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Pobla de Mafumet

El Complex Esportiu Municipal
es troba a l’espai ocupat per vinyes
que es veu a la foto de portada

V

ers el 1913-1915, el gran geògraf català, Francesc Carreras Candi,
va dirigir la col·lecció Geografia General de Catalunya. Aquesta
consistí en cinc volums, un per a cada una de les quatre províncies
i un altre de general per al Principat. El volum corresponent a la
província de Tarragona fou escrit per l’eminent historiador tarragoní Emili Morera i Llauradó, i, en ell, apareix una breu descripció
de quin era l’estat de la Pobla a principis del segle XX, juntament
amb el plànol més antic dels que tenim coneixement. El petit apar-

tat de notícies històriques que l’acompanya cal llegir-lo amb prudència, car és fruit dels coneixements que, en aquell moment, es
tenien, i conté algunes incorreccions, i algunes d’importants com
afirmar que els Montoliu tingueren la senyoria de la Pobla fins a
l’extinció d’aquestes al segle XIX, quan és prou conegut que dita família vengué els seus drets feudals al Capítol de la Seu tarragonina
a la primera meitat del segle XV. L’article s’ha transcrit respectant
íntegrament la grafia original.

“Pobla de Mafumet
Lloch situat a 19 kilòmetres de Tarragona, al N.O. de dita ciutat,
que junt ab les Quadres de Recasens, de la Camarería y del Vilar,
constitueix municipi independent. Compta ab 448 habitants. També a dit lloch se li dóna lo nom de la Pobleta.
La localitat té unes 85 cases y 7 masíes escampades en son terme. La esglesia parroquial es d’entrada. Abans depenjava de la de
Secuita y son municipi manté una escola incompleta de primeres
lletres y administra lo cementiri.
Toca a la vila la carretera de tercer ordre, ara del Estat, de Tarragona per Constantí, la Pobla y Morell, ab la del empalm d’Alcover a
Santa Creu de Calafell, per la que pot comunicar-se ab Tarragona
y Valls, y ademés passa proper lo brancal de Morell per anar a la
de Sant Ramón a Reus, que pertany a la provincia, tenint estació
en lo ferrocarril de M. Z. y A., línia que atravessa son terme entre
aquest y lo del Morell.
Lo terme municipal afronta al N. ab lo de Morell; al S. ab lo de
Perafort y Constantí; al E. ab lo de Perafort y Puigdelfí y al O. ab lo
de la Selva del Camp.
Lo terreny es generalment plà, mólt productíu y resulta ben conreuat, collint-se en lo mateix los fruyts principals de la comarca en
bona quantitat y qualitat, segons lo estat oficial, aprofitant-se de
les aygues de diferents minats que van a buscar les soterranies del
ríu Francolí, que voreja la part de sol ixent d’aquell terme.
Conrèus: terres de secà, 26 hectàrees; de regadiu, 13; d’horta,
27; de vinya, 320; d’olivers, 85; de garrofers, 9; d’avellaners, 69;
d’arbres fryters, 10; d’aubareda, 9; terreny sense conrèu, 1; id. Inútil, 82; total, 651 hectàrees.
Produccions més importants: blat, 250 hectòlitres; ordi, 550; faves y
favons, 300; fesols, 600; altres llegums, 50; ví, 5,760; oli, 255; avellanes
103 kilos; garrofes, 15,993; fruytes diverses, 20,000; patates, 16,000.

Notes històriques.- Ja havèm dit al exposar los orígens del poblat
de Morell, que en los primers anys de la restauració cristiana la
Pobla de Mafumet era nomenada Guardia de Mahomat. Un y altre
nom esmentan un principi genuinament alarb, tal volta cert establiment de conrèu instalat per los mahometans, demunt de runes
d’altre primitíu, de procedencia romana.
La Pobla de Mafumet figura compresa, durant la restauració,
en lo fèu general del territori del Camp. Lo senyoríu corresponía a
Galceràn de Montolíu, descendent de Pons de Montolíu, qui, en son
testament del 31 de Juliol de 1315 va instituir herèu universal del
Castell dels Garidells, Pobla de Mafumet y altres bens a son fill Bernat, ab les sustitucions en dit testament escrites. Més tart, en la venda dels drets reyals, feta al arquebisbe Valterra per lo rey En Joan I
(1391), apareix com a localitat compresa en dita venda, y per usar
de la jurisdicció comuna, lo lloch tinent o vicari general del prelat,
En Lluís Vallterra, sobre los vasalls de la Pobla, en Bernat de Montolíu, en 1399, li disputà la jurisdicció, acudint a mides violentes y
obligant als cònsols de Tarragona a instar al veguer G. Domenge,
a fí de que posés la pau entre abdós rivals. Lo senyoríu de la Pobla
continuà en poder de la casa Montolíu fins als últims temps.
Les quadres de Recasens, Camarería y Vilar, constituexen altres tantes partides rurals del terme de la Pobla de Mafumet, y son
origen, especialment lo que pertoca a les dues primeres, també se
retrotràu al període de la restauració y repoblació del Camp de Tarragona, en força de concessions especials fetes per la Mitra y lo
poder reyal.
La quadra de Recasens anava unida ab la del Codony en lo repartiment de fochs fet el 1392, y la de Camarería ab la vila de Reus,
com formant part dels bens de dita Camarería, a quin dignatari, lo
Camarer, pertanexía lo senyoríu d’aquella vila.”

