
Es dóna la circumstancia que

el mot "ne s qu i t a" és un nom de.

lloc comú en tres munlClplS ve-

1ns: Vilanova, Sitges i Olivella.

Els dos primer s són coneguts per

Les Mesquites i el darrer es diu

La Mesquita. A Vilanova i La Gel-

trú, amb Les Mesquites, el mas

Palau, el Juí del Moro i la torre

del Moro Onclet, ja fa molts anys

que hom creu en llegendes arabs. '!
Ja ,se sap que les mesquites són

llocs de culte islamic i en el

nostre municipi, podria haver-hi 1,

quedat una romanalla.

La Mesquita d'Olivella és una

masia enrunada situada en el camí

de can Camps a Liona, a la dreta

del torrent de Querol. Fins el

1965 hi va viure un home solita-

ri. Uns contraforts indiquen que

la casa és molt vella.

Les Mesquites de Sitges són

una partida situada en el camí

de Solicrup a Miralpeix per la

cost~: El coll de les Mesquites

separa els termes de Sitges amb

Ribes. El fondo de les Mesquites

baixa de la serra deIs Paranys

fa cap a la mar entre la Punta

Grossa i la Desenrocada.

Les Mesquites de Vilanova són

unes cases veYnes del mas Coloma,

en el camí de les Palmeres. Hi

ha dues edificacions en una sola

fa~ana, la del propietari i la

deIs masovers. Aquesta darrera

és la més antiga i s'hi veuen el

portal rodó, la cisterna, pedres

de molí, cups i corrals. Els anys

setanta va sorpir una urbanitza-

ció clandestina per sota i a mig-

dia de les esmentaqe$ masies.

En cap deIs tres ¡loes que po~

ten el nom.de mesquites, no s'hi

han fet troballes de l ' ep'J>ca sar-

raYna. A les primeres,s'hi troben
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gran quanti t at de "Ll e nt ie s " fos- ,

sils. A les segones, no tenim

constancia de cap element espe-
cial¡ i a les darreres, s'hi han

fet rec~llides de porífers, o si-

gui, fossils d'esponges creta-

cies. D'aquests llocs en farem

una mica d'historia.

La Mesquita d'Olivella: se la

comen~a a designar amb aquesta

denominació a la primeria del se-

gle XIX, ja que amb anterioritat

era coneguda per mas Torregassa,

amb una dilatada historia des del

segle XV, quan fou establerta la

família Olivella a la masia. Els

de can Pau Olivella,amb el temps,

hi van posar masover i després

la van batejar de nou per "la

Mesquita",l amb la qual cosa les

possibilitats d'antic culte isla-

mic són remotes per no dir
nuBes.

és un toponim que relaciona les

Mesquites amb la propera serra

deIs Paran~s, aquesta esmentada

l'any 1536.2 MUNTANER ens adver-

teix que "mesquita" té el signi-

ficat de femta en el diccionari

de la llengua catalana. La femta

és excrement d'animal o d'home.

Ho tindrem en compte.

De les Mesquites de Vilanova

se'n tenen notícies des del segle

XVI,3 ja que, segons sembla, es

llegeix en títols de propietat

d'aquells temps.4 Nosaltres no

hem tingut tant de sort i en el

cadastre de 1793 no en tenim es-

mento Tampoc no sabem res del vei

mas Coloma. Només tenim documen-

tat un Josep Ballasté Coloma,

l'any 16975 i Anton Ballester

Coloma comerciant,dirunt el 176B,

potser propietari d'aquelles ter-

res.6 Els Ballester "Co l ona'' vi-

vi en en l'edifici on ara tenim

el local social de la Talaia i

tenien terres rep~rtides per tot

Les Mesquites de Sitges estan

documentades dis del segle pas-

sato Els Paranys de les Mesquites

Masia Coloma (Vilanova). Foto: V.Carbonell



el terme municipal de Vilanova

i La Geltrú. El fet és que per

les primeres referencies que te-

nim del petit caseriu, podem en-

tendre el perque del plural "les"

ja que són citades dues mesqui-

tes: La Mesquita del Coloma i La
Mesquita del Vida!.' I el dub;;

continua existint: ¿és un error

de transcripció o, realment, el

nom de "ne s qu it a" el portaven amb

dues cases? I si era així, per
que portaven aquesta particular

denominació? I des de quan? La

manca de dades anteriors i l'an-

tiguitat de les construccions ens

fan sospitar que eren una depen-

dencia d'una masia més important,

semblant' al cas de La Mesquita

d'Olivella. Una nota posterior

ens dóna suport a la tesi de la

duplicitat de mesquites: a un pa-

ges de Vilanova li varen sortir

tres carlistes vora les "casas

de campo llamadas Las Mesqui t as ",

a fi que indiqués el camí de Ri-

beso I, actualment, una d'aque~
tes cases porta el nom de mas Co-

loma. De quan? Esperem la c o l-l a-

boració per treure'n l'entrellat.

