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Imatge de la comarca

La desapareguda sínia de la Creu,
bressol d'unenissaga familiar

Jordi Casas
Amb motiu delesobresd'ur-

banització del tram quefalta de
la rambla de Sant Jordi i de tot
l' espai al seu voltant, algunes
de les síniesexistents en aquell
sector de la Geltrú han anat ea-
ient, una darrere l' altra, com a
fitxes de domino. Les primeres
a fer-ho, ja fa un cert temps-al
comencarnentdelesobres-, van
ser la sínia del Gall (de la qual
només es conserven, com una
relíquia -que, segurament,tarn-
bé desapareixerá- unes rajole-
tes amb el seu nom en un deis
pilars de la sevaantiga entrada
ala carreteravella deCubelles),
i lagranjaPujó. Famenystemps,
unes setrnanes, li va tocar el
tom ala síniadela Creu,queera
situada al darrere mateix del
col-legi Sant Jordi, on no sern-
blava fer cap nosa, que molts
creiem que estava indultada i
que tenia reservadauna missió
noble per al futur. Va sertambé
enderrocada,en una tarda, da-
vant del seuestat irrecuperable
com a conseqüénciadeja desí-
dia d'uns i les malifetes d'al-
tres.

Totesaquestestressíniesque
semblavenirnmortals i quemai
ningú s'atreviria a tocar i que,
per tant, no era imaginable la
sevadissort, hanpassatala his-
toria. I, pel que es parla, altres
síniesles seguiran,en la segon,a
fase,de la urbanització, en la
qual ha de quedar lliure tota la
resta d'espai fins al torrent de
Santa Magdalena. És, dones,
aquell un paisatgeamb data de
caducitat, amb els dies comp-
tats.En quedaraalgunademos-
tra? Diuen que sí.La síniaGas-
par, que éstocant a la carretera
de Barcelona, sembla que sera
I'única. Per ara, enmig de les
obres, encara segueix viva la
sínia Robert, amb una historia
mésquecentenaria,iniciada per
una familia d' aquest cognom
provinent de Canyelles i que
tambéva donar nom a unaaltra
sínia, aquestasituadaal barri de
RibesRoges.La casa,ambtotes
les característiques típiques
d'una sínia, haquedatentredos
carrersobertsqueja enennom,
com altres carrers de la zona.
Un d' ells, situat a la par! mésal
nord de la urbanització, té'asig-
nat un nom per a guardar me-
moria de totes elles. Algú 'va

tenir la bona pensada que al-
menys un carrer portés, sense
personalitzar-Io amb cap sínia
en concret, elnom de carrer de
les Sínies.

No era una sínia qnalsevol
La desaparicióde la sínia de

la Creu ensha obligat, com en
altres desaparicions,a dedicar-
li un record, una Imatge de la
comarcaperdeixar-neconstan-
cia, tambéper omplir el silenci
que hi ha hagut de tothom, i a
més perqué no era una sínia
qualsevol. La seva desaparició
representala d'una deles sínies
més populars de la zona pels
anys de dedicació a I'horla i
pels anys de vendre al mercat;
la desaparició d' un nom de re-
ferencia a la zonaper la famosa
creu que coronavala sevafaca-
na, felicment salvada ternps
enrere i guardada per bones
manso(Del penell, encanvi, que
hi havia a la sínia del Gall, nin-
gú no en sap res). Una creu
d'estil grec amb els seus ex-
trems eixamplats, semblant a
unaquehi hadavantdel' esglé-
sia d'Olivella, i quemai méses
podrá reposar, evidentment, i
que té l'anecdota que va ser
treta prudentment durant la
Guerra Civil. I, finalment, la
sevadesaparicióéslad'una casa
pairal d'una nombrosa familia
que amb els fills i els néts des-
cendents han estés el cognom
de Soler per tot Vilanova.

Parlant d'aquesta sínia no
podem deixar de referir-nos a
aquest fet tan important en la
sevahistoria com va serels deu
fills que van tenir el matrimoni
format per JosepSoler Nicolau
i TeresaPochPochoEll compta-
va 25 anys el dia del casament
realitzat al' esglésiadela Geltrú
al febrer de 1904.Era vilanoví
per haver nascut a la sínia que
avui esconeix perBatadet,pero
que llavors en deien sínia Dia-
bló, nom degut a unaconeguda
llegenda. EIs seusparesn' eren
alesboresels masovers.La nú-

via eranascudaaCubelles, feia
21 anys, per bé que residia a
Vilanova, a la masia d'en Sar-
det,on els seusparess'encarre-
gavende la masoveria.A finals
del mateix any del casamentja
vantenir el primer mi, la Maria.
Successivamentanirienarribant
els seusnou germans:Francis-

