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No fa pas molt de. temps
llegíem en una publicació que
técnicsde la Generalitat havien
iniciat les tasquesde revisió i
actualització deIs límits territo-
rials deIs 946 municipis cata-
lans.Aquests técnics, enelspro-
pers anys, resseguirantotes les
fites dels termes rnunicipals.
Quanelstoqui revisar els límits
deIstermesde la nostracomar-
ca, elssorprendrá-aventurem-
la. fita que al torrent de Santa
Maria assenyala la divisió de
les terres de Vilanova i de Cu-
belles.Diem queelssorprendrá
perqué; segurament, no se
n'haurantrobatcapdesemblant,
per les sevesproporcions, arreu
de Catalunya. 1és que aquesta
fita té categoria demonumen!.

Aquesta fita, a més de ser
monumental per les sevesmi-
des(potserarribaalsdosmetres
i mig d'alcada), també és mo-
numentpel seusimbolisme.En-
cara que no hi hagi una placa
al-lusiva que ho digui, repre-
sentaunmonument a:la concor-
dia. És unmonument al' entesa
entre dues poblacions que en
certs períodesde la sevahisto-
ria van estarenfrontadespreci-
sament per aquesta línia que,
avui, endeterminatspuntsja és
nexe d'unió entre ambduespo-
blacions. És,per tant tambéuna .
fita histórica.

La seva construcció, l' any
1850,va posarfi aanysdecon-
flictes, entreelsqulsesvaregis-
trar .un últim de trascendental.
Un fet ben singular queha ser-
vit perqué avui al peu de la fita
esfaci unaconcentracióambun
motiu que mai ningú s'hagués
pogut arribar a imaginar. Ens
referim a la que es fa el 8 de
marc, data en que secelebra el
Dia delaDonaTreballadora.És
un acteorganitzat per l' Associ-
ació deDones La Fita.

Fa ben pocs anys que es fa,
pero, en cadanova oportunitat
s'hi va arreplegant una mica
més degent que l'any anterior.
Enmig delesherbes,enterritori
naturalment cubellenc, es lle-
geix un manifest i esguardaun
minut de silenci per lesmorts a
causade la violencia domesti-
ca, tan d'actualitat els darrers
anys. Possiblement d' aquí poc
temps la concentració espugui
fer enmillors condicions,ja que
hi ha una proposta d'aquesta
associacióa rAjrntament per-
que dignifiqui e lloc. De fet,
aquestpropósitja el té l' Ajunta-
ment cubellenc des del' 1999,
segonsuna informació delños-
tre DIARl del 3 de desembre
d'aquell any, La urbanització

La tita del torrentde Santa
Maria, unmonument

deIsvoltants dela fita facilitaría
l' aplec, ressaltaria la sevamo-
numentalitat i facilitaria el seu
coneíxement,

eala reacciÓdeIscubellencs: se
dieron por ofendidos, las
mujeres se amotinaron, salió
una de las principales con una

La fita, símbol de la lluita de
les dones cubellenques

Anys enrere,elUoc eraama-
gat i perdut, poc transitat. Avui,
d' encá de l' oberturadecarrersi
la urbanització de la zona, la
construcció del pont sobre el
torrent i l'encimentat del camí
vell deVilanova, la zonaésuna
altra, pero falta completar-la
amb la dignificació de la fita.

El pareGarí ésI 'historiador
que explica l' al-ludit fet singü-
lar enel seu llibre Descripción
e Historia de Vilanova i la
Geltrú. Va ocórrer a finals del
1764, arran del trencament el
1750d'una concordia sobreels
límits 'de les dues poblacions
datadael lé l O.Enaquell1750,
Vilanova va voler agregar al
seutermelazona,históricament
cubellenca, del Prat, qué havia
compratanysabans,I'any 1733.
El plet ~I va resoldre la Real
Audiencia de Barcelona, a fa-
vorde Vilanova,el i764.D'aquí
que es plantés una de les fites
davant de la mateixa capella de
SantAnt?ni. El PareGari expli- .

bandera .•. echaron al suelo el
nuevo mojon ... la autoridad
castigó el insulto, como los
hombres huyer.on o seescon-
dieron. prendió a las amoti-
nadas, que en carros fueron
llevadas a Vilanova y encer-
radas en el castillo. de la
Geltrú. L'historiador vilanoví
acaba dient que se repuso el
mojón i l'escut d'arrnes que
havia anat a parar al riu Foix.

El narrador d' aquestahisto-
ria, tan única i inversemblant a
la vegada,no dónamés detalls
d'aquest motí sensenom i que
podriem dir-ne El motí de la
fita. Tampocno revela lesseves
fonts, on poder completar-la i
contestar els diversos interro-
gants que li queden a tothom
quela Ilegeix. El pareGari dei-
xa insatisfets i amb lesganesde
sabermés sobre elfet als lec-
torsoAíxó potser ve donat pel
fet que no existís documenta-
ció. 1ésper aixó queelshistori-
adorsposteriors eslimiten a re-

petir el que diu el pare Garí
sobre aquest .insólit episodio
Com és quecap d'ells va plan-
tejar-semai preguntescom, per
.exemple, amb la bandera? El
pareGaríensexplica lapresen-
cia d'una bandera,senseespe-
cificar-ne més.Qué representa-
va aquesta. bandera? Altres
interrogants són si.entre aque-
lles doneshi havia una líder, o.
per quenosabemel seunom i el
de les altres,Perquevan ser les
dones? Se lesva jutjar? Van
coinplirpena? Coms'explica la
fugida deIshomes?Sónmoltes
les preguntesd'una historia di-
ríem no tancada.

-mAR!

La qüestió deIslírnits muni-
cipals no esresolguéfins gaire-
bé un segle després, el 1850,
quan Vilanova de Cubelles ja
feia anys - des del, 1768- que
s'anomenava Viianova i la
Geltrú. Segons diuen a causa
d'aquest motí.

E1sdos ajuntamentses van
avenir afixar definitivarnent e1s
límits en el modest torrent de
SantaMaria, on s'aixeca la fita
monumenta:l.Cubelles,al final,
recupérava una mica més de
terme, desprésd'anar-ne per-
dent alUarg de la historia. No-
méscal recordar que l'any 999,
quan hi ha la primera constluÍ-
cia del terme de CubeUesdes-
prés de disgregar-se del de
l'Olérdola, eldit terme abraca-
va desdemésenllá deSegurde
Calafell fins a la Geltrú.

A cadacostatdela fita hi ha
uneslápidesambelsescutsmu-
nicipals de cada població. En
eUess'evidencia qui era el po-
ble més poderós. .L' escut de
Vilanova ésmésric i treballat,
mésartístic queel de Cubelles.
Aquest escut de Vilanova, res-
pecteal' actual,estrobaambels
camps invertits, ja que les bar-
rescatalanesapareixenal camp
superior i el castell a sota. Pot
serunerrord'heráldica,uncamp
aquestpoc estudiat a la nostra
comarca:Tambéesveuunerror
ortográfic .

Aquestafita que,própiament
parlant, sen'hauria de dir mo-
lIó, perque segons els entesos
una fita és una pedra fixada a
.terra, conserva encara una ca-
denade quan servia depilar de
tancamenta unterreny de con-
reudel costa!.Un arbustosi una
heura que s'hi enfila amaguen
unade lesduesfilloles indicati-
ves de la direcció de la línia
termenal. L'altra, la del sud, és
més visible, pero quasi descal-
cada.] .

Si no pensés en

els altres, no seria 10.
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