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Cervià de Ter compagina les restes arqueològiques d’un castell medieval, i d’altres elements 
patrimonials de la mateixa època, amb un important arxiu de documents procedents de l’antic 
priorat de Sta. Maria de Cervià que permeten resseguir amb un detall excepcional el procés de 
constitució del castell com a centre de poder, sociabilitat i cultura entre els segles XI i XV.  
 
Com tants altres castells medievals, el de Cervià de Ter, complia simultàniament diverses 
funcions: militar, residencial, centre d’un domini senyorial i punt de confluència d’unes xarxes 
socials.  
 
 
1.- Els orígens del castell 
 
Els constructors del castell i de la senyoria de Cervià, eren uns importants notables locals 
esmentats en documents des de les darreres dècades del segle X: Sunyer dit Llobet i la seva 
esposa Avierna eren uns importants propietaris de terres de la regió que l’any 989 compraren al 
comte Borrell i a la comtessa Aimeruda el seu alou a les “viles” de Cervià de Ter i Raset i al 
terme d’Espiells – per una quantitat de plata (cinc “pensas” d’argent). Segons el document de la 
compra, Sunyer i Avierna adquirien tot el territori d’aquestes “viles” incloses les cases, terres, 
vinyes, horts, pastures, boscos. Una adquisició que probablement suposava fer-se amb els drets 
comtals en aquest espai. En els anys següents Sunyer i Avierna van arrodonir els seus drets i 
propietats amb noves compres de terres, per exemple l’any 996, o amb intercanvis com el que 
realitzaren amb el bisbe de Girona l’any 994 per obtenir més terres i cases a Cervià de Ter.  
 
Sens dubte, aquests importants potentats locals tenien una residència a Cervià de Ter abans de 
l’any mil, però no és fins el 1024 quan per primer cop s’hi esmenta de manera explícita un 
castell. En concret es diu que Sunyer va dictar el seu testament des del seu llit al castell 
(“castrum”) de Cervià. Posteriorment, l’any 1059, també el seu fill, Silvi dit Llobet, va fer 
escriure el seu testament al seu dormitori del mateix castell (“camera sua lectica”). Segons les 
disposicions del testador el castell havia d’anar a parar a un nebot anomenat Gausfed Bastó que 
el tindria conjuntament amb la vídua de Silvi. El castell es transmetia amb totes les terres que 
s’estenien als peus del castell fins arribar al riu Ter. Per tant, podem assegurar que el castell de 
Cervià de Ter es remunta, com a mínim al primer quart del segle XI,1 i la seva construcció és 
paral·lela al procés d’acumulació i concentració de poder que protagonitza una família de grans 
propietaris locals a l’entorn de l’any mil. El nou ordenament del poder local va anar acompanyat 
d’una major disponibilitat de recursos en mans dels senyors del castell. Per aquest motiu podien 
invertir en la seva residència i també en la dotació d’un monestir benedictí situat als peus del 
castell: el priorat de Sta. Maria de Cervià, fundat el 1053, o en les obres de renovació de les 
esglésies de l’entorn com St. Genís de Cervià o St. Feliu de Celrà.2 

                                                           
1 No s’esmenta el castell ni en la compra de l’alou comtal del 989, ni en el testament d’Avierna 
del 998, tampoc en la transmissió que Sunyer va fer al seu fill de l’alou i vila de Cervià amb tots 
els elements (cases, terres, vinyes, prats, molins, oliveres, etc.) l’any 1019. 
2 Els testaments dels senyors successius són una mostra de la gran disponibilitat d’argent en 
mans dels nobles de Cervià. En el seu testament de 1102, Gausfred Bastó reparteix plata entre 
una gran quantitat d’institucions eclesiàstiques de la regió: Seu de Girona, St. Feliu de Girona, 
St. Pere de Galligants, St. Pere de Rodes, St. Esteve de Banyoles, Sta. Maria de Ripoll, Sta. 
Maria de Vilabertran. Ocasionalment, les compres dels senyors de Cervià també demostren la 



 2

 
 
