
Si l’any 1485 era un mercader de Vallibona el que es trobava a la vila catalana de Cervera1 ,
on constituïa una societat amb un mercader de Jaén, vuit decennis després arribava a l’esmentada
població de Cervera un altre habitant de la comarca castellonenca dels Ports: el ferrer Pere
Vidal. Aquest artesà procedia del lloc de Sorita de Morella i desitjava establir-se a Cervera, per
la qual cosa pactà amb un hostaler de la població i aconseguí una situació força avantatjosa.

En efecte, segons un document notarial atorgat el dia 12 d’octubre de 1566, en aquella data
l’hostaler cerverí Jaume Comalada llogava Pere Vidal, per un període de quatre anys, un
apartament que era una part de la casa seva per tal que hi establís una ferreria. En concret, les
peces llogades eren l’entrada, dues cambres i una saleta a la part superior. A més, l’hostaler es
comprometia a fer una fornal a l’entrada i una xemeneia i una aigüera a la saleta. Pere Vidal no
hauria de pagar res en concepte de lloguer. Caldria, però, que ensenyés l’ofici de ferrer al fill de
l’hostaler, que es deia igual que el pare: Jaume Comalada, i que proporcionés al susdit aprenent
vestit, calçat i aliments, tan quan es trobés sa com quan estés malalt. Una vegada finalitzat el
període de quatre anys, Pere Vidal hauria de donar al fill de l’hostaler vuit lliures o comprar-li
un vestit, d’acord amb el costum de Cervera.

D’altra banda, Pere Vidal donava a l’hostaler tot el fem que restés al carrer i l’entrada,
produït –suposem– pels animals que fossin portats en aquell lloc per a ser ferrats. En cas que
Pere Vidal tingués una cavalcadura, Jaume Comalada li hauria de cedir una part de l’estable,
encara que l’alimentació de l’animal aniria a càrrec del seu propietari.

Finalment fou pactat que, si dins aquell període de quatre anys que havia de durar el
lloguer de l’apartament Pere Vidal abandonava el local per a anar a establir-se en un altre lloc,
en tal cas el ferrer pagaria a l’hostaler l’import de les obres realitzades, segons valoració feta
per experts, i s’emportaria l’aprenent per tal de continuar ensenyant-li l’ofici.

Text documental
1566, octubre, 12. Cervera

Jaume Comalada, hostaler, de Cervera, lloga a Pere Vidal, ferrer, de Sorita, batllia de Morella,
al regne de València, per un període de quatre anys, un apartament de la casa seva.
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Arxiu Històric Comarcal de Cervera, Fons Notarial, Cervera, 73, Simeó Porta (menor),
Manual, 1566, f. 181.

Die XII mensis octobris anno quo supra M D LXVI.

Ego Iacobus Comalada, hostalerius, ville Cervarie, ad tempus quatuor annorum a die presenti
in antea computandorum, loco vobis magistro Petro Vidal, fabro farrario, loci de Çorita, baiulie
de Morella, regni Valentie, quoddam appartamentum domus mee, videlicet la entrada de la
porta que mire devés la síquia endre l’ort de mossèn Nofre Spigó y dues cambres y una saleta
dalt, segons que ja està partit y miganat, ab pacte que a despeses de mi, dit Comalada, tinch a
fer en dit appartament una fornal en la entrada y una xemenia y una aygüera en la sala dins dos
mesos primers vinents. Lo preu de dit loguer és que no ha de pagar ninguna cosa sinó que en
recompensa de aquell a de tenir per aprenent de dit offici de farrer a Jaume Comalada, fill seu,
tot lo dit temps dels quatre anys e que lo dit mestre Vidal lo haye de tenir dins lo dit temps
calçat y vestit y provehit en mengar y beure, bé y honestament, ça y malalt, a costum de
Barchinona. E promet lo dit Jaume Comalada que li farà haver y tenir per tot lo dit temps lo dit
appartament y loguer de aquell sens empatx ni contradictió alguna. E més avant prometten los
dits Jaume Comalada, pare, e lo dit Jaume Comalada, fill seu, que ell dit Jaume Comalada,
menor, estarà per tot lo dit temps dels quatre anys ab lo dit mestre Pere Vidal, farrer, y servirà
en aquell y a sa casa en tots los manaments lícits y hone[s]ts y, si en açò contrafeye, convenen
y prometten de restituir-li y pagar-li tots danys, missions y despesa, juxta pàtricha y consuetut
de la present vila de Cervera. E per aquestes coses tenir y servar ne obliguen tots sos béns,
mobles e immobles, e axí ho juren.

E lo dit mestre Pere Vidal accepta lo dit Jaume Comalada en apprenent y convé y en bona fe
promet de mostrar-li lo dit offici de farrer segons que milor porà y tenir-lo calçat y vestit y
provehit en menyar y beure per tot lo dit temps y ça y mala[l]t, segons damunt és dit, e a la fi de
dit temps dels quatre anys promet donar-li vuyt liures eo vestir-lo, segons costum de Cervera.
E per aquestes coses tenir y servar ne obligue tots sos béns, mobles e immobles, etc. Jurant, etc.

Testes Iacobus Grioles et Bartholomeus Robió, basterii, et Ioannes Bonet, scriptor, Cervarie
habitatores.

[Al marge esquerre:] Fuit tradita copia auctentica ut iacet dicto Comalada. Alia etiam dicto
Vidal.

Ítem ab altre acte lo dit mestre Pere Vidal done al dit Comalada tot lo fems del carrer y
entrada, ab que dit Comalada haye de scombrar y applegar dit fems, y que dit Comalada haye
de tenir, si dit Vidal tindrà alguna cavalcadura sua pròpia, en son stable, ab que dit Vidal li haye
de donar palla y sivada.

Testes predicti.

[Al marge esquerre:] Fuit tradita ut iacet dicto Comalada. Alia etiam dicto Vidal.

Ítem ab altre acte lo dit Pere Vidal convé y promet que, si dins dit termini dexarie dita stada
per parar botiga en altra part de Cathalunya eo per sa plana voluntat en altra part, en tal cars li
pagarà les obres damunt dites, a conexensa de mestres, y se’n portarà son fill per a mostrar dit
offici.

Testes predicti.

[Al marge esquerre:] Fuit tradita ut iacet dicto Comalada. Alia etiam dicto Vidal.


