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VILANOVA

DIARI DE VILANOVA

La síniaRovira del carrer de 'les'Tires
\

JORDICASAS

1=1 carrer de les Tires és un
carrer situat prop de la placa
del Cap de Creu, del qual, en
principi, poca cosa se'n podria
dir, perqué, aparentment, és
un carrer sense importancia,
com tants d'altres de Vilanova i
la Geltrú. És un carrer estret,
d'un sol tram de cases, d'aquells
que sembla que no portin' en-
lIoc; .un carrer que té un aire
més de passatge que de ea-
rrer. Endefinitiva, uncarrerque
sembla més de poble que de
ciutat, un carrer tranquil i poc
conegut. Pero tot i ser aixó, del
carrer de les Tires sí que se'n
pot dir alguna cosa més. Nosal-
tres ti hem trobat tres singulari-
tats que el fan únic a Vilanova.
S6n aquestes: el seu estrany
nom; en una de les seves ca-
ses hi va riéíxer el poeta vil ano-
ví més important d'aquests
anys, Uuís Albalate; i, per aca-
bar, en ell hi ha la sínia Rovira
que, des de fa molts anys, es-
pera la perllongaci6 de la ram-
bla Nova.

Aquest carrer porta un nom
deis més estranys de Vilanova.
Diferents historiadors locals han
opinat sobre el seu origen, que
no esta ciar, tot i que el carrer
només existe ix des del princípi
del segle passat. Xavier García
opina que és degut al fet que hi
havia hagut alguns drapaires
que feien tires de paper o de
drap. 1, en el lIibre deis carrers
de Vilanova es diu que s'ignora
el significat exacte del nom en-
cara que s'apunten algunes
possibilitats per les diferentes
accepcions de la par aula, entre
elles una que podria ser la més
versemblant. Una tira és una
filera o renglera. El diccionari
d6na .un exemple d'ús de la
paraula una tira de ceps. .

D'aquesta qüestió no en olu
res en els seus lIibres el poeta
LluísAlbalate. Sí que, en canvi,
parla mol! del carrer (ja que ell
hi va néixer) i, sobretot, de la

sínia Rovira. En un deis llibres
diu que el carrer era la seva
segona casa i que on vapassar
les seves millors hores de nen
va ser'a I'horta deis Rovira que
tenia al costat de casa seva.
Lluís Albalate, avui domiciliat a
Valencia, va néixer al carrer de
les Tires, a la casa amb el nú-
mero 13, el 15 d'octubre de
1916, al éostat mateix de la
sfnía, I'entrada a la qual té el
número 15. La casa natal del
poeta ja no existeix perqué fa
uns quants anys que es va
ensorrar. Albalate no hi vaviure
sempre sinó que, després d'un
temps, vatraslladar-se a la casa
amb el número 12. En llibres
com Nieve en Vilanova i Cap
de Creu, U'uís Albalate explica
els seu s records d'infantesa, i
arriba a dir referent a la sí nia: si
la calle de las Tiras fue mi es-
cuela, la tiuene de mis' amigos
los Rovira fue mi Universidad i
que la sínia era com el jardí de
casa seva, En un lIibre de
poemes hi ha aquest que diu:
Ai carrer meu de les Tires carrer
deis meus pensaments,
sempre caminaré per tes
voreres amb el cor trist o
contento

Lluís Albalate també parla
del que era característic de les
sínies i del que avui només en
queda del record; recuerdo
como el mulo, con los ojos ven-
dados, daba vueltas y más vuel-
tas, sujeto a un palo horizontal,
hacia girar la gran rueda donde
iban. colocados en una ristra
sin fin los llamados en catalán
catúfols. També té memoria
sobre un altre lIoc de nuestra,s
correrías infantiles, que eran
los patios de la fábrica de teji-
dos Marqués, on hi entrava
passánt per la huerta ·de cal
Jamba, denominada popular-
mente sínia de /'aigua calenta,
llamada así porque desembo-
caban en ella las aguas tem-
pladas de las calderas de la
fábrica Marqués.

Company de jocs de Lluís

Albalate era Josep, fill menor
deis propietaris de la sínia de
noms Siel i Marieta, tal com ho
escriu el poeta. El fitl gran del
rnaírlmoni i que, aleshores ja
ajudava els seus pares, Andreu. ;'"
Rovira Sendra,' n'és avui el' r,

propletarl. Va neretar la sfnia
deís'seus pares, Gabriel i Maria,
com queda dit, que no eren
nascuts a Vilanova. El! era de
Ouerol (on van néixer també
els fills Andreu i Josep) i la seva
dona del poble veí de Ouerol,
Esblada. Entre aquests dos
pobles hi ha una masia
conequda amb el nom de La
Torreta, situada en un lIoc alt,
que és la casa pairal dels
Rovira. El matrimoni i els seu s
fills van venir I'any 1920 a
Vilanova on ja hi vivía una tia. El
pare es va posar a treballar a la
sínia que en aquells anys era
propietat de Marcel.lina Jacas.
Després ho seria de.Joan Alba
Vidal i cap al 1934 passaria a
ser propietat de la família
Rovira, a la quala Vilanova ja
els havia nascut un altre fill, de
nom Maria. La sínia es va
mantenir en activitat fins a la
jubilaciód'Andreu Rovira, fauns
14 anys. Des de lIavors la terra
ja no es conrea tot esperant
I'hora en que les autoritats
municipals decide ix in la
perllongaci6 de la rambla Nova
que pass aria pel bell mig de
I'antiga horta. El matrimoni
Rovira (Andreu Rovira i Mag-
dalena Mass6) ho sap des de
fa 50 anys. Ara sembla que
amb la definitiva desaparlció
de I'antiga Fisa la decisi6 no
trigara gaire a arribar. La slnta
Rovira I'any 1974 ja va haver
de veure la perllongaci6 d'un
carrer, en aquest cas, el Ma-
nuel de Cabanyes.

Mentre no arriba I'hora
al.ludida, continua I'espera, la
terra de I'horta que durant tants
anys va donar tota classe de
fruits hortícules que s'havien
arribat a vendre ja a la placa de
les Cols, després al nou mercat

El típ'lc porxo de la sínla del carrer de les Tires

de vuanova, fins i tot, durant els
estius, a la placa de Vilafranca.
També esperen els galliners i

.els corrals buits situats a un
. extrem de la sínia. Prop d'ells

esperen dos grans safareigs
que molts.anys enrere havien
servil" de rentadors.· Aquests
xafareixs estan plasmats en una
pintura de Rody. L'únic que esta
en ÚS és I'antic pou que abans
de ser automatitzat havia tingut
la sínia própiarnent dita. Vora
aquest pou queden algunes
restes de canals per on
circulaval'aiguacalentasobrant
de cal Jombo, la sínia velna
que, com s'ha esmentat, es
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coneixia com sínia de I'aigua
calenta, nom que, erróruament,
es vaestendre a lasínia Rovira.
La imatge d'avuí no capta ni
I'antiga horta ni el pou, ni els
satareíos, sin6 un deis detalls
rnés característiques de les
dues -cases-que formen els
habitatges de la slnia. És un
típic porxo o pont que d6na a
I'interior de la slnia. Per la ban-
da del carrer de les Tires hi ha
una mena de baluard amb una
gran porta amb un portell per
on entrar.

Del sostre d'aquest porxo
penjaven els tomacons. A un
costat del porxo hi ha la quadra