 
Processos semblants es produïren també en molts altres indrets d’Europa occidental amb petites 
variants. Una característica comuna, però, és la identificació del castell amb una família noble 
que precisament adopta el nom del castell com a nom del llinatge. Per tant a partir del segle XI 
ens trobarem amb un llinatge de senyors de Cervià que viu al castell i l’utilitza com a centre del 
seu poder senyorial. Ni Sunyer, ni el seu fill Silvi, no adopten el nom de Cervià – només 
l’apel·latiu “Lobetus”- però el nebot Gausfred que fa servir l’apel·latiu Bastó ja surt 
ocasionalment amb el nom “de Cervià”. De manera més sistemàtica fan servir-lo els seus fills 
Berenguer Gausfred de Cervià i Guillem Gausfred de Cervià que van succeir-lo al capdavant del 
patrimoni i del castell a partir de l’any 1102. Posteriorment a mitjan segle XII el castell va 
passar a mans dels Llers, però els descendents d’aquests van recuperar el nom “Cervià”. 
 
La “identitat” del llinatge és una construcció que es complementa amb altres elements com per 
exemple l’heràldica. Encara avui es pot observar a l’església de Sta. Maria de Cervià la tomba 
d’una de les dones del llinatge, Beatriu, esposa de Guerau de Cervià, morta el 1331, amb una 
inscripció funerària que flanquegen l’escut “parlant” dels Cervià (un cérvol passant) i el de la 
seva pròpia família. Els símbols heràldics solen proliferar arreu d’Europa a partir del segle XII, i 
el cas dels Cervià n’és un exemple representatiu.  
 
 
Una segona característica d’aquest procés és que el poder tendeix a concentrar-se en un àmbit 
local. Els nobles d’època carolíngia solien tenir un domini dispers en l’espai. En el testament 
d’Avierna, esposa de Sunyer, per exemple, consten propietats seves al comtat d’Osona, al 
Montnegre, Salt o Anglès. La família tingué sempre elements patrimonials allunyats de Cervià 
de Ter, però la tendència fou a invertir recursos en l’espai on s’erigia el castell, i el canvi de 
béns amb el bisbe de Girona n’és un bon exemple. La compra de l’alou al comte Borrell, l’any 
989, també suggereix que la pretensió de Sunyer i Avierna era exercir a Cervià tots els drets que 
hi tenien els comtes, i això explicaria que els fos possible construir-hi un castell. A partir del 
segle XII aquesta possibilitat estava estrictament sotmesa a una autorització per part del rei, 
però durant els segles X i XI en moltes regions d’Occident s’observa un fenomen de proliferació 
de castells sense un control formal per part de l’autoritat comtal o reial.  
 
Amb tot, en el cas de Cervià de Ter, la formació de la senyoria al voltant del castell, es va fer 
mantenint uns estrets lligams amb els comtes de Barcelona, de qui els senyors de Cervià foren 
uns dels principals vassalls. L’any 1059 Silvi en el seu testament feia constar la possessió d’una 
de les torres de la muralla de la ciutat de Girona i els feus que hi tenia pels comtes i el bisbe. 
Més rellevant encara és que Gausfred Bastó jurés fidelitat al comte Ramon Berenguer I, l’any 
1065 i es comprometés a cedir-li la “potestat” del castell quan li fos requerit.3 Aquest pacte o 
“convinença” i el corresponent jurament es va copiar en el “Llibre Gran dels Feus” de les 
darreries del segle XII, i hagués pogut anar acompanyada d’una il·lustració com d’altres que 
representen l’homenatge dels vassalls nobles envers els comtes-reis en aquest famós manuscrit. 
Els textos de les “convinences” deixen clar que les aliances giraven al voltant dels castells 
convertits en els nous centres de poder.  
 

