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RIBES I LES ROQUETES

Masia Els Vinyals de,
Sant Pere de Ribes

Jordi Casas,

Els Vinyals és el nom d'una
masia situada a la muntanya
del Montgr6s, 1<1més próxima
al cim, davant de la qual sem-
pre que hem pujat d'excursió
fins a les antenes ens hem
aturat commoguts per la seva
mala fi i la de les edificacions
annexes que un dia s'hi afegi-
reno Encongeix verítablement
el cor la progressiva ruina en
qué va convertinl-se aquesta
masia que durant molts anys
va servir d'estada a una vella

.../ familia de pagesos.
Des del darrer terc del se-

gle passat fins a la postguerra
Els Vinyals va ser la casa pai-
ral de la familia Fontanals, cog-
nom avui abundant a Ribes i
que s'iniciá a la masia al matri-
moniar un pagés de Canye-
Iles, de nom Magí Fontanals i
Soler amo una publica deis
Vinyals, Rosa Vidal i Tort, la
família de la qual també tenia
la masia de can Vidal de la
Serra, que anys més tard
passaria a ser propietat de can
ColI, com vam esmentar en la
Imatge dedicada a aquesta
masia de can Vidal. El matri-
moni Fontanals-Vidal va tenir
quatre fills: Josep (l'hereu),
Magí, Teresa i Pere. L'hereu,
16gicament, es va quedar a la
masia, mentre Magí va passar
a viure al carrer de les Roques
de Ribes, Teresa va anar de
masovera a la masia la Ro-
queta, d'Olivella, i Pere, al ca-
sar-se, va estar uns.anys a can
Solques, al caseriu de la Coma,

passant després a fer de ma-
sover durant 25 anys 'a can
Sidro.

L'hereu, Josep Fontanais
Vidal. va casar-se amb Joana
Comas Buti, de can Sebastiá
Xicona. Van tenir dos fills:
Conxita, morta trágicament
com explicarem més endavant,
i Pere (1914-1995) que here-
taria la masia. L'any 1945, pocs
mesos després de casar-se
amb Llúcia Roig Marcer, de
can Mateu del Palou, deixaren
la masia per anar a viure a la
Fassina, masia situada prop
de la pujada de can Climent i,
posteriorment, a Vilanova. A
partir d'aquell any la masia i les
terres van tenir diferents pro-
pietaris. EI1964 n'eren propie-
taris una societat, de nom Ur-
banizacions El Mirador de Sit-
ges, presidida per Francisco
Serratusell. Per aquell temps
es van cornencar a vendre
parcel.les, fet que originaria
alguns conflictes, principal-
ment amb l'Ajuntament de Ri-
beso Actualment, sembla que
hi ha un inici de diáleg entre
l'Ajuntament i I'associació de
propietaris per donar uní! solu-
ció als problemes de la urba-
nització. Des d'aquells anys, el
propietari de I'edifici de la ma-
sia és Lluís Mármol, que pre-
veu, sortosament, perd'aquí a
un temps aturar la seva rulna i
rehabilitar-la per per residir-hi. .

La masia deis Vinyals,_al
lIarg de tot aquest temps, va
patir un canvi radical principal-'
ment en el seu ús, no pas en la

seva estructura que, segons
les fotografies que es conser-
ven, no han sofer! canvis im-
portants.

El principal va ser que
I'edificació, de servir de casa
pagesívola icentre deis diver-
sos conreus que Ii donaven
vida com la vinya, les oliveres,
els ametllers, els boscos i els
remats de cabres, la lIet de les

I quals es transportava de Ri-
bes a Barcelona, va trasfor-
mar-se per un ús gairebé anta-
gónic, en despatx de venda de
peces de terra i, més enda-
vant, restaurant.

A la fotografia d'avui veiem
només una part de la masia,
que cor-respon a un cos més
avancatderediñcació. Perallá

s'entrava al restaurant, els
menjadors del qual es veuen
parcialment a la dreta de la
fotografia, amb uns grans fj-
nestrals que donaven a una
terrassa. A les 'parets interiors
deis menjadors encara hi que-
den algunes rajoletes amb re-
franys com el El millorplat és la
gana.

Durant la Guerra Civil, per
la zona deis Vinyals es va
amagar gent de Vilanova i de
Ribes i, fins i tot, diuen que un
capellá. Junt a les ruínes de la
masia hi ha una construcció
inacabada i amada, al, costat

. d'un antic pare infantil, feta de
totxanes que té tota la traca
d'una capella.

Segons sembla es va con s-
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truir en els prímers anys de la
urbanització per fer-hi casa-
ments. Ningú recorda a quin
sant havia d'estar dedicada, si
és que es va arribar a pensar.

A la historia deis Vinyals hi
ha registrat un fet tráqic com ja
hem avancat unes Iinies ante-
riors. En un diumenge de 1924
en el camí de Ribes va ser
assassinada lafilla deis pro-
pietaris, de nom Conxita, que
tenia només 14 anys.
L'assassí, un anticpastorde la
masia, va poder ser detingut a
Vilanova i després condem-
nat. El crim va commocionar la
comarca i encara avui el recor-
den molts ribetans. La premsa
de I'época titulava la crónica
així: Horrendo crimen.


