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La vila de Cambrils disposa d’una variada tipologia de
fons documentals per a l’estudi del seu ric passat. Al
mateix lloc podem consultar l’arxiu municipal i part del
parroquial. A les capitals administratives, tant de la
província com del partit judicial, trobem els fons notarials.
Cal distingir entre les notaries eclesiàstiques i les civils.
Els manuals dels primers es troben a l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona i comencen el 1281. Els notaris
civils no arrenquen fins a la segona meitat del segle XVII.
Els més antics i fins el 1862 són a l’Arxiu Històric de
Tarragona, a partir d'aquesta data es custodien a Reus, a
l’Arxiu Comarcal del Baix Camp.
Per ordre cronològic els notaris laics que exerciren la
seva professió a Cambrils foren: Sebastià Gimbernat
(1660-1725), Llorenç Viver (1666-1670), Joan Vinyes
(1682-1684), Josep Pàmies (1741-1751), Sebastià
Gimbernat Arbós (1745-1774), Joan-Baptista Ferrer
Porta (1751-1762), Gabriel Gimbernat Arbós (17581803), Antoni Gimbernat Folch (1778-1782), Miquel
Bassedes Ferrer (1791-1828), Josep i Miquel Bassedes
(1828), Josep Bassedes (1828-1830), Donat Guasch Bru
(1796-1803), Josep Roca Marimon (1803-1828), Josep
Gimbernat Lloberes (1819-1836), Joaquim Ribes (18271857) i Josep Vidal Gimbernat (1856-1862)
Sobresurt la nissaga dels Gimbernat, la qual va ser
estudiada curosament per l’arxiver i historiador Laureà
Pagarolas i Sabaté l’any 1985 (Els Gimbernat i el
Cambrils del segle XVIII). ils del 1683-1685). Repassant
els llibres observem que molts veïns de Mont-roig del
Camp anaven a notari a Cambrils.
A més dels notaris residents a Cambrils hem d’esmentar
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el pas esporàdic d’altres professionals foranis que ja
sigui al servei d’una institució senyorial com la Mitra de
Tarragona o pel seu compte a causa de la guerra o per
motius econòmics o familiars es traslladaven a la vila
costanera per a escripturar actes.
Dins la notaria de Tarragona,dipositada a l’Arxiu Històric
d’aquesta ciutat (AHT),catalogada recentment (2000) per
Isabel Companys i Farrerons ,i publicada a Barcelona
per la Fundació Noguera,s’hi localitzen diversos
capbreus
cambrilencs
realitzats
per
escribans
tarragonins,tots pertanyents a la Mesa Arquebisbal:
-Marc Lluc Asamor,capbreu de Cambrils i els Arcs 16561657, signatura 626.
-Joan Fleix, capbreu de Cambrils 1683-1685, signatura
207.
-Eudald Borés Mas ,capbreu de Cambrils del 1714 copiat
el 1744-1746,signatura 394.
-Ramon
Fàbregues
1761,signatura 637.

Rafí,capbreu

de

Cambrils

-Pau Pastor Guasc,capbreu del Sant Esperit de la
capella de la Mare de Déu del Camí de Cambrils
1770,signatura 708.
-Salvi Fàbregues Rovira,capbreu de Cambrils 18051809,signatura 843.
Algun d’aquests notaris com Feliu Argimon ,actuarà a
Cambrils de forma regular,tot i encapçalar els manuals
com a notari públic de Tarragona (1660-1666).
Un fons complementari és la comptaduria d’hipoteques,
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dels segles XVIII i XIX, antecedent del registre de la
propietat. A l’AHT hom disposa de volums individualitzats
de Cambrils a partir de 1845, i conjuntament amb tot el
corregiment de Tarragona,des del 1768 (tots els llibres
tenen índexs alfabètics).
La font notarial és molt útil per a realitzar estudis socioeconòmics o bé recerques genealògiques a base de la
consulta dels testaments i capítols matrimonials, pels
quals l’existència d’índexs facilita molt les coses.
Esperem que aquesta breu nota encoratgi als
investigadors a cercar noves dades sobre el passat de
Cambrils.
Article publicat a la revista Amjup (Cambrils), 4
(2001).
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