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Antecedents 

 

Amb data 2 de setembre de 2003, núm. de registre 940, va  tenir entrada en el 

Consell Valencià de Cultura un escrit de l’Ilm. Sr. Alcalde de Portell de Morella, 

registre d’eixida 202 del 22-7-03, en el que exposava que havent estat declarat el 

Castell de la seua localitat Bé d’Interés Cultural, amb categoria de “monument” 

(produint-se la seua inscripció en el Registro del Patrimonio Històrico Español 

segons comunicació del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte que 

s’adjuntava), i donat el lamentable estat de conservació de l’edifici, pregava al 

Consell Valencià de Cultura informació sobre la conveniència de restauració del 

Castell. 

 

La Comissió de Govern decidí trametre a la de Promoció Cultural la petició per tal 

que enllestira l’informe corresponent. En la sessió de setembre, de la Comissió de 

Promoció Cultural, s’encarregà al Sr. Huguet Pascual la formalització de l’esmentat 

informe. 

 

Fets 

 

Portell de Morella, com el seu nom indica, és l’entrada o “portello” des de les terres 

aragoneses a les valencianes per la Serra del Cardo a Morella. La privilegiada 

situació ha propiciat l’establiment, des de la prehistòria, de poblament humà en la 

zona. Les primeres proves de presència humana corresponen al període que va del 

Magdalenià al Epipaleolític, aproximadament fa 6.000 anys. I no es difícil trobar 

restes arqueològiques i pintures rupestres pels voltants. 

  

Però serà amb la conquesta de Jaume I, en 1240, i la seua pertinença com aldea a 

la ciutat de Morella, de 1320 a finals del segle XVII, i especialment  amb la 

independència municipal des del XVIII quan la població adquirirà un relleu 

demogràfic i artístic considerable. Així el barri de les Alberedes, avui despoblat, 
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l’ermita de la Marededéu de l’Esperança de la Font o l’Església Parroquial són 

exemples destacats de patrimoni artístic i arquitectònic apreciable. 

  

El Castell de Portell de Morella formava part de la xarxa de edificacions defensives 

que envoltaven tota una població i que culminaven amb les dependències pròpies 

dels senyors territorials o governants. Segurament d’origen visigot, és en l’època 

musulmana quan es basteix l’edifici actualment declarat “monument”. La muralla 

tenia quatre portes que comunicaven la vila amb l’exterior. I era de ferma 

construcció bàsicament realitzada a partir de pedres de canteres locals. 

  

Actualment encara poden contemplar-se alguns trams de la poderosa muralla i 

alguna torre. Però el més interessant del Castell, segurament, correspon a les parts 

que han estat aprofitades per a diferents usos. Així la Torre principal, avui 

campanar de l’església, o la menuda plaça de bous que està integrada en el pati 

d’armes. 

  

El Campanar, l’Església Parroquial, la plaça de Bous, alguna altra edificació menor 

(com els locals parroquials que en algun temps es dedicaren a cinema i teatre 

infantil), la Casa Abadia i les muralles i torres que es mantenen sense intervencions 

formen el conjunt de l’antic Castell. Un conjunt que cal considerar com element 

transcendent de la història i cultura de la població però també de tot el nord 

valencià, ja que a més del valor referencial com fortalesa reuneix la de l’ús social 

que ha representat, i representa, la qual cosa el fa modèlic d’un aprofitament 

popular sense agressions radicals a l’edifici.  

  

El lògic deteriorament d’una construcció d’aquestes característiques i edat ha 

propiciat diversos desperfectes que fiquen en perill la pròpia estructura. Així, en la 

Casa Abadia, part important del conjunt, s’aprecien escletxes poderoses una de les 

quals ha produït un badall que podria ocasionar l’ensorrament de la casa i també 

una part important del Castell.   El Campanar, o torre principal, també presente 

diverses obertures que exigeixen una ràpida intervenció. La urbanització del carrer 

situat al lateral est de l’església ha generat una baixada del nivell del sòl que 

segurament afectarà la cimentació. En definitiva, un monument rellevant que es 

troba necessitat d’una intervenció urgent, perquè si no es corre el risc de la pèrdua, 
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parcial i encara total, d’un exemple principal de construcció defensiva i que ha estat 

aprofitat socialment al llarg dels anys de manera destacada. 

  

Front esta situació cal plantejar-se les següents consideracions: 

 

Consideracions finals 

 

1) El Consell Valencià de Cultura, d’acord amb els arts. 3, 5 i ss. de la Llei 

12/1985, de 30 d’octubre, eleva aquest informe per tal de significar la 

importància de l’esmentat Castell de Portell de Morella així com assenyalar el 

perillós estat del mateix. I tal i com sol·licitava l’Ajuntament de Portell, 

remarcar la conveniència d’una intervenció urgent del conjunt que conforma la 

construcció i l’elaboració posterior d’un projecte de restauració.  

 

2) Aquest informe es remetrà a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a la 

Diputació de Castelló i a l’Ajuntament de Portell de Morella, així com a aquelles 

institucions interessades que el demanen. 

 

 

                                                València, 5 de novembre de 2003. 
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