Pel que fa al significat de

"mesquita", és bo recordar MUNTA-

NER8 1 cercar en aquest sentit.

Sinonims són: mercaderia, femta,

fems i adobo 9 Com a "mes quita"

es coneix el "conjunt de substan-

cies que hom treu deIs diposits

de les comunes i que serveixen

per a adobar els camps.10 Per lid::

nar ' mesqui t a" hom vol dir "tirar

latrina - a les terres de conreu

per a adobar-les".11 Aquests con-

ceptes responen a la prohibició

que antigament hi havia de "fer

bassa d'aigua tocant a la paret

del veí sense construir contrapa-

ret, ja que era la bassa on es

posaven els fems per adobar els

conreus i d'on s'extreia la mes-
qUita".12 I ja sabem que eren els

fems: excrements, colomassa, esta

blada i gallinassa, productes ev~ .
- I

cuats en totes les masies que vi-

vi en del camp i del bestiar. Tam-

bé amb la mercaderia hi ha la cor

responent accepció: "materies fe:

cal s procedents de les comunes

i que es destinen a adobar els
camps",13 practicament la mateixa

definició de la mesquita: "femta

i altres substancies en putrefac-

6

ció que

de les

a adobar

s'extreuen deIs diposits

comunes i serveixen per
els camps.,,14

Pel que fa a Les Mesquites de
Sitgestno en podem dir el mateix,

ja que a l ' indret' no hi ha cap

~dificació 'ni lloc adient per a

guardar-hi -'e:Is fems, com tampoc

no existeixen restes arqueologi-

ques de temples de ritus mahome-

ta. Mentre no vulgui expressar

un terreny mesquí, pobre i poc

productiu, per ara no sabem tro-

bar-hi una explicaoió.

De la mateixa manera que La

Mesquita d'Olivella es convertí

en el femer deIs Pau Olivella,

que tenien extenses propietats,

cap la possibilitat que Les Mes-

quites de Vilanova fossin el lloc

on emmagatzemaven els excrements

del bestiar que tenia la família

"Coloma". Els animals irracionals

deIs grans propietaris eren ases,

mules, bous, cabres, ovelles,

porcs i aviram, tots ells documen

tats en el cadastre d'Olivella

del segle XVIII.

Per acabar, i com una curiosi-

tat més, farem menció que, a part

de les mesquites islamiques i de I

les mesquites de les cases de pa- ;

ges, existeix el "ne z qui t e ", nom

d'origen america (més aviat hau-
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ríem de dir mexica) d'uns arbres

de California (el "inga ci r c ina-

lis" i el "pr-o s op is dul c is "] i
d'unes gramínies de Nueva Mexico

("Bouteloua") que diuen que donen
15

una exce}lent pastura. Un cata-

la que c o I'l ab or-á a la creació de

San Francisco escrivia: "Per

aquells voltants no hi ha ni ar-

bres ni pedres; només "mezqui-
16

te". Segons sembla, un brot de

mezquite no es veu fins que les

seves arrels no arriben a trobar

aigua a un mínim de nou metres

de profunditat sota la sorra del

desert, una vegada té aigua,

la planta creix rapidament i pot

arribar a dotze metres d'al~a-
da. 17

Vicen~ Carbonell
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GRUPDE

MOUNTAIN

BIKE
JA HI SOM!1----=----------------------------::--:-'-----1
Si tens Mountain Bike i vols aprofitar-la al maxim, a

la TALAIA comen~arem proximament a sortir en grup, espe-
rem cada cop més gran.

A part de sortir cada diumenge, organitzarem Rallis,

grans rutes, carreres ...

Si ets jove i aventurer,

NO HO DUBTIS

V 1 N E !