                                                                                                                                                                          
disponibilitat de moneda d’or (“mancusos”) per exemple en l’adquisició d’unes terres a Celrà, 
l’any 995. 
3 En la convinença del 1065, el castell de Púbol s’afegeix al de Cervià, quan pocs anys abans era 
en mans de la comtessa Ermessenda. Fruit de la resolució del conflicte que oposava Ermessenda 
al seu nét, el comte Ramon Berenguer I, es la cessió de Púbol als Cervià com una compensació 
al poderós vassall que s’erigia en un dels principals senyors del comtat de Girona. El pacte i 
jurament el va renovar en els mateixos termes l’any 1118, Guillem Gausfred fill de Gausfred 
Bastó, amb el comte Ramon Berenguer III.  
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A partir del segle XII, el control dels comtes, després reis, damunt del castell de Cervià de Ter 
es va anar enfortint fins al punt que correspon als comtes cedir el castell al llinatge dels Llers 
aprofitant probablement la mort sense descendència de Guillem Gausfred de Cervià. Més tard 
encara, durant els segles XIII al XIV, hi ha testimonis de l’exercici de la jurisdicció per part dels 
reis al districte del castell de Cervià. El 1345 de manera parcial i posteriorment el 1365 de 
manera completa el rei va alienar la jurisdicció de Cervià de Ter als jurats de la ciutat de 
Girona.4 Cervià formava part de la vegueria “estreta” de Girona i per tant cal suposar que 
l’alienació no devia afectar el normal exercici de la jurisdicció per part del veguer reial, tot i que 
els beneficis econòmics podien anar a parar a les arques de la ciutat. Segurament en època de 
Martí l’Humà hi hagué algun intent de recuperar aquesta jurisdicció reial, però en qualsevol cas 
Cervià es va mantenir com un lloc reial fins la fi de l’edat mitjana.  
 
Des del segle XI i en etapes successives, els senyors de Cervià van ser estrets col·laboradors 
dels reis i van participar en algunes de les seves més importants conquestes militars. Per 
exemple Gausfred Bastó, l’any 1056 apareix entre els signataris del contracte matrimonial del 
comte Ramon Berenguer I i la comtessa Almodis.5 L’any 1080 era un dels deu millors homes 
lliurats com a ostatges pel comte Ramon Berenguer II al seu germà Berenguer Ramon II. Això 
no va impedir a aquest gran personatge de Cervià ser alhora un bon aliat dels comtes 
d’Empúries: Ponç Hug II el situa entre els principals consellers del seu pare, com a membre de 
la seva cort nobiliària. Al Guillem Gausfred de Cervià el comte Ramon Berenguer III en el seu 
testament del 1122 li encomanava la potestat del castell de Besalú fins que el seu fill no arribés 
a la majoria d’edat i de nou consta entre els marmessors del seu testament del 1130. El seu 
successor, Arnau de Llers, també va ser un home de confiança del comte de Barcelona, Ramon 
Berenguer IV, amb qui signa nombrosos documents.6 En el segle XIV els Cervià apareixen al 
costat del rei en diverses ocasions: Francesc de Cervià, per exemple, participa activament a les 
campanyes de Pere el Cerimoniós al Rosselló o contra el regne de Castella.  
 
 
 
2.- El castell com a espai residencial i militar  
  
La documentació escrita fins ara coneguda no permet saber amb gaire detall com s’organitzava 
el castell des del punt de vista residencial. Ja s’ha esmentat que hi havia una cambra dormitori 
per als senyors, però poca cosa més. Al castell no hi vivien només els ”senyors” que per altra 
banda podien absentar-se’n sovint per anar a la cort comtal o fer servir altres residències. Un 
petit seguici de cavallers armats és possible que formés part de la “mainada” instal·lada  al 
castell. I segurament també hi vivien servents o oficials destinats al bon funcionament de la 
senyoria. Al castell o al seu entorn més proper també hi havia d’haver espai per als cavalls o 

                                                           
4 Ch. Guilleré (ed.), Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533), Barcelona, 2000, doc. 343. 
5 L’any 1059, Silvi havia deixat els seus hereus i el seu monestir sota la guarda i protecció dels comtes 
Ramon Berenguer I i Almodis (“in baiulia et in defensione”).  
6 Arnau de Llers apareix com un dels “comdors” del comtat de Besalú en la convinença entre els comtes 
de Barcelona i Empúries del 1127. Liber Feudorum Maior, n. 523.  
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altres animals que posseïen els Cervià. Bona part de les rendes generades pel domini dels nobles 
consistia en parts de la collita o de la verema que calia emmagatzemar i per tant els castells 
medievals solen tenir estables, magatzems, cellers, sitges i recipients de tota mena. En el 
testament de Silvi dit Llobet s’esmenten les tones i tines, el gra i el vi que guardava.  
 
Tampoc sabem gran cosa del mobiliari i la decoració del castell. Els testaments dels seus 
senyors ens parlen de roba i parament de la llar, en conjunt relativament austers. Però els Cervià 
del segle XI tenien com ja s’ha dit una gran quantitat de plata, inclosos els gerros i copes que 
Silvi va destinar al priorat de Sta. Maria en el seu testament del 1059 (“sciphos argenteos simul 
cum copas argenti”).  
 
