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Resum
Els ordes jerosolimitans de l’Hospital, el Sant Sepulcre i el Temple tingueren una presència molt primerenca a Catalunya, entre d’altres causes, per la relació amb els territoris provençals arran del matrimoni de Ramon Berenguer III amb
Dolça de Provença i també per la propaganda dels pelegrins catalans que havien visitat els Sants Llocs. Els comtes i la
noblesa, principalment, els feren objecte de donacions de terres, drets i béns que motivaren la seva implantació al Principat, on a la segona meitat del segle xii ja havien constituït les seves respectives xarxes de convents, amb una incidència
especial a la Catalunya Nova. Si bé institucionalment depenien dels convents centrals establerts a Orient (Jerusalem,
Sant Joan d’Acre, Xipre i Rodes, en aquest darrer lloc els hospitalers), les cases catalanes es desvincularen de les províncies originàries provençals i formaren circumscripcions pròpies que integraren Aragó i, després de les seves conquestes,
Mallorca i València. Els mestres provincials catalans, gairebé tots procedents socialment de la mitjana i la petita noblesa,
representants del convent central, dirigien les circumscripcions assessorats pels capítols o reunions anuals dels comanadors o responsables de les diverses cases, els quals, així mateix, governaven i administraven les comandes. Una part dels
ingressos era tramesa anualment als convents centrals. A banda de diners, les províncies catalanes aportaven també a
Orient queviures, cavalls, armes i sobretot personal. Alguns frares catalans assoliren la màxima dignitat de l’orde, com
ara fra Arnau de Torroja, mestre major del Temple entre el 1181 i el 1184, Antoni de Fluvià (1421-1437) i Pere Ramon
Sacosta (1461-1467), mestres majors de l’Hospital. Els ordes militars participaren a les campanyes d’expansió territorial
dels segles xii i xiii i en les actuacions militars de la monarquia catalana dels segles xiv i xv. L’Hospital i Sant Jaume
fundaren al territori català convents femenins on ingressaren dames nobles. Només un orde militar es fundà al territori
català, el de Sant Jordi d’Alfama, creat el 1201 per Pere el Catòlic i que, tot i la protecció de la monarquia, fou incorporat
el 1400 a l’orde valencià de Montesa.
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medieval

Motius de l’establiment dels ordes
militars al Principat
La presència i l’establiment dels ordes militars jerosolimitans a Catalunya fou molt primerenca, determinada per
dues circumstàncies, entre d’altres factors.1 La primera, la
seva posició geogràfica en el moment de la primera expansió inicial dels ordes del Temple i de l’Hospital de Sant
Joan de Jerusalem, tot seguit a la seva fundació, a inicis del
segle xii. El matrimoni de Ramon Berenguer III amb Dolça de Provença havia posat els territoris catalans en estreta connexió amb els provençals, on ben aviat s’establiren
aquests ordes arran de la relació que el port de Marsella
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mantenia amb Orient, i concretament a través del comerç
amb els ports de la costa de Palestina, després de la seva
ocupació occidental com a conseqüència de la primera
croada.2 La segona circumstància s’ha de buscar en el coneixement que una part de la societat catalana del segon
vintenni tenia d’aquestes organitzacions. El corrent de
pelegrins catalans a Palestina s’havia incrementat notablement després de la primera croada que culminà amb la
presa de Jerusalem el juliol del 1099.3 Si bé és cert que
molts dels qui feien el pelegrinatge als Sants Llocs no tornaven, d’altres sí que ho feien, després de superar les dificultats pròpies d’un viatge llarg i sovint perillós. Els qui
visitaren Jerusalem després del 1120 —any en què es fundà l’orde del Temple— pogueren ser testimonis de les
missions respectives que algunes institucions eclesiàstiques s’havien fixat en aquell territori: els canonges del
Sant Sepulcre vetllaven pel manteniment de l’església bastida damunt el lloc on la tradició suposava que havia estat

