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VILANOVA

~ sínia~e~ unaan~asíniavora mar
I I Jordl Casas
A Vilanova i la Geltrú en tot

temps han existit, seqons els
historiadors, moltes hortes que
han estat proveidores a la po-
blacié de tota diversitat de ver-
dures i hortalisses. Aquestes
hortes des de molt temps en-
rere són cpnegudes per sini-
es, nom que en principi desig-
nava el mecanisme que per-
metia extreure I'aigua del pou.

Amb el pas deis anys la
paraula s!nia va servir per a
anomenar tot el conjunt de la
terra de conreu i la casa de
I'hortalá Aquesta definició de
sínia encara perdura malgrat
que les s!nies própiament di-
tes fa molts anys que desapa-
regueren de les sfnies, defini-
des planerament també com
masies de regadiu. També
aquestes han anat desaparei-
xent engolides per I'expansio-
nisme de la nostra ciutat,

Avui són ben poques les
sínieS existents i, encara m~
poques, les que continuen po -
tant els seus productes al me -
cat de Vilimóva: San! Gervasi,
Tup! d'Ollves, Percala, Ca9a-
don Alemany ... El seu futur és
facjl de vaticinar. Potser d'aqu!
a pocs anys només en queda-
ra el record del seu nom posat
com a deslqnacíó d'un carrer
obert on eren.

Tal vegada potser ni aixo,
víst que al nomenclátor de car-
rers de Vilanova tan sois hi ha
dos carrera que recorden les
antigues sínies, i alxó que, en
moltes ocasions els encarre-
gats d'aquestes qüestions re-
corren a noms estranys per a
batejar nous carrers, i oblíden
la toponímia local. Aquestsdos
únics carrers que recorden sl-
nies són el carrer de la sí nia de
les Vaques i el passatge de
l'lndlá, en memoria d'una slnia
de la placa Catalunya ..

Al nostre Barri de Mar, en
concret, a la zona de Ribes

Roges, trobem unexempledel
que hem dit sobre els noms
estranys que tenen preferén-
cia sobre els locals. La pre-
gunta es: per qué és va haver
d'anomenar un deis carrers de
Ripes Roges carrer de Roger
dli Lfúria i no carrer de la sínia
Serra quan es tracta d'un cár-
rer on encara avuí es pot veure
la sínia d'aquest nom?

A la fotografia veiem precí-
sament aquesta construcció,
avui en desús, No té cap valor
arquitectónic, perola seva per-

manéncia el fa un bon motiu
per parlar d'aquesta s! nia vora
mar i tenir, de passada, un
record per tantes s!nies oesa-
paregudes a les quals mai els
van donar gaire importancia, i
en tingueren, sens dubte, en la
vida económica de la ciutat.

En aquesta zona de Ribes
Robes a la qual ens referim
n'hi havia algunes, com la Ma:
sana i la Bobett. Les seves
antigues terres de conreu, com
les de la sínia Serra, són avuí
ocupad es per xalets i carrers.·
En el cas d'aquesta darrera
sínia, molt abans de terra de
regadiu, foren terres dedica-
des a la vinya fins que hi van
arribar, a la década deis anys
vínt, el matrimoni Jaume Ro-
meu i Consol Marimon i els
seus fills.

Aquesta familia era origi-
naria del municipi tarragon! de
Querol. Sortiren d'un mas de

les. rodalies de la muntanya de
Montagut, situat a unquart
d'hora a peu d'un altre mas ja
esmentat en una anterior irnat-
ge, la Torreta, casa d'on sortf
la familia Rovira, de la sfnia
Rovira. De la casa de la familia
Romeu en deien la Serra, per
aquest motiu el pare de la fa-
mília tenia per renom el Serra.
Per aixó, quan a principi deis
anys vlntcompraren les terres
'í edificaren la casa I'anomena-
ren~lnia Serra, nom que enca-
ra es pot veure a la part alta de

La sínia Serra
tenia una extensió

de dos jornals i
mig de terra

la tacana, on hi ha també I'any
de construcció, el 1925.

Tot i aixf, la sfnia també era
coneguda pel nom de sinia

• Romeu, per raons evidents.
La tarnllia Romeu, quan va
arribar a Vilanova procedent
del seu mas -venut després, fa
uns 40 anys-, primerament
stnstaua en una sínia més
céntrica, una de la qual se n'ha
perdut el nom, que era a tocar
de la fassina d'en Gibert, a la
rambla Vidal. La sínia va des-
aparéixer quán es va urbanit-
zar el carrer Anselm Clavé el
1926.

Es veu que on és avui l'an-
tiga construcció de 1925hi ha-
vía hagut una altra sínita vila-
novína, la de Sant Jordi, que
coincideix amb la stnía' Serra
en el fet que I'actual edificació
es va fer damunt d'una barra-
ca. La slnia Serra encara que,
com :he dit, no té cap mérit
arquitectónic, tenia paró fins fa
uns pocs anys.que es va haver
d'en~errocar, un característic
balcó-terrat a la tacana que, al
seu dia, va cridar I'atenció del
pintor Pau Rolg,

Aquest no es va poder es-
tar de fer-hi un deis seus fa-
mosos dibuixos. L'original
d'aquest dibuix el conserva la
família Romeu. La sínia Serra
tenia una extensió de dos [or-
nals i mi9-de terra. Com tantes
altres sínies vüanovlnes als
anys cinquanta i seixanta van
diversificar la seva activitat i
tingué els seus galliners, que
encabien fins a cinc mil galli-
nes. L'expansió avícola
d'aquells anys va ser tal que va
donar peu a una fira que seria
I'embrió d'una primera etapa
de la Fira de Novembre.

Les sínies com les que hem
anornenat.doncs, han estat lrn-
portants per Vilanova, per aixó
mereixen un record en la histo-
rialocal.
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A la foto veiem
aquesta

construcció,
ami en desús


