LES “NÒRIES” DE TORRELAMEU
Un invent antic i útil per al poble

Torrelameu és l’únic poble de Catalunya que conserva
tres “nòries”. Tot i que la paraula correcta en català és
“sínia”, a Torrelameu sempre se n’ha dit “nòries” i són
conegudes així pels pobles veïns. N’has sentit a parlar
alguna vegada?
Antigament les nòries servien per a regar els camps.
Una nòria està formada d’una roda vertical de fusta i
ferro que té uns recipients metàl·lics. Aquests,
mitjançant la força del corrent de l’aigua i la roda, elevaven l’aigua de la séquia a un nivell superior. Gràcies a
aquest invent, l’aigua arribava als terrenys de secà.
A Torrelameu les nòries aprofitaven l’aigua de la séquia
del poble. La més antiga i gran es troba al Parc de la
Nòria, dins de la població, i fa temps que es va restaurar.
Les altres dues nòries són la de la Plana del Molí i la del
Sauret. Es van construir anys més tard i estan situades
als afores. Actualment falta per rehabilitar la Nòria del
Sauret.
El segler, també anomenat sequier, era la persona encarregada d’organitzar i controlar el torn del reg de la
nòria. Una manera pràctica de fer-ho era escriure en un
paperet el nom del pagès, el dia i l’hora del reg i
penjar-lo en un aparell senzill prop de la nòria. Així
s’assegurava que tothom regava i complia el seu torn. A
dia d’avui encara existeix el segler en les comunitats de
regants.
Des de fa anys les Nòries de Torrelameu no tenen la
funció de reg, ja que s’han substituït per motors moderns.
No obstant això, a la Nòria del Parc i a la Nòria de la
Plana del Molí encara hi passa l’aigua. És un espectacle
bonic i curiós veure com és i com funciona una construcció del passat tan enginyosa.
Vine i comprova-ho!
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