
Des que es va instaLlar una
fabrica de tractament de pells i
derivats situada en l'area de I'antiga
QUADRA D'ENVEJA, en una peca
de terra que hi ha entre el torrent
de Sant Joan, el camí vell de Cube-
lIes i el cornencarnent de I'antic
camí de I'ermita, que neix a la car-
retera de l'Arboc davant el Celler
deis Viticultors, aquell sector va
passar a ser conegut com L'AI-
GUACUIT.

Pero aquest nom, que en
principi només s'atribula a una partí-

El "hobby" d'aquesta primavera (20)

L'ENTORN
DEL SECTOR

DE L'AIGUACUIT

da de terra d'una superlície aproxi-
mada d'una ha (10.000 m2), actual-
ment determina un gran sector en la
urbanització de I'O-NO de Vilanova,
que va de la prolongació del carrer
de l'Aigua fins als peus de la Colla-
da, arribant a la mateixa Escola
Cossetania. Pero tot aixó exposat,
res més IIuny de la realitat si tenim
en compte les denominacions tradi-
cionals que tenien ja aquestes partí-
des i que per sort ens han arribat
fins als nostres dies. Un deis norns
coneguts per aquest sector era el
de les ROQUES DEL PELUT, que

també determinava una part deis
camins que circulaven per allá Un
altre topónirn era el que rebien les
planes de terra de banda i banda
del torrent de Sant Joan fins a la
rasa Miquelet, llindant pel N amb la
carretera de l'Arboc i el camí vell de
Cubelles i que era conegut per la
PLANA DE SANT JOAN. Aquestes
planes estaven repartid es entre
coneguts i vells pagesos de princi-
pis de segle com eren el Rabassó,
el Moreno de les Barraques, el
Garrigó o el Turona, tots aquests
eren masovers de la feixa on ara hi
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ha el parc. Una altra partida que
tenia nom propi era la plana on
actualment s'hi ha constru'it I'Escola
Cossetania, que era coneguda pel
CLOT DEL FAIG.

La plana de terra de I'altre
costat del camí, és a dir, on ara hi
ha els carrers recentment urbanit-
zats, la treballaven entre el Jaume
Culoma, el seu parent el Salvador
Alba, que era l'ermita, i la resta la
portava I'amo mateix de la hisenda,
de la qual era administrador el que
fou conegut procurador Sr. Carbo-
nell, "Mesuretes".

Fins aquí una exposició deta-
llada de la quantitat de gent -page-
sa o no- que es movien per aques-
tes antigues partides del cadastre
rural, ara a punt de passar a I'oblit
per obra i gracia de la burocracia
municipal.

Els noms donats als carrers
oberts en aquest sector són els
següents: Joan Llaverias, Menéndez
Pelayo, Gaspar d'Avinyó, Roques
del Pelut, Andreu Planas i també hi
ha la plaga de Beatriu de Clara-
munt.

Aquesta plana de terra, que
l'any 1860 era propietat del Mar-
qués de la Motilla i Conde de Tor-
ralba i més tard ho fou deis des-
cendents del Sr. Josep Ferrer Vidal,
es va trossejar en vendre-se-Ia
I'últim propietari, el Sr. Felip Bertran
i Güell cap als anys 40 als diversos' .
compradors que hi optaren. Un
d'ells va ser el Sr. Carbonell, que hi
volia construir cap als anys 50-60
uns habitatges de caire social,
promoguts per una cooperativa que
amb aquesta finalitat es va crear a
Vilanova, els quals també tenien
una botiga de queviures al carrer de
Caputxins. Finalment aquesta idea
no va reeixir i en aquests moments
un pare ocupa aquells terrenys, el
pare recentment batejat amb el nom
de la QUADRA D'ENVEJA.

LA VELLA NAU DE L'AIGUACUIT

Centrant ara I'atenció en
I'edifici concret que fou la fabrica de
l'Aiguacuit, la data exacta de la
seva construcció es pot fixar en
I'any 1890, així com també una data
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d'ampliació corresponent a I'any
1898, que portava a terme el seu
propietari en Casimir Font i Gurna.
Aquesta construcció, tan allunyada
del poble, vindria motivada perque
ja a I'any 1883 la Junta de Sanitat
del poble va estendre un recurs per
fer tancar unes altres indústries
similars a aquesta que hi havia dins
el poble, per raó de la mala olor
que expedien.

i ~i~6 per a la canalla, .que no sabi-
en el perque, era una novetat.
Aquest~ mena de construcció era
necessaria per a una total ventilació
deis productes qué allá' es tracta-
ven.