El castell, situat en una posició elevada, es distingia nítidament de qualsevol altra casa o 
residència de l’entorn. La torre rodona i els murs o fossats, eren elements arquitectònics que 
permetien distingir i “singularitzar” el castell. Al marge de la seva eficàcia en cas de guerra o 
conflicte armat, torres, murs i fossats servien per a subratllar la preeminència social dels seus 
habitants, que tothom podia identificar com a “senyors”, situats al capdamunt de la jerarquia 
social.7 
 
El castell de Cervià de Ter tenia un indubtable valor militar per la seva posició en un indret al 
límit entre el comtat de Girona i el d’Empúries, a una jornada de marxa de la ciutat de Girona en 
una de les principals rutes d’accés a la costa – i al comtat d’Empúries -. Des del castell era 
possible vigilar també la ruta medieval que conduïa de Girona a Bàscara i més enllà a Peralada i 
al Rosselló, seguint un traçat proper a l’actual autopista. És possible que, en les diverses 
vicissituds bèl·liques que van tenir per escenari el Principat, en particular la invasió dels 
francesos del 1285 i més tard la guerra del segle XV, el castell de Cervià de Ter, fos un element 
estratègic important. En motiu d’aquesta segona guerra, l’any 1467, s’hi va establir el principal 
campament del duc de Lorena quan es disposava a posar setge a la ciutat de Girona. 
 
Els homes del castell s’identificaven amb la funció guerrera des dels orígens. Sunyer dit Llobet 
en el seu testament del 1024, esmenta el seu asberc (cota de malles), un dels elements més 
preuats de l’arnès d’un cavaller. Quan Gausfred Bastons jura fidelitat a Ramon Berenguer I, 
l’any 1065, es compromet a participar a l’host comtal amb un contingent de 20 cavallers, i ell 
mateix és qualificat de “cavaller”.8 No tots els 20 cavallers devien viure al castell de Cervià de 
Ter. Alguns devien fer-ho al castell de Púbol i altres en edificis més o menys independents. Però 
uns quants residien també al castell juntament amb els senyors en un tipus d’ambigua intimitat 
que evoca la poesia trobadoresca.  
 
Les fortificacions del castell i la seva petita tropa de cavallers oferien, teòricament, una certa 
protecció als habitants de la regió. Quan en el decurs d’una guerra entre els comtes d’Empúries i 
Rosselló, el fill d’aquest darrer, Guilabert, va realitzar una cavalcada fins als dominis dels 
Cervià les destrosses van ser prou quantioses com per reclamar una indemnització de tres mil 
sous.9 Però en la pràctica els senyors dels castell podien intimidar amb els seus cavalls i armes, i 

                                                           
7 En el segle XIII, en el moment més àlgid de l’economia molts senyors de castells invertiren en 
l’arranjament de les seves fortaleses per tal de fer-les més aparents i més “diferents” d’una 
residència no-noble: per exemple afegint merlets a dalt dels murs. Era una manera de fer palesa 
la superioritat nobiliària en un moment en el qual els rics mercaders podien rivalitzar en termes 
de fortuna. 
8 Cavalls i egües formen part dels béns més preuades dels senyors de Cervià: Silvi va obtenir 
dos cavalls amb la venda d’unes proprietats a Viladesens el 1046, Gausfred Bastó en distribueix 
en el seu testament del 1102 i el fill d’aquest Berenguer Gausfred rebia una mula o mul per un 
valor de deu unces d’or segons un acord amb el bisbe de Girona.  
9 Quan Guilabert fill del comte Gausfred del Rosselló, va realitzar una cavalcada contra Gausfred Bastó 
de Cervià « li prengué (béns) per valor de 3000 sous, ell i els homes que amb ell hi anaren ». 
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van fer servir aquesta capacitat en més d’una ocasió, en particular contra la petita comunitat 
benedictina que havien fundat Silvi i la seva esposa al peu del castell, amb qui sempre van tenir 
unes relacions ambivalents, fetes de conflictes i reconciliacions.10   
 