ea,Joan(queva convertir-se en
I'bereu), Bonaventura, Josep,
Cirilo, Teresa, Mercé, lsidre i
Miquel. Alguns d'aquests fills
esvincularen, permitjá del ma-
trimoni, amb altres sínies vila-
novines, com és el cas de la
Francisca,casadaala síniaPas-
cual, que era situada a I'altra
banda de l' estació, i la Bona-
ventura, casadaa la sínia Mari-
ana,queestavaprop d' on erala
de la Creu, i ran del mateix
carní de Sitges. Hi ha el cas
d'un germa, I'lsidre, que, de
casat, va estar uns anys de ma-
sover al Mas d' en Serra, a les
Roquetes. Deis deu fills, avui
en viuen quatre. Els paresmo-
rirenl'any 1956elJosepil'any
1954 la Teresa, a la mateixa
sínia.

El matrimoni fundador dela
nissaga, quan es van casar, es
diu que van estrenar la sínia,
que era de recent construcció.
Esva alearen terrenysque eren
devinya i queesconvertiren de
regadiu.D' aqueststerrenys(dos
jomals en total) ignorem, pero,
per falta de documentació, si
van sersegregatsd' algunaaltra
sínia, potser de la del costat,
conegudacom asíniaCendra,o
molt probablement de la matei-
xa sínia del Batadet, on els So-
ler (els avis Bonaventura Soler
Vidal i FranciscaNicolau Mont-
serrat, i el besavi Bonaventura
Soler Artigas) hi estavenesta-
blerts de feia anys. Sí que hi ha
documentació en el cas de la
motorització del pou. JosepSo-
ler, I'any 1924 sol-licitava a
l' Ajuntament autorització per
instal-lar un motor de 2 HP per
a pujar I'aigua. Fins al dia de
l' enderrocdela casaaquestpou
i la maquinaria que deuria cor-
respondre a una sínia de rosari
esconservavengairebéintactes
sensehaver sofert les accíons
vandáliques que sí que va patir
la casa,potser per quedar ama-
gats darrere la casa, protegits
per un accésruinós. En aquest
cas ningú va tenir l' ocurrencia
de recuperar aquestsmecanis-
mes, i es veu que tot va anar a
parar al fons del pou, que tenia
divuit metres de profunditat.

Una sínia amb aspecte de
masia

Aquestspous eren el que
donava sentit a les sínies, nom

Vilanova

que,amésd'assignarel pou i tot
l' engranatge per treure aigua,
asignava, com sap tothom, la
mateixa borta i la casa.La casa-
sínia de la Creu, hem de dir, no
tenia especial valor arquitecto-
nic, perque no era molt antiga,
com hem vist. Pero cal desta-
car-neel fet de la sevaestructu-
ra de masia basilical que li do-
naval' espaisobresortintdelque
eren les golfes. A mésd'aquest
tradicional espai per a rnagat-
zem deis productes de I'horta,
la casa tenia planta i un pis.
L'aspectequeoferienaquestdos
espais abans de l' enderroc no
cal dir que colpia l'ánima. Tot
era fosc per les fogueres que
s'hi deurienfer. Ala plantabai-
xa, l'únic que estavauna mica
sencerera la cuina. És ciar que
tot aquestaspectei la distribu-
ció que tenia darrerament poc
tenia aveureambla sínia d'uns
anys enrere. Unes reformes de
les quals no hem pogut concre-
tar I'any, la canviaren. Primer,
el portal d' entradaeramés am-
pie i amb are escarser.Aquest
portal, a rnés, tant servia d'en-
tradaper alespersonescomper
a l' animal que hi accediapera
passara l' estable,que quedava
a la dreta tot entrant, espai que
esvatransformarposteriorment

en un ampli menjador amb una
llar de foc raconera. Abans, el
menjador quedava a I'esquerra
i era l' avantsalade la cuina. Al
primer pis, el final de l' escala
donava a una sala il-luminada
pel balcóprincipal, queeraocu-
padap!!r un ¡lit i un tocador. A
cada costat, un corredor, un
d'accés a les babitacions del
matrimoni i l' altre alesreserva-
desa I'hereu de la casa.

Com tantes altres sínies i
masies de Vilanova, la de la
Creu també es va dedicar, du-
rant els anys que era un negoci
rendible, al' avicultura. EIsseus
galliners, situats a bandai ban-
da de la casa, va ser el primer
que esva fer desaparéixeri van
arribar aencabir fins aduesmil
gallines. També desaparegue-
ren altres construccions anne-
xes: el xafareig i I'aixoll de
porcs. Va quedar per al final
unapallissa adossadaala casaa
la que s'bavia de pujar per una
escaladegatquetambévarebre
les ansies destructives deis
malfactors.Tot el queavui resta
de sencerésunapalmera d' uns
70 anys, que va sortir espontá-
niament i quepotserdeixin viu-
re com una fita indicativa del
lloc on estigué la sínia de la
Creu.1


