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Planta general. Terme del Codony



D ins del territori del Camp de Tarragona sobresurt una zona 
caracteritzada per la poca extensió dels seus termes mu-
nicipals, així com per la profusió d’enclavaments d’altres 
municipis. Aquest espai es correspon al territori de l’extens 
castell termenat del Codony, avui gairebé desaparegut de la 
memòria popular. Situat a les portes de Tarragona, aquest 
antic castrum feudal englobava els actuals termes de la Po-
bla de Mafumet, el Morell, Vilallonga, el Rourell, Perafort i 
els Pallaresos, així com parts dels actuals termes de Cons-
tantí, la Masó i Tarragona. 

A partir de les dades d’un capbreu del 1510, Hèctor Mir 
Llorente, l’arxiver de nostre Arxiu Municipal i responsable 
d’aquest Racó de l’Arxiu, acaba de presentar el llibre El Co-
dony a l’inici del segle XVI. Paisatge, economia i societat 
dels antics llocs i termes del Codony a partir d’un capbreu 
de 1510, guardonat amb el Premi Tarragonès d’Investigació 
Lucius Licinius Sura que anualment organitza el Consell 
Comarcal del Tarragonès.

Aquest llibre ens mostra com serien a l’inici de l’Edat 
Moderna els primitius termes i urbanisme dels pobles 
en que es dividí el Codony, així com ens aproxima a 
l’estructuració social i econòmica dels seus habitants, els 
cultius que s’hi desenvoluparen i, immersos com estaven en 
un sistema feudal, les prestacions i servituds a que estaven 
obligats a satisfer al Capítol de la Catedral, el seu senyor 
feudal. El treball intenta també donar resposta a quan i 
com aparegué el castell del Codony, com es desenvolupà i 
com i perquè acabà esmicolant-se en un bon nombre de 
termes, donant pas a la peculiar situació actual.

A més dels altres llocs esmentats, el llibre fa un estudi in-
dividuat del lloc i terme de la Pobla de Mafumet, així com 
d’altres termes veïns que també formaren part del territori 
del Codony i avui en dia configuren part del terme muni-
cipal pobletà, com les quadres de Vilar de Baró i de Reque-
sens. Els capbreus estudiats en aquest llibre són, a més dels 
tres ja indicats, els del castell i terme de Puigdelfí, el lloc de 
Perafort, el lloc dels Pallaresos i el terme del Codony, així 
com el lloc i terme de Vilallonga. 

El llibre continua amb un petit estudi individuat 
d’aquells llocs i termes els quals, malgrat haver sorgit tam-
bé de l’extens territori de l’antic Codony, no estaven sota 
senyoria del Capítol de la Seu, i que, per tant, no estaven 
inclosos a l’estudi dels capbreus. Així podem trobar la qua-
dra de la Camareria, o termes ben propers com el Morell, el 
mas d’Eimerich Desprats, el mas de Tomanill o els Hospi-
tals, per exemple. En tots aquests casos, també s’identifica 
la seva situació i superfície i quina era la seva situació a 
l’inici del segle XVI. 

El llibre inclou diversos annexos planimètrics que ens 
permeten copsar tots els termes estudiats al llibre i la seva 
situació, així com conèixer com era l’urbanisme antic dels 
nostres pobles. També s’han afegit diversos arbres genealò-
gics dels principals senyors feudals que governaren sobre el 
Codony o a diversos pobles, com els Claramunt, els Monto-
liu o els Requesens. Finalment, hi ha una relació de tots els 
capbrevants amb el total de les seves terres, relació que pot 
aportar molta informació als qui estan fent l’arbre genealò-
gic de la seva família.

Un nou llibre d’investigació sobre 
la Pobla i el Codony
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