
Torre del Veguer
Transmissió Sínia de Catúfols
La més sencera que resta a la nostre contrada.

Sap tothom qué és una sínia? Jo tinc
la sort de recordar el que és i el que ha es-
tat una sínia perque hi vaig néixer. Molta
gent pensa que una sínia és una horta, i no
és ben bé aixo,

La' sínia es un mecanisme molt antic,
-inventat pels arabs- que servia per fer pu-
jar I'aigua deis pous per a regar les hortes.
A Vilanova n'hi havia moltes de sínies i la
vida deis hortelans depenia totalment de
la sínia. La sínia es compon de quatre parts
principals: el pou, roda, el porxo, i I'ani-
mal.

El pou: la boca del pou solia fer cinc
metres de llarg per un i mig d'ample. Els
pous de les sínies tenien aquestes mides
perque en el centre del pou hi anava una
gran roda que e(>movia gracies a la tracció
d'un amimal.

la roda: Era d~ 'ferro i feia tres metres
de diarnetre ...Estava 'rodejada de forats on
anaven clavades unes estaques d'olivera
que en deiern escálems. La.funció deis es-
calerns era molt important perque aguan-
taven les cinquenes. Les drlquenes eren
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LA SINIA
Molt lentament giravolta la sínia

i passen anys, o segles, fins que I'aigua

s'enfila al cim més alt i, gloriosa,

proclama la claror per tots els arnbits.

Molt lentament davallen aleshores

els catúfols per recollir més aigua.

Així s'escriu la historia. Saber-no
no pot sobtar ni decebre ningú.

MIGUEL MARTí I POl

dues cordes enquitranades que pujaven i
baixaven paral.leles al Ilarg del pou, por-
tant els catúfols lligats amb un filferro o
cordeta. Aquestes cordes del pou es can-
viaven cada quatre o cinc anys. Com anéc-
dota, recordo que la canalla aprofitaven les
cinquenes velles la nit de Reis. Aquella rna-
gica nit, les encenien i tot fent-Ies rodar ana-
ven a esperar-los.

Ouan la roda rodava, els escalems
feien pujar i baixar les cinquenes que en-
traven i sortien de I'aigua carregades amb
els catúfols. Els catúfols eren de test i es-
taven foradats pel cul de manera que, quan
entraven a I'aigua, I'aire sortís pel forat i po-
guessin pujar plens. Ouan els catúfols ana-
ven cara amunt, rajaven per aquest forat,
pero mai no es perdia res perque I'aigua
que deixava anar el del davant I'arreplega-
va el del darrera, i sempre pujaven plens.
Un cop els catúfols arribaven dalt s'anaven
buidant progresivament dins la pastera, i
aquí, I'aigua passava per un canal que la
portava als safareigs. Primer anava el
safareig de I'aigua neta, que era per al
bestiar, i també desviava cap a la pica. La
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Sínia de Catufols
L'aigua cau a laDO pastera
i s'en va cap al safareig
TORREDEMBARRA

Sínia de Catúfols lateral
En el forat de /'eix hi anava una
viga, connectada amb /'animal
que giravoltava
TORREDEMBARRA

pica era un safareig petit pel consum de la
casa, i comunicava amb I'altre safareig gran
que era el que feien servir les dones per
rentar.

Recordo que de molt petit anava a
comprar els catúfols amb el meu pare al
Gremi d'Hortelans, que era al carrer Aren-
gaders, darrera del castell de la Geltrú. Les
cinquenes les cornpravern a cal Salvat
esparter al carrer de Mercaders, avui cal
Xatet. I els escalerns ens els portava un
pages esporgador que es dei a Avinyó.

Ouan es volia fer aturar la rotació de
la sínia, el cadell era una peca molt irnpor-
tant, ja que evitava que els cinquenes re-
culessin. i els catúfols anessin enrera,
trencant-se inevitablement. El cadell era
una corona dentada de ferro situada a la
punta de l'eix de la roda i una palanca re-
picava la corona així que anava rodant.
Aixo provocava un sorollet molt caracterís-
tic de totes les sínies: el cric-cric-cric. Ouan
es parava la roda, aquesta palanca traba-
va la corona dentada i evitava que tirés en-
rera. Els catúfols, un cap la roda parada,
trigaven hores a buidar-se, i el sorollet que
feien és també digne de recordar.

El pbrxo i I'animal: com he dit abans,
la torea que feia moure la roda la donava
una animal que feia la seva feina al porxo,
al costat del pou i dé-Ia roda. Evidentrnent
la roda i eJ porxo estaven units per una
barra de Úansmissió~ Aquesta barra
estava unida horitzontalment per un
extrem a l'eix de la roda, i per l'altre a I'ar-
bre, que era un ferro vertical al mig del
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porxo. L'animal, dones, donava voltes al
voltant de I'arbre, enganxat a I'extrem
d'una barra de fusta i conduit pel ronsal.
Per evitar que I'animal es maregés se li ta-
paven els ulls amb un drap i amb unes ulle-
res de pel i espart.

Encara recordo que, quan era petit, el
meu pare em feia estar Ilargues estones al
porxo per vigilar que el cavall no s'atures
o fés el mandra. Jo aprofitava aquestes es-
tones per memoritzar I'abecedari que algú,
molts anys enrera, havia escrit en una de
les parets del porxo de casa.

Per allá els anys vint totes les sínies que
es feien naves les feien de pou rodó, i a la
sínia ja no hi havia ni cinquenes ni catúfols
sinó bombes de rosario La bomba de ro-
sari consistia en una cadena que anava per
dins d'un tub de lIautó. Aquesta cadena por-
tava un pistó de goma a cada set metres
de Ilargada. En deiem taps. Aquest tipus de
bomba funcionava per expiració, i els taps
no es podien posar separats a més de set
metres perque I'expiració té un límit.

Sínia Bomba de Rosari

Aquest mecanisme de bomba derosari po-
dia ésser activat per I'animal o mitjanc;ant
I'electricitat. Per tant, algunes hartes amb
bomba de rosari seguien essent sínies per-
que era I'animal qui feia rodar el mecanis-
me. En canvi altres hartes que gaudien
d'electricitat varen deixar de ésser sínies
per aquest feto

Un exemple d'aquesta innovació és la
sínia de casa, que havent esta una sínia, és
ara una harta que ha conservat el nom de
la sínia que fou.

A la nostra comarca tenim per costum
d'anomenar totes les hartes amb el nom de
sínia, i com podem veure, avui ja no n'hi ha
cap que ({girayo/ti)}, com diu el nostre poeta

FRANCESCCOSP I VILA
Sínia El Cacador
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