Imatge de la primera pàgina del llibre de Baptismes del Codony (1753-1775)

Imatge del fragment de l’inventari post mortem dels bens de Maria Martí de la Pobla (1688)
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Baptismes del Codony

A

l’Arxiu Municipal estem d’enhorabona. Els fons s’han vist ampliats amb la recent incorporació de part de l’arxiu parroquial
de la Pobla conservat a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), així com documentació relativa a la Pobla
provinent de l’Arxiu Capitular de Tarragona. Tota aquesta
documentació ens arriba mercès a un conveni signat entre
l’Ajuntament i l’AHAT, pel qual des de la Pobla es col·labora en
la digitalització dels fons eclesiàstics i l’Arxiu Arxidiocesà, en
contrapartida, aporta una còpia digital per tal que els pobletans puguem consultar-ho directament a l’Arxiu Municipal.
Encara queda força documentació per digitalitzar. Aquesta,
s’anirà entregant a l’Arxiu Municipal a mesura que avancin
els treballs de digitalització.
La documentació que es pot consultar presenta una gran
diversitat. Pel que fa al fons parroquial, conté diferents tipologies, totes elles de gran interès. Així, podem trobar els
nomenaments de vicari nutual de l’església de la Pobla (cal
recordar que, fins el 1867 no hi hagué parròquia pròpia i es
depenia de la parròquia del Codony) de finals del segle XVIII,
així com els comptes del que es devia al vicari els anys 1773 i
1774. Dins l’àmbit purament eclesiàstic trobem també correspondència de diversos vicaris, entre el 1788 i el 1820. Una de
les joies que ens han arribat són diversos llibres sagramentals, fonamentals per a qualsevol persona que vulgui fer el seu
arbre genealògic, concretament s’han digitalitzat el llibre de
baptismes dels anys 1753 a 1775 i els llibres d’òbits de 1701 a
1749 i de 1749 a 1775. No es conserven els llibres posteriors
a 1775, ja que, a partir d’aquesta data la documentació es
custodià a l’abadia de la Pobla, essent destruïda pels revolucionaris el 1936.
Els vicaris i rectors no només atenien les qüestions religioses del veïnat, sinó que també podien exercir com a notaris.
Dins d’aquest àmbit destaca un conjunt de 50 testaments de
pobletans, redactats entre el 1718 i el 1771. Els religiosos també podien esser designats marmessors de les darreres voluntats
d’algú. Respecte a això disposem de dos bons exemples. Així,
s’ha conservat el procés que enfrontà al rector del Codony,
com a marmessor, amb els parents de Maria Martí, vídua de
Josep Llorach, pubilla dels Guardiola (la família més important de la Pobla fins al segle XVII). El procés fou llarg i feixuc,
com ens ho mostren les dates extremes dels documents del
procés: s’inicia el 1675 i no tindrà un desenllaç definitiu fins
el 1733. Dins del procés, prou interessant i farcit de dades de
per si, podem trobar el testament de Maria Martí, l’inventari

de tots els seus bens, la qual cosa ens permet conèixer com
era l’interior d’una casa acabalada de la Pobla a darreries del
segle XVII, o la concòrdia i avinença a la que arribaren tots
els interessats. L’altre exemple és la tava (que seria com una
subhasta) de l’arrendament de la casa, vinya i terres del pubill
Pau Pagès, fet l’any 1714, per tal que aquest, havent quedat
orfe i essent petit, pogués subsistir.
Des del segle XV el Capítol de canonges de la Seu de Tarragona foren els senyors de la Pobla. La documentació de
l’administració i senyoria es conserva a l’Arxiu Capitular de
Tarragona. La sèrie de les Comunes Distribucions del Capítol
ens ha proporcionat una molt interessant col·lecció de capbreus, els quals ens són de gran utilitat per a saber com estava
distribuïda la terra, què es conreava o què es pagava de cens,
en el moment en què es van redactar. El capbreu més antic correspon al de l’any 1510, a més trobem una còpia d’aquest feta
l’any 1535, un altre capbreu del 1555, un altre del 1620, un
del 1659, un del 1684 i, finalment, un altre datat entre el 1785
i el 1794. En aquests capbreus, a més del de la Pobla, podem
trobar capbreus d’altres indrets com les quadres de Vilar de
Baró i Requesens, Vilallonga, Puigdelfí, Perafort, el Codony
o els Pallaresos.
A la sèrie d’administració de la Pobla, trobem diversos
llevadors de comptes de l’administració de la Pobla i de les
diverses fundacions que es van anar agregant al llarg del segle
XVIII, des del 1721 fins el 1831.