EL PRÓCES

La nau que contenia aquesta
indústria era d'una construcció molt
original, era feta amb rajola de fabri-
ca en planta baixa i un pis superior.
Aquest primer pis cridava molt I'a-
tenció perque les seves parets eren
totes plenes de forats, aixo és, una
cornbinació d'una rajola sí i una no,

La fabrica de I'Aiguacuit va
ser instaLlada per I'empresa Comer-
cial Vila de Barcelona que tenien
fabriques de teixits arreu de Catalu-
nya i aquesta de Vilanova el que
feia era tractar les pells abans es-
mentades així com també carns i
peixos mig dissecats, bullint-Ies en
unes grans calderes. Tota aquesta
materia es transformava en una



gelatina o pasta que era transporta-
da al pis superior anomenada "I'as-
secador" i dipositada en unes pi-
ques d'uns 10-15 cm de fondária i
que, en reposar, es convertia en
una materia espessa "tipus sabó"
que en el moment oportú es podia
tallar amb un ganivet i fer-ne pasti-
lIes. Les pastilles eren dipositades
en canyissos i també en uns qua-
drats de tela per tota la nau que ja
estava preparada per a aquest fi i
ara es quan cornencaven els efec-
tes esperats d'aquella construcció
tan especial de la ventilació i poste-
rior assecament d'aquell producte
obtingut.

Un cop aquelles "pastilles" ja
assecades eren lIigades les unes
amb les altres rnitjancant una agulla
i un fil i enviades a Barcelona o a
les fabriques que aquella companyia
tenia.

El producte obtingut d'aques-
ta transformació era una cola que
s'utilitzava en la fabricació de teixits
i també era utilitzada en el ram de
la fusteria per a encolar les metxes
deis encaixos deis bastiments; d'a-
quella cola es feien diferents quali-
tats i el seu color era fosc com la
xocolata.

Naturalment amb aquesta
transformació es produien subpro-
ductes que eren aprofitats com a
adobs orqanics per a la terra, barre-
jant-Ios amb altres rnateries en
descornposició. Quan encara no hi
havia el corrent electric utilitzaven el
carbur per a I'obtenció de lIum per a
la fabrica.

Un cop explicada quina era la
materia primera de que se servien i
el tractament que seguia, es fácil
pensar que en aquell sector i en la
mateixa fabrica hi havia d'haver un
greu problema quant a les males
olors, tant és així que molts page-
sos deien que anaven a treballar al
costat de la "fabrica de la pudor".
Motivat per aquest aspecte negatiu,
a la fabrica només es treballava
durant la temporada de fred i es
tancava en l'epoca de calor per
evitar mals pitjors.' ; .,

Aquestes rnateries tractades
com tot tenien també uns lesidus
que treien a fora i que eren "reci-

clats" per algun hortola que els
gastava per al seu hort barrejant-Ios
amb bassa. El maneig d'aquestes
dues materies era més aviat des-
agradable, pero la seva efectivitat
era prou eficac i comprovada, motiu
pel qual els més agosarats ho conti-
nuaren utilitzant mentre n'hi hagué.

vivia un encarregat-vigilant-home
per a tot, que era el Sr. Francesc
Montané, que s'hi va instal.lar en
casar-se i que hi visqué més de 40
anys fins a la posterior venda de la
propietat a la família Burguet de
Vilanova, que va transformar les
seves instal.lacions -i les noves que
hi va fer- en una granja avícola.

Encara que només era per
temporades donava feina a cinc o
sis persones; tot i que també tenia
una certa mecanització, ja que en el
primer pis hi havia una vagoneta
que corria per unes vies per dins de
la sala pera transportar el genere
d'un costat a I'altre.

El material era transportat
amb els "carromatos" (aquells car-
ros de quatre rodes, baixets, amb
les rodes del davant qiratories i
tirats per dos cava lis) de cal Nico-
lau, que el portaven a I'estació. En
una ocasió, mentre descarregaven
el carro i estant deslligats els ca-
va lis perque pasturessin, un d'a-
quests -que per cert eren unes

Com que hi havia un
habitatge adossat a la fabrica, hi

,~" 39



grans besties- es va posar per so-
bre de la cisterna de desquas deis
lavabos i aquesta es va ensorrar. La
feina va ser per a treure'l, ja que
van haver d'omplir de runa la cister-
na fins que I'animal va sortir-ne sa
i estalvi. En finalitzar la década
deis anys 30 les fabriques de teixits
van anar canviant i modernitzant els
processos de fabricació i van deixar
de gastar les materies que es pro-
duren a I'Aiguacuit de Vilanova,
portant aixó el tancament definitiu
d'aquesta petita empresa. De la
"fabrica de la pudor" -com en deien
alguns pagesos- ja només va que-
dar I'obra de fabrica abandonada
fins a la seva venda.