En un moment indeterminat entre els segles XII i XIII, els senyors de Cervià devien encoratjar 
la construcció d’habitatges en un nucli situat als peus del castell. Encara avui es conserven 
restes de la porta oriental, en direcció al comtat d’Empúries, del recinte just allí on hi havia el 
límit jurisdiccional entre el castell i el priorat de Sta. Maria.11 Petits nuclis semblants, formats a 
redós d’un castells i protegits per un mur, aparegueren diversos indrets de la regió i en molts 
casos se’n conserven les restes, com és el cas a Cervià de Ter. Els recintes de Cruïlles, 
Peratallada, Monells i Castell d’Aro, entre d’altres, tenen característiques i dimensions 
semblants – en general modestes. Generalment aquests nuclis pretenien atreure activitats no 
exclusivament agrícoles com per exemple la ferreria o els tallers dels artesans i les botigues que 
podien beneficiar-se del pas de la ruta entre Girona i el comtat d’Empúries per Cervià de Ter, 
l’anomenada, en temps medievals, “via empordana”.12  
 
 
3.- Cervià de Ter, centre d’un domini o senyoria 
 
El castell de Cervià de Ter està situat en la intersecció d’espais amb característiques molt 
variades, al nord del promontori hi ha unes ondulacions en part cobertes pel bosc o oliverars, i al 
sud, la plana que travessa el riu Ter apta per a conreus agrícoles més intensius. Aquest 
enclavament era especialment propici per a una economia diversificada com era la medieval. 
Del bosc se’n obtenien importants recursos naturals a més de fer-se servir per a la pastura. Des 
del segle XI hi havia a Cervià un “forester”, un home encarregat de la supervisió de les tasques 
del bosc que jurava fidelitat i era vassall tant dels senyors del castell com dels priors del 
monestir, però a tocar del castell també hi havia vinyes, oliverars i espais d’horta en l’entorn 
més proper de la plana.   
 
La senyoria dels Cervià s’exercia a diversos nivells. En el cercle més proper hi havia la 
“dominicatura”, les terres que conreaven els seus mossos o pagesos que contractaven 
puntualment a canvi d’un jornal. Això permetia als habitants del castell obtenir una part dels 
aliments que necessitaven i que es completaven amb els ramats o l’aviram que apareix en els 
testaments del segle XI i XII. Els senyors del castell també tenien terres en propietat cedides a 
pagesos que els donaven una part de les collites o els pagaven censos. Aquestes rendes 
permetien complementar els cellers del castell amb els productes obtinguts de la dominicatura i 
dels boscos. Tot i que sens dubte una part d’aquestes rendes es venien fora del domini.  
 
Els contorns d’aquest domini senyorial són una mica imprecisos. Podem saber que els senyors 
de Cervià tenien terres en molts indrets de la plana que s’observa des de dalt del castell: a l’altra 
banda del Ter, en particular a Celrà i Bordils, més cap a l’est tenien béns a Púbol, Madremanya i 
St. Mateu de Montnegre, i en direcció nord, a Viladasens.13 Això no vol dir ni de bon tros que 

                                                                                                                                                                          
Tot i això no sabem amb certesa si la cavalcada va arribar fins a Cervià de Ter o si es concentrà 
en les possessions que Gausfred tenia a l’alt Empordà.  
10 Un important conflicte va seguir la promulgació del testament de Silvi, que es resol amb un 
primer pacte el 1069 seguit d’un segon el 1071, en presència dels comtes de Barcelona, a la 
ciutat de Girona. En el segon text es parla d’un gran altercat (“magna altercatio”) entre Gausfred 
Bastó i els monjos. En el primer es diu que Gausfred i els seus homes havien ocupat béns 
comprats per al vídua de Silvi al comtat de Girona que no els pertocaven. 
11 Segons els límits fixats per l’acord entre els senyors i els monjos l’any 1071.  
12 Un hospital, des de temps medievals, acollia viatgers i pobres itinerants.  
13 Molts més indrets formaven part del domini dels Cervià si ens refiem dels testaments del senyors del 
segle XIII com per exemple el d’Arnau de Llers, del 1210.  
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fossin els únics amos de la terra en aquest espai, però tanmateix la seva era una posició 
dominant.  
 