15/09/11 17:49

202    Cat. Hist. Rev. 4, 2011

enterrat Jesús,4 mentre que els de l’Hospital atenien els
pelegrins que arribaven a la Ciutat Santa.5 Els Pobres Cavallers de Crist, una associació de militars adscrita al convent del Sant Sepulcre, tenien cura de garantir mitjançant
l’ús de les armes, si era necessari, el viatge dels pelegrins
des dels ports de la costa palestina fins a Jerusalem i les
altres ciutats i llocs sacralitzats per la presència de Crist a
la terra.6 Quan els beneficiaris d’aquestes accions de pietat, beneficència i policia de camins retornaven als seus
països d’origen, no és d’estranyar que sovint, agraïts, els
afavorissin amb donacions de béns.7 Abans de l’aprovació
canònica de l’orde del Temple al Concili de Troyes a començament del 1129, aquest orde, el de l’Hospital i el del
Sant Sepulcre ja foren objecte de la generositat de gent
del nostre país. El 4 de gener de 1124, l’urgellenc Erovis, en
atorgar el seu testament, a banda d’altres deixes pietoses,
concedia el seu mul «al Sant Sepulcre, a l’Hospital i a la
Cavalleria».8 L’any següent, el 1125, el cavaller empordanès Arnau de Cabanes, abans d’iniciar el viatge que tenia
programat a Terra Santa, disposà testamentàriament dels
seus béns. Entre els seus llegats pietosos constaven els
adreçats a l’Hospital i al Temple.9

