visita al

castell esconverteix en una expe-

riéncia que queda en els records

personals més íntims, per un do-

ble motiu. D'una banda, perqué

les seves pedres ens fan viure la

historia. I de I'altra, perqué hi ha

l' oportunitat de coneixer la perso-

na que hi viu, que, a més de ser el

restaurador i mantenidor del cas-

tell, és l' animador de les visites.

Parlem del ballarí (deixeble de

Magrinyá) i concertista de casta-

nyoles José de Udaeta.

El castell éssobre unes timbes

.argiloses modelades per les rieres

de Ribes i de l'Espluga, que passa

pel bell rnig de l' historie nucli de

Sota-ribes. Per pujar al castell hi

ha dos accessos, un de més cone~

gut i un altre de menys, que puja

més directament des de les cases

de Sota-ribes, per darrere de Can

Déumajudi. És una pujada empe-

drada que, tot i així, es va tapant

per I'herbam. És el pujador més

medieval. L'altre cami puja per la

banda de llevant del castell, ran de

timba. Té pel costat contrari una

sobrevivent vinya. Les dues puja-

des arriben al peu de la torre, la

part substancial del castell. Pel seu

exterior s'enfilava ufanosa una

heura, que li donava un aspecte

molt bonic i senyorívol, tot i que fa

malbé la pedra. D'aquí que, actu-

alment, només en veiem les restes

encara adherides del que era, ja

que esva decidir tallar les arrels. A

una banda i a I'altra de la torre hi

ha sengles entrades al castell. Pel

costat del cami de Sota-ribes, a

l' edifici adossat, hi ha un portal

del segle XVI que va ser col-locat

afinals dels anys seixanta. És qua-

drat amb simulació d'encoixinat.

Udaeta el va trobar a Tarragona i

supera, diguem-ne amb dignitat,

l' adaptació al conjunt. Ocupa el

lloc d'un portal que no tenia cap

gracia. Era d'arc rodó, pero sense

dovelles, ja que havien desapare-

gut. En una fotografia de l' any

1920, publicada al programa de

Festa Major de 1983, aquest por-

tal estava convertit en un simple

portalet emblanquinat. Aquest

encara avui perdura a la finestra

del primer pis.

De fotografies del portal, tam-

bé en té el ballarí, a qui plau ense-

nyar-les, Són d'abans de la refor-

ma i també n'hi ha d'altres del

moment de la instal-lació del nou.

Al' actualitat, aquest portal no

es fa servir. L'entrada real ésel de

l' altr~ costal. S' assembla a molts

altres que hi ha en els baluards de

masies del terme, d'arc escarser i

cobert amb una marquesina. A la

fotografia de 1920 aquest portal

no existia. Darrere d'ell s'obre el

jardí.

Del jardí estant, la torre encara

causamés bona impressió, no pas

per la seva alcada, només 19 me-

tres,sinó per la nova perspectiva

que ofereix i per l' enigmática por-

ta-finestra que existeix a la banda

de rnigdia, ran de la teulada de

l' edifici adossat, aquest reforcat

per contraforts cantoners. Molts

visitants creuen que és una fines-

tra, pero surten convencuts que és

un portal, malgrat que esta a con-

siderable alcada,

Per aquí entraven en aquells

temps que, segons un llibre de

castells editat el 1967, parlant des

de Ribes, diu: Esta fortaleza tuvo
gran importancia guerrera en las
luchas de losprimeros siglos de la
Reconquista.

Bona part dels entesos esta

d' acord que aquest portal és un

deIs elements més singulars del

castell, pel seuare de ferradura i el

dintell del que sembla falta una

tercera pedra. Des de l' interior, al

segon pis de la torre, es pot com-

provar la seva antiga funció.

Aquest pis comunica per una por-

tella amb el segon i darrer de l' edi-

fiei adossat, que éson hi ha l'estu-

di de José de Udaeta. Hi assaja

El Castell de Ríbes, emblema del nuclí

amb les castanyoles i éson ofereix

al públic una demostració de les

sevesqualitats. Per superar l' alca-

da quehi ha, en comptes d'una

més segura escala de cargol, hi ha

una escala de ferro clavada a la

paret que acovardeix molts visi-

tants. Pero valla pena superar-he,

Dóna a un repla en el gruix de la

paret on hi ha una fmestra, id' aquí

es puja més fácilment a una zona

sota terrat amb un brocal al voltant

del buít de la torre i a la portella per

on sesurt al nou terrat, envoltat de

merlets.

Abans de I'arribada del balla-

rí, la torre no tenia sastre. Anys

enrere havia tingut diversos pisos.

Ara només té planta baixa idos

pisos, més un terrat amb imrnillo-

rabies vistes. Al primer pis hi ha

les habitacions privades, i una sala

noble amb una finestra amb feste-

jadors. I a la part interior de la

torre, s'hi exposen fotografies i

records personals. Aquesta sala té

una volta molt interessant. Al seu

terra queda la basemassissa de la

torre, d'uns 3,5 metres. És visible

a la sala d'estar de la planta baixa

i a l' entrada de darrere de la porta

de Tarragona. En aquesta planta

baixa també hi ha la cuina i un

menjador amb grancampana i el

forat que resta del que era el forn

de pá, A un costat perdura l' antiga

masmorra, actualment el rebost.

Aquesta lmatge l'hem limita-

da a una descripció i deixem de

costat la llarga historia. Tot i així

no ens podem estar de fer dos

apunts finals. És una llástima que

el castell perdés el nom de Bell-

lloc, que figura a la Carta de Po-

blació de l'any 990. I que és bo

que hi hagi desacord sobre si el

castell havia estat més gran i tenia

més torres i que amb les pedres

d'algunes es va construir l'esglé-

sia vella, l' ermita de Sant Pau, les

casesdeSota-ribes ... Aixofarnés

llegendari el castell.l