L'AIGUACUIT D'AVUI

Avui el nucli originari d'aquest
nom resta invariable, pero com hem
dit més amunt la ciutat coneixerá
amb aquest nom un sector proper
separat pel parc en el qual s'han
obert uns carrers nous que porten
els noms de personatges poc cone-
guts i deis quals ens cal saber la
historia.

QUI EREN ELS PERSONATGES
QUE HAN DONAT NOM

ALS CARRERS

CARRER D'ANDREU PLANAS. Era
fill de Ribes i a ell s'atribueix la
reconquesta de la torre d'Enveja als
moros I'any 1125, el dia de Sant
Joan, aprofitant que els seus ocu-
pants havien anat a banyar-se. Per
aquest motiu I'ermita que s'hi va
construir després es va dedicar a
aquest sant. L'escamot de l'Andreu
Planas, després d'apoderar-se de la
Torre d'Enveja, ataca i prengué la
d'Adarró.

CARRER DE GASPAR D'AVINYO.
Era el Senyor del "Castell d'Enveja"
durant el segle XVI. També ho era
de la quadra de Cortils, que corres-
pondria a I'actual Torre del Veguer,
nom aquest degut al fet que el seu
propietari fou nomenat I'any 1578
Veguer de Vilafranca.

PLA9A DE BEA TRIU DE CLARA-
MUNT. Fou teudatária del castell i
terme de Cube/les durant els anys
1119 a 1129. Fou també la segona
esposa del Deudat Bernat de Clara-

, ,

munt, del qual rebé. els caste/ls de
Tarnaritt i de Cube/les en violari
(pensió vitalícia). .

CARRER os :J0AN LLAVERIAS.
Va néixer el 10 de novembre de
1865 a la Geltrú. \la ser dibuixant i
pintor. Va i/.lustrar una gran quanti-
tat de /libres infantils entre els quals
destaquen els del Patufet i el Cu-
cut. Es dedica tarnbé a la pedago-
gia artística i entre el deixebles més
destacats hi hagué Lola Anglada i
Valentí Castanys. Va morir a Barce-
lona I'any 1938.

Altres noms de carrers cor-
responen a prolongacions deis ja
existents abans d'urbanitzar aquesta
zona de l'Aiguacuit, situada a I'oest
de Vilanova.

Joan Lluís Sivill i Ver~és

Bibliografia:

-Els carrers de Vilanova i la Gel-
trú n. 5: L'expansió del segle XX.
-Anales de Villanueva y Geltrú
1850-1880. José M. Freixa Olivar.

Després de les vint-i-una
bruixes de la revista del setembre
passat i de les vuit que varern afegir
en la revista del mes de rnarc
d'enguany, hem fet una nova collita.
Acaba de publicar-se el tercer volum
de I'ONOMASTICON CATALONIAE
del professor Joan Coromines i a les
pagines 128 i 176 ens dóna unna
nova relació de bruixes catalanes.
Heus-Ia aquí:

-- Font de la Bruixa de Fígols
(Berqueda), Correspon al núm.
20 del setembre. Es cap al sud
de la Gallina Pelada.
30. Font de la Bruixa de
Lladurs (Solsonas).
31. Font de la Bruixa de
Cabdella (Pallars Jussa).
32. Salt de la Bruixa de Bretui
(Pallars Sobira).
33. Portell de la Bruixa de

MES BRUIXES
Saldes (!) (Berqueda), En el
mapa de l'Alpina hi veiem la
canal de les Bruixes i el
planell del Diable. Tindran
parentiu?
34. Gorg de les Bruixes de
Sant Martí d'Albars o del Bas
(Osona).
35. Torrent de les Bruixes de
Llavaneres (Maresme).
36. La Pla~a de les Bruixes
de Pinós (Solsones),
37. Collet de les Bruixes
d'Ardevol (Solscnas).
38. Pla~a de les Bruixes de
Santa Susagna, a 1'0 de la
serra de Miralles (Solsones).
-- Pla de les Bruixes, a 409
m alt, entre Vallgorguina i
Arenys. Correpon al núm. 19
de la revista de setembre
1994. Ara en tenim la situació.
39. Serrat de les Bruixes, de

singular forma coruca,

damunt Ribelles(Garrotxa).
40. Puig de Ses Bruixes, que
forma part de la muntanya de
Randa, a Llucmajor (Mallorca).
41. La Cadira de les Bruixes,
a Évol (Conflent), roca en
forma de cadira cap a la font i
el pla de Bordol!.

Entre les primeres hi ha lIigams
amb I'aigua, pero les altres són
enlairades, sobretot lIocs plans d'alta
muntanya, on diuen que les velles
bruixes van a bailar a I'entorn de
Satanás.

N'hi ha més? Quasi segur.
Agrairem les dades que ens facin
arribar.

Vicen~ Carbonell i Virella


