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SETGE DE JAUME I AL CASTELL DE CERVELLÓ 

Un dia d’agost, en concret de 1224, el rei Jaume I va posar setge al castell de 

Cervelló. 

Eren temps convulsos, de revoltes i intrigues nobiliàries. El rei Jaume tenia 

només setze anys, en una època en què els nobles tenien molt poder i 

intentaven apropar el jove monarca als seus propis interessos. 

Hi havia dos personatges que en aquell moment exercien molta influència entre 

la resta de la noblesa: Nunyo Sanç que era comte de Rosselló i Cerdanya i 

Guillem de Montcada, vescomte de Bearn i senyor de Castellví. Existia una 

gran rivalitat entre ells. 

Segons sabem per la crònica de Jaume I (El llibre dels feyts) l’espurna que va 

fer esclatar la guerra va sortir de casa de Guillem de Cervelló, on es va produir 

una discussió per un astor. 

A diferència dels musulmans que utilitzaven els falcons, els cristians 

s’estimaven més els astors per ensinistrar-los per a la caça. 

Els dos nobles van entrar en guerra, i Nunyo Sanç va demanar l’auxili del rei, 

atès que eren cosins, i els Cervelló es va trobar a l’altre bàndol, ja que tenien 

forts lligams amb els Montcada. 

Segons explica el rei Jaume a la seva crònica, va sortir d’Aragó i va anar 

prenent totes les fortaleses que trobava dels Montcada i els seus valedors i 

prengué el castell de Cervelló, després d’assetjar-lo tretze dies. 

Després de Cervelló, el rei es va dirigir a Montcada, però va estar incapaç de 

conquerir el seu castell.  

És de suposar que el nostre castell va patir greus desperfectes, ja que les 

excavacions arqueològiques han constatat que al segle XIII va haver-hi una 

construcció important, es van refer muralles, es va folrar la torre i es va fer la 

capella. Possiblement l’església de Santa Maria també va resultar malmesa, ja 

que va ser consagrada de nou l’any 1230, probablement després de fer-hi 

obres. 

Finalment la guerra va acabar en una negociació, i pocs anys després, a la 

conquesta de Mallorca trobem junts Nunyo Sanç, Guillem de Montcada i els 

Cervelló, Guerau i Ramon Alemany. 
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