
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l’associació Amics de Cervià Antic hem preparat la “Iª Diada del Castell de 
Cervià”  per commemorar simbòlicament la data en que el nostre Castell fou venut 
pels Comtes de Barcelona a Sunyer Llobet i a la seva esposa Avierna, el dia 2 de maig 
de l’any 989. 
Amb aquell acte, el castell va passar a mans de la família de nobles que poc després es 
faria anomenar “de Cervià”, i que sens dubte, durant 450 anys, contribuïria a escriure 
una de les pàgines més enlluernadores de la nostra història. 
 
Tenim el convenciment que el Castell de Cervià, d’una forma o altra, sempre ha estat i 
estarà en l’imaginari col.lectiu dels veïns i veïnes del poble.  
Qui no ha fet guaita alguna vegada dalt de l’imponent turó, i ha somiat com deuria ser 
Cervià ara fa mil anys amb el castell dempeus? 
Tot fa pensar que, necessàriament, la seva envergadura deuria correspondre’s amb la 
categoria dels senyors que en posseïren el domini fins al segle XV. 
Avui en dia, El Castell és un indret que per si sol, amb unes poques parets a la vista, 
recull tota l’essència del nostre poble. Hom intueïx passejant-hi, que no trepitja un 
pujol qualsevol, que sota els seus peus hi roman adormida gran part de l’història d’un 
poble, tal vegada d’un país… 
 
Pensem però, que perquè realment algun dia sigui possible veure’n la recuperació 
integral de totes les seves restes, és necessari que prèviament es dugui a terme una 
tasca de divulgació i de sensibilització entre els propis veïns de Cervià, que ens ajudi a 
tots plegats a comprendre la trascendència històrica i social que tingué aquesta 
estratègica fortificació en la conformació del nostre muncipi. 
 
La proposta d’instituïr el “Dia del Castell de Cervià” pot ser un primer pas per 
aconseguir aquesta fita, per apropar una mica més a joves, grans i petits, el nostre vell 
castell. 
 
Us convidem doncs, a acompanyar-nos en un matí ple d’història, i a contribuïr a posar 
el primer granet de sorra en un projecte col.lectiu que definitivament permeti retornar 
la dignitat a l’antiquíssim Castell de Cervià. 
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Qui fóren els senyors del Castell de Cervià? 
 
Sunyer Llobet i Avierna. (989-1019). Primers senyors del Castell de Cervià. 
Silvi Llobet i Adelaida (1019-1059). Fundadors, l’any 1053, del Priorat de Santa 
Maria 
Gausfred Bastons (1059-1102). Nebot de Silvi Llobet. Senyor de Cervià i de Púbol. 
Personatge de gran renom a l’época, molt proper al comte Ramon Berenguer I. Fóu un 
dels 21 nobles que varen subscriure els Usatges, les primeres lleis catalanes. Tenia 20 
cavallers a les seves ordres. 
Berenguer Gausfred de Cervià (1102-1118). 
Guillem Gausfred de Cervià (1118-1149). Fill de Gausfred Bastons. Fóu marmessor 
(persona designada per fer cumplir el testament) del comte Ramon Berenguer III. 
Posseí, amb caràcter feudal, els pobles de Bordils, Celrà, Juià, i Cassà de la Selva.  
Arnall de Llers  (1149-1164). Home del seguici del primer comte-rei de Catalunya i 
Aragó, Ramon Berenguer IV. També en fóu el seu marmessor. 
Arnall de Llers, “el Jove”  (1164-1209). Estengué els dominis de Cervià fins a Flaçà, 
Mollet, La Pera, Viladesens, Llers, Beget, Rocabruna, Santa Pau i Porqueres. 
Berenguer, Guillem, i Ermengald de Cervià. Senyors de Cervià del 1209 al 1260.  
Guerau de Cervià (1260-1291) Fóu un dels cavallers convocats pel rei Jaume I, el 
1260. També fóu designat pel rei Pere II “el Gran” per lluitar contra Carles d’Anjou, 
rei de França, en el famós Desafiament de Burdeus.  
Huguet, Pere i Guerau de Cervià. Fóren senyors de Cervià del 1291 fins al 1319. 
Huguet de Cervià. L’any 1321, juntament amb Pere de Vilafreser i altres senyors 
feudals de la rodalia, assaltaren el Priorat de Santa Maria, per punir els monjos, al crit 
de: “Muyran a foch y pedradas!”. 
Guillem de Cervià. Va acompanyar l’infant Alfons, fill del rei Jaume “el Just”, en la 
gran expedició catalana que va conquerir l’illa de Sardenya, l’any 1323. 
Guerau de Cervià. Fóu convocat per lluitar contra el regne de Granada, l’any 1331. 
Galzeran i Beatriu de Cervià. S’en conserva el sepulcre al Priorat de Santa Maria. 
Francesc de Cervià. Lluità al costat del rei Pere III “el cerimoniós” per incorporar el 
Roselló a la corona catalana. Esdevingué vice-governador del Roselló i la Cerdanya. 
Lluità també a València, el 1357. Fóu nomenat ambaixador reial l’any 1362. 
Hug de Cervià Fill de Francesc de Cervià, participà en la guerra contra Castella.  
Guerau de Cervià. Era senyor de Cervià l’any 1359. Paritcipà a l’expedició per 
sotmetre Sicília a l’obediència de la reina Maria i del rei Martí “el Jove”.       
Berenguer de Cervià. Arquitecte i escultor, entre 1434 i 1450 actuà com a mestre 
major de les obres de la Catedral de Girona, i aconseguí finalment cobrir-la.  Avui en 
dia, amb els seus 25 metres, és la nau gòtica més ampla del món. 
 

********* 
L’any 1462, amb la convulsa Guerra Civil Catalana, s’extingí el llinatge dels Cervià. 
Durant dues dècades, el Castell passà per nombroses mans, fins que, a finals de segle 
XV, l’adquirí la família Xammar, originària de Medinyà.  
L’any 1708, l’Arxiduc pretendent Carles d’Austria concedí el títol de Comte de 
Cervià a Ramon de Xammar i de Meca. 
Des del 1794, la família Fonsdeviela ostenta la propietat del Castell de Cervià de Ter. 



 

 

 

 

 

 

EL CANT DE LA SENYERA 
 

Al damunt dels nostres cants 
aixequem una Senyera 
que els farà més triomfants. 
 
Au, companys, enarbolem-la 
en senyal de germandat! 
Au germans, al vent desfem-la 
en senyal de llibertat 
Que voleï! Contemplem-la! 
en sa dolça majestat! 
 
Oh bandera catalana! 
nostre cor t’és ben fidel: 
volaràs com au galana 
pel damunt del nostre anhel: 
per mirar-te sobirana 
alçarem els ulls al cel. 
 
I et durem arreu enlaire, 
et durem, i tu ens duràs: 
voleiant al grat de l’aire, 
el camí assenyalaràs. 
Dóna veu al teu cantaire,  
llum als ulls i força al braç. 
 
Al damunt dels nostres cants 
aixequem una Senyera 
que els farà més triomfants! 
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