Les donacions comtals
L’aprovació de la regla i de l’orde al Concili de Troyes motivà que els templers despleguessin una acció de propaganda als diversos regnes europeus: presentaren a la societat de l’època —monarquies, Església, noblesa i
poble— el seu projecte de defensa dels pelegrins i també
del territori jerosolimità, i sol·licitaren l’ajut occidental
per dur-lo a terme, especialment el suport econòmic i
el personal necessari per a col·laborar a l’empresa. On el
projecte templer obtingué una resposta més positiva fou a
la banda oriental de la península Ibèrica, especialment en
aquells territoris els sobirans dels quals lluitaven per l’eixamplament dels seus dominis a costa de l’islam. Ramon
Berenguer III, pocs dies abans de la seva mort el juliol del
1131, ingressava a l’orde del Temple i li concedia, en la
confiança que fos un element promotor de la conquesta
feudal de nous territoris en poder sarraí, el castell fronterer de Granyena de Segarra.10 L’any següent, el comte Ermengol IV d’Urgell també li concedia el castell de Barberà, situat a la frontera occidental.11 Al regne veí de l’Aragó,
el seu sobirà Alfons I el Bataller, en el seu testament del
1131 —confirmat en un segon testament el 1134—, feia la
donació més important que els ordes militars rebien a Occident, atès que els lliurava els seus regnes.12 La no-presència efectiva d’aquests ordes a Aragó, l’oposició de la
noblesa aragonesa i la separació de Navarra determinaren
que les voluntats testamentàries del monarca aragonès no
es complissin i que Ramon Berenguer IV, arran del seu
matrimoni amb Peronella, «hereva» d’Aragó, assumís la
solució del problema institucional aragonès: pactà amb
els tres ordes la seva renúncia tot compensant-los amb im
portants donacions i privilegis.
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L’establiment definitiu i l’organització
territorial al Principat
L’actuació guerrera dels ordes militars no comprenia inicialment els diversos regnes de la península Ibèrica que
des de després de l’ocupació musulmana (711-720) maldaren en una lluita constant per la recuperació del territori
perdut. Ni que les circumstàncies entre aquests territoris
occidentals i els de Palestina fossin coincidents —defensa del cristianisme enfront de l’islam—, els ordes militars havien circumscrit la seva acció exclusivament a
Orient. Europa havia de fornir el personal i aportar els
recursos econòmics per a dur a terme la missió que s’havien proposat, però no fer-los objectiu de les seves ac
cions militars.
Per això, inicialment, tant el Temple com l’Hospital no
disposaren d’una xarxa territorial de convents al Principat, sinó que per a la percepció de les rendes designaren
persones de confiança que amb el nom de «batlles» tenien
cura de recollir el producte que aportaven els seus drets i
béns.13
L’acord, però, al qual arribà Ramon Berenguer IV amb
els ordes beneficiaris de l’herència d’Alfons I el Bataller, i
concretament amb el Temple, comportà, en favor
d’aquest darrer, la concessió d’un patrimoni important
integrat per castells, terres i drets, que calia administrar
directament per part de l’orde.14 El 27 de novembre de
1143, el comte barceloní, en una reunió a Girona, a la qual
participaren el llegat papal Guido, altres comtes de l’entorn, nobles i prelats del país, el delegat del mestre major
de Jerusalem, el mestre provincial de Provença i Hispània
i els primers frares templers provençals i catalans, obtingué el compromís de l’orde d’assumir també la Península
com a objectiu de les seves actuacions militars contra els
sarraïns i «en defensa de la cristiandat occidental».15 Al
cap d’un lustre —tot i que el contingent templer era molt
reduït—, els frares participaven el 1148 al costat de Ramon Berenguer IV a la conquesta feudal de Tortosa, i
l’any següent ho repetien a Lleida. La col·laboració en
aquestes dues accions militars i en l’ocupació catalana del
castell de Miravet el 1153, a més de les donacions de nobles i cavallers —ben identificats amb la idea de combatre
els enemics de la fe cristiana que propugnaven els templers—, posà ben aviat a disposició de l’orde la possessió
d’importants béns i drets sota l’administració i gestió del
mestre provincial, que era designat pel mestre major de
Jerusalem i actuava en la seva delegació en el territori que
inicialment comprenia els regnes d’Hispània i Provença.
El primer que ostentà aquest càrrec —documentat entre
el 1143 i el 1158— fou el vallesà Pere de Rovira. Als primers mestres provincials incumbí la tasca d’organitzar
arreu del territori català els diversos centres d’establiment
de l’orde, que s’anomenaren «cases» o «comandes». Així,
el 1145, s’organitzava al Rosselló la comanda del Masdéu
en un domini que els frares havien rebut el 1138, i a la dècada dels cinquanta del segle xii ho foren les de Palau del
Vallès (1151), Tortosa, Miravet (1153) i Gardeny (1156).
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L’Hospital, igual que el Temple, també havia estat objecte de diverses donacions als territoris catalans abans
fins i tot que el papa Calixt II aprovés la seva regla definitiva el 1120.16 A partir d’aquesta data i sota l’impuls dels
frares de Sant Gèli de la Provença —que aconseguiren
també la col·laboració generosa de comtes, nobles, cavallers i pagesos i ciutadans—, l’administració dels béns i la
percepció de les rendes procedents foren assumides sovint també per batlles delegats que tenien cura d’aplegarles i trametre els seus imports a Marsella.17 Les compensacions obtingudes de Ramon Berenguer IV —per la
renúncia dels drets de l’Hospital a la seva part de l’herència d’Alfons I el Bataller, juntament amb l’increment
progressiu de les donacions comtals, en especial després
de les conquestes feudals de Tortosa i Lleida, que permeteren al comte recompensar generosament la seva participació— propiciaren la designació d’un delegat amb el
nom de «prior» que tingués cura de l’administració dels
béns situats al Principat, documentat ja el 1149.18 L’any
següent, el 8 de gener de 1150, l’esmentat comte concedia
a l’orde el castell d’Amposta i un important territori annex, a l’actual comarca del Montsià.19 El responsable de
la zona catalana i aragonesa, que fixà a partir del 1157 la
seva residència a Amposta i que rebé el nom de «castellà
d’Amposta», administrà les diverses possessions del territori, tot fundant allí on era important o hi havia la possibilitat d’un increment en el futur les respectives cases o
comandes. Inicialment es crearen les primeres comandes
en territori català a Susterris (1146), Sant Celoni (1154),
Amposta (1157), Alguaire (1159), Sant Valentí-Vila
franca (1162), Barcelona (1163), Cervera (1172) i Lleida
(1175).20
La funció directa de les comandes d’aquests ordes era
doble. D’una banda, acollien la comunitat de religiosos i,
de l’altra, n’administraven el patrimoni. Però també les
cases exercien de centres per plasmar la seva presència per
tal d’aconseguir el reclutament de nous membres i d’obtenir noves aportacions de béns i rendes dels nobles i pagesos de la contrada respectiva.