A partir de Gausfred Bastó els Cervià, que com sabem havien tingut una torre de les muralles de 
Girona, ampliaren el seu patrimoni amb dominis a l’alt Empordà. En concret en el testament de 
Gausfred apareix el castell de Mont-roig, a Darnius, i béns a Espolla i Cabanes. A mitjan segle 
XII, en circumstàncies que encara no es coneixen del tot, el patrimoni de Guillem Gausfred de 
Cervià va passar a mans d’Arnau de Llers, el qual afegia Cervià al seu domini empordanès. 
Segons el testament d’Arnau de Llers, el “jove”, aquest posseïa a principis del segle XIII honors 
en diverses poblacions, quatre castells a més de dues fortificacions de rang menor (“roques”) i 
un recinte fortificat (“força” de Bordils) que preveia transmetre als seus fills, Guillem de Cervià 
i Bernat de Llers, i al seu nebot Huguet de Cervià. (Veure Annex)  
 
 
 
4.- El priorat de Sta. Maria de Cervià i el patronatge dels senyors del castell 
 
La projecció dels senyors del castell de Cervià va augmentar substancialment amb la fundació 
del monestir benedictí de Sta. Maria. Aquesta institució és el resultat d’una iniciativa de Silvi i 
la seva muller Adelaida, que esgrimint la manca de fills, van preveure convertir la comunitat 
monàstica en hereva del seu patrimoni, segons estableix l’acta fundacional del 1053. Això no 
fou ben bé així perquè el seu nebot va donar continuïtat al llinatge del castell de Cervià i va 
quedar-se amb una part del domini. Fundar un monestir i ser capaç de dotar-lo era una operació 
de prestigi que només era a l’abast de comtes, vescomtes i nobles del més alt nivell.14   
 
Pocs mesos després, l’any 1055, els mateixos fundadors convertien Sta. Maria en un priorat de 
St. Michele della Chiusa, una impressionant abadia situada en els passos alpins entre la 
Provença i el Piemont. L’èxit d’aquesta abadia piemontesa rau precisament en l’onada de 
pelegrinatges cap a Roma que s’esdevé cap a l’any mil i en la qual participen nombrosos 
catalans. És possible que els senyors de Cervià o algun membre del seu entorn hagués anat a 
Roma, tot passant per la Chiusa, però en tot cas la vinculació del priorat de Sta. Maria els va 
permetre consolidar una xarxa formada per desenes de famílies nobles occitanes que com ells 
havien fundat i fet de patrons de petits monestirs benedictins. Unes butlles papals de finals del 
segle XI  i una altra del papa Inocenci III, l’any 1216 confirmada el 1245, permet adonar-se de 
l’enorme quantitat de priorats que com el de Cervià formaven part d’aquesta xarxa.15 St. 
Michele della Chiusa i els seus priorats obtingueren dels papes privilegis d’exempció que els 
permetien sostreure’s de l’autoritat diocesana dels bisbes. En aquest sentit s’assembla molt al 
que havien aconseguit pocs anys abans els abats de Cluny, en posar sota la protecció papal tots 
els seus priorats. Si en el cas de Cluny els priorats proliferen en les rutes que conflueixen vers 
St. Jaume de Compostela, en el cas de la Chiusa les dependències s’arrengleren en les rutes que 
es dirigien cap a Roma.  
 
Els abats de St. Michele della Chiusa que disposaven d’importants recursos econòmics i 
intel·lectuals van ser una ajuda eficaç per als monjos de Cervià, en alguns moments crítics. Per 
exemple, l’any 1071, un abat de la Chiusa viatjà amb dos juristes piemontesos per negociar 
l’acord amb Gausfred Bastó que posava fi al litigi pel testament de Silvi. De nou, l’any 1121, un 
abat de St. Michele della Chiusa viatjava a Cervià de Ter per obtenir del bisbe de Girona els 
drets damunt l’església parroquial de St. Genís de Cervià.  
 

