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EL CASTELL
         DE CERVERA 
DEL MAESTRE

Edat moderna. La decadència

El declivi s’inicia a partir de mitjan del S. XVI, 
quan es documenta un greu estat d’abando-
nament. La pèrdua de funcionalitat i el pas de 
diferents conflictes bèl·lics, tals com la Guerra 
de les Germanies o la Guerra dels Segadors 
seran els causants de la progressiva degrada-
ció de les estructures del castell. No obstant, 
l’ensorrament definitiu es produirà en la Guerra 
de Successió (1701-1714) a causa del suport que 
el castell i la vila de Cervera donaren a la causa 
austriacista. Fruit d’una dura repressió sota les 
ordres del victoriós pretendent borbó Felip V, es 
va manar arruïnar la fortalesa i va quedar la vila 
poc més que deserta. El castell tornarà a recupe-
rar la seua funció militar durant les guerres car-
lines, amb la instal·lació de diverses bateries de 
canons per a controlar els accessos a la població, 
encara que serà una ocupació breu, ocasional i 
condicionada al conflicte bèl·lic.
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Edat antiga. L’origen de l’assentament

La fortalesa es situa al cim de la mola que domi-
na un vast territori i controla el curs fluvial de 
la Rambla de Cervera, utilitzada des de temps 
immemorials com a via de comunicació entre la 
zona del litoral i l’interior del Maestrat. A causa 
del privilegiat punt estratègic que representa, 
han sigut diverses les civilitzacions que s’han 
assentat en aquest lloc al llarg dels segles. En 
les diferents prospeccions arqueològiques s’han 
definit nivells d’ocupació de l’Edat del Ferro (2ª 
meitat del S. VII aC.) i del període Iber (2ª meitat 
del S. VI i principi del V aC.). Establim doncs 
l’inici de l’assentament en la fase protohistòrica, 
encara que no ho podem associar a cap estructu-
ra clarament definida.

Període islàmic. El sentit de la fortalesa

Després d’un llarg període de desocupació, evi-
denciat per la manca de vestigis d’època romana, 
l’emplaçament és habitat novament al comen-
çament de l’Edat Mitjana, concretament en el S. 
X dC. durant la invasió del litoral de llevant i el 
posterior avançament de les tropes islàmiques 
cap al nord. Serà en aquest moment quan es 
construiran les estructures de la primitiva for-
talesa, les quals es correspondran amb un dels 
Husûn estatals d’època Califal dins de les forti-
ficacions de muntanya del Sharq Al-Andalus. La 
major part de l’actual perímetre emmurallat, no 
obstant, es defineix al S. XII dC. durant el domi-
ni Almohade, moment en què es produeix un 
gran desenvolupament de l’arquitectura d’índole 
militar en el recinte; la construcció de grans 
estructures defensives, com l’imponent torre 
nord, el tram de muralla nord (amb seccions de 
més de 2 metres de potència) o la barbacana, 
denoten una necessitat de fortificació davant la 
imminent conquesta feudal. En plena creuada 
ibèrica, Cervera passà a integrar-se en la línia 
defensiva formada pels castells de Peníscola, Xi-
vert, Cervera i Morella, amb un important refor-

çament de les estructures associat a l’imparable 
avançament de les tropes cristianes i agreujat 
per la caiguda de Tortosa el 1148. És precisament 
en aquest moment en què trobem les primeres 
referències escrites, en concret a l’any 1157, quan 
el compte Ramón Berenguer IV fa cessió del 
castell i pertinences a l’orde de cavalleria de Sant 
Joan de l’Hospital perquè fos conquerit, i en les 
quals el castell apareix citat com “Cervera de la 
Frontera”.

Les ordres militars cristianes.  
El castell en la seua plenitud

Amb la caiguda de Borriana i Peníscola, els 
musulmans de Cervera capitulen pacíficament 
i l’orde de Sant Joan pren possessió de la forta-
lesa l’any 1233. Serà durant aquest període quan 
Cervera i el seu castell viuran el seu màxim 
esplendor, adquirint la categoria d’encomana 

i priorat. El terme i les pertinences són grans, 
abasten les conques mitjanes dels rius Cervera, 
Cervol i Sènia i comprenen les poblacions de 
Cervera amb Xerer (Mas de Xirosa), Sant Mateu, 
Xert amb la Barcella, la Jana amb el Carrascal, 
Canet, Traiguera amb el Mas dels Estellers (actual 
Sant Jordi), Càlig i Rossell, aquest últim després 
d’un plet amb el convent de Benifassar. Respecte 
a la fortalesa, es duran a terme importants obres 
de remodelació, tant dels espais interns com del 
perímetre de la muralla i els accessos. El castell 
i els termes passaran a mans de l’orde de Santa 
Maria de Montesa el 1319 i es convertiran així en 
la Batllia de Cervera, centre principal de l’orde al 
Maestrat. Ací s’instal·laran l’arxiu i la residència 
del Maestre, i a partir d’ara, durant els segles XIV, 
XV  i XVI, es mantindrà com la seu del poder de 
Montesa, complint les principals funcions políti-
ques i administratives.