(1190), Aiguaviva (1192), Horta (1193) i Juncosa
(1199).22 L’Hospital, de la seva banda, creà les d’Amposta (1184), Siscar (1188), Isot (1190) i Biure (c. 1193).23
El desplegament de la xarxa de cases religiosomilitars
pel territori no fou uniforme, sinó que fou molt més intens a la banda occidental i meridional de la Catalunya
Nova, on, després de la seva conquesta feudal, els sobirans
disposaven de més territori per repartir que a la Catalunya Vella, en la qual, quan arribaren els membres
d’aquests ordes, ja s’havia consolidat l’orde benedictí
principalment. La Catalunya Nova acollí, així, les institucions religioses sorgides a principis del segle xii: els cistercencs —amb els seus tres monestirs de Poblet, Santes
Creus i Vallbona, aquest darrer femení— i els templers i
els hospitalers. Mentre que aquests darrers —abans d’annexionar-se les comandes del Temple rere la supressió
d’aquest orde— posseïen onze cases a la Catalunya Nova i
només sis a la Catalunya Vella i el Rosselló, els templers, a
final del segle xiii, en tenien dotze de situades al sud del
Llobregat i cinc al nord.
D’altra banda, tenint en compte el fet que en aquesta
època la possessió de la terra era el bé més rendible, la major part de les comandes es crearen al camp o en pobla
cions petites, al redós del castell, sovint on, a través de la
gestió i l’administració dels béns, podien organitzar millor el patrimoni i obtenir-ne les rendes.
Això no privà, però, que els dos ordes creessin també
comandes a les principals ciutats del país, ateses les possibilitats que oferien per a ser centres administratius,
mercantils o comercials o perquè disposaven de ports
marítims ben connectats amb altres ports de la Mediterrània. Tortosa, Barcelona i Lleida albergaren, sobre
aquesta base, sengles comandes templeres i hospitaleres.
Precisament en algunes d’aquestes ciutats, aprofitant el
creixement urbanístic de la segona meitat del segle xiii,
ambdós ordes dugueren a terme activitats immobilià
ries, com és ben conegut el cas dels templers a les ciutats
de Perpinyà, Tortosa i Lleida, on urbanitzaren alguns
barris.24

L’expansió dels ordes del Temple i de
l’Hospital al darrer quart del segle xii

Les estructures territorials: la província

Establerts al país, després de la creació de les primeres
comandes en territori català, a partir dels anys vuitanta
del segle xii, s’intensificaren les donacions en favor seu
així com també l’ingrés de nous membres que eixamplaren les seves comunitats. D’altra banda, la predilecció
d’Alfons I (1162-1196), plasmada en noves donacions i
en la concessió i ampliació de nous privilegis, motivà
que els responsables dels dos ordes organitzessin noves
comandes. El Temple, durant el mestratge d’Arnau de
Torroja (1163-1181), creà les de Corbins (1167), Barbens (1168), Puig-reig-Cerdanya-Berguedà (1169),
Barberà (1172), Granyena (1181) i Ascó (1181).21 Abans
d’escolar-se el segle, es crearen encara les de Selma
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Les comandes templeres i hospitaleres situades en terres
catalanes formaren part d’estructures territorials supe
riors anomenades «províncies» pels templers i «priorats» pels santjoanistes. Inicialment, les comandes templeres catalanes s’integraren a la província denominada
de «Provença i Hispània» i, després, de «Provença i certes
parts d’Hispània». A banda de les comandes catalanes i
aragoneses, aquesta circumscripció abastava també les
meridionals castellanes i les de Navarra, a més de les de la
Provença. A partir del 1178, amb la designació d’un mestre provincial per a les comandes castellanolleoneses, fou
reduïda la competència del mestre provincial en aquesta
banda castellana. Les conquestes de Mallorca i València
posaren també sota responsabilitat del mestre catalano-
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provençal les comandes que es crearen en aquests territoris. La presència templera a la banda nord-oriental de
la península Ibèrica fou tan intensa, i també va créixer
tant al costat provençal, que vers el 1240 motivà el desglossament de l’antiga província i la creació de les províncies provençal i catalanoaragonesa, aquesta última
abastant les comandes del Rosselló, el Principat, Aragó,
Navarra, Mallorca, València i Múrcia, mentre fou catalana.25 Aquesta divisió perdurà fins a la supressió de l’orde
el 1312.
Els hospitalers de la Corona catalanoaragonesa pertanyeren a la província provençal de l’orde, si bé progressivament el convent d’Amposta s’anà consolidant com a
màxim responsable de la circumscripció i a mitjan segle
xii es va independitzar del priorat provençal.26 Amb
l’annexió, després de la supressió de l’orde del Temple,
de les cases i propietats d’aquest orde, l’Hospital creà
una nova organització, independent de la castellania
d’Amposta, que amb el nom de priorat de Catalunya
agrupava les comandes del Principat —llevat de les situades a la ribera dreta del riu Ebre—, València, Mallorca i
el Rosselló.
El mestres provincials templers, els castellans d’Amposta i els