                                                           
14 Curiosament Gausfred Bastó consta també entre els fundadors de la canònica de Sta. Maria de 
Vilabertran, l’any 1069, situada a tocar dels seus dominis alt-empordanesos, i destinatària dels 
llegats i donatius de tota la noblesa de la zona. 
15 P. Cancian – G. Casiraghi, Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia di S. Michele della Chiusa, 
Torí, 1993, p.63. doc. 12, pp. 171-176 
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Les donacions pietoses de la família dels Cervià va permetre als monjos disposar d’un domini 
territorial que s’ampliava periòdicament i de recursos per a l’embelliment de l’edifici. El 
testament de Gausfred Bastó, per exemple, inclou el lliurament d’una important quantitat de 
plata, cinc lliures, per a fer una creu com les que decoren molts temples en època medieval. 
Arnau de Llers, el successor de Guillem Gausfred de Cervià i pare de Guillem de Cervià, va 
destinar tots els seus anells d’or i d’argent amb pedres precioses per a fer una altra creu 
destinada a l’altar. Però la seva generositat va anar més enllà en instituir que dos preveres fessin 
misses per la seva ànima i la dels seus pares, i que a més es mantinguessin dos pobres amb el 
mateix objectiu. Aquesta transferència de béns i riqueses al monestir va provocar més d’un 
conflicte en la mesura que els senyors laics pretenien sovint retenir el control dels béns que 
havien cedien als monjos, quelcom que aquests interpretaven com un abús o usurpació, però que 
donava peu a ulteriors confirmacions com la que féu Arnau de Llers de totes les donacions dels 
seus predecessors: Silvi, Gausfred Bastó i Guillem Gausfred.16 
 
Altres famílies de l’entorn dels Cervià van seguir el seu exemple oferint terres i donatius al 
priorat de Sta. Maria. Era aquesta una manera d’estrènyer lligams amb el grup dominant, imitant 
la seva actitud benefactora envers la comunitat benedictina. Això va permetre als monjos 
eixamplar el seu domini per terres situades vers el comtat d’Empúries, en particular Raset i St. 
Jordi Desvalls.  
 
El priorat de Sta. Maria complia una important funció religiosa en ser el lloc d’enterrament dels 
membres més destacats del llinatge dels Cervià. Avui només és visible a l’església la tomba de 
Beatriu esposa de Guerau de Cervià, però sabem que quasi tots els membres de la família 
volgueren ser-hi enterrats. D’aquesta manera el priorat es convertia en una necròpolis del 
llinatge. Els monjos tenien cura de resar permanentment, dia i nit, per la salvació de les seves 
ànimes. El priorat de Sta. Maria era un lloc per preservar la memòria dels senyors de Cervià i 
assegurar un vincle entre els morts i els vius. El priorat és el testimoni més visible de 
l’esplendor de Cervià de Ter en els temps medievals, en particular la seva església amb una 
decoració pictòrica que imaginem fastuosa i una il·luminació que contribuïa a reforçar el 
caràcter espiritual de l’espai interior. La comunitat monàstica van impulsar un centre religiós i 
cultural amb connexions internacionals. La seva particular dedicació a la cultura escrita ens ha 
transmès un importat llegat documental que mereix ser estudiat i divulgat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Aquesta actitud envers la pròpia fundació segueix un patró de comportament molt comú a 
l’època, tal com explica pel cas de Cluny B. Rosenwein (To be a neighbor of Saint Peter. The 
social meaning of Cluny’s property, 909-1049, Cornell Univ. Press, 1989). 
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Annex Mapes: 
 
 
Els castells de Gausfred Bastó, l’any 1102 

- Castell de Cervià de Ter 
- Castell de Púbol 
- Castell de Mont-roig (Darnius) 

 
 
Els dominis d’Arnau de Llers, l’any 1210  

- Castell de Cervià de Ter, amb molins al riu Ter 
- Castell de Púbol 
- Castell de Llers amb la seva “comtoria” 
- Castell de St. Llorenç de Rocabruna (Garrotxa) 
- “Roca” de Bassegoda (Garrotxa) 
- “Roca” de Pelencà (Vilallonga de Ter, Ripollès) 
- “Força” de Bordils 

(A més el testament del 1210 esmenta els seus drets en tres castells de Mir d’Hostoles: Hostoles, 
Colltort i Rocacorba).  
 
Honors: 

- Raset  
- St. Mateu de Montnegre 
- St. Joan de Mollet 
- Fellines (Viladasens) 
- Vilafreser 
- Talaixà (Garrotxa) 
- Monars (Garrotxa) 
- Lliurona  
- Segueró (Maià) 

 
Drets en les esglésies parroquials: 

- Cervià de Ter 
- Bordils 
- Fellines 
- La Pera 
- Cassà de Pelràs 
- Viladesens 
- Porqueres 
- Sta. Pau 
- St. Llorenç de Rocabruna 
- Baget 
- Llers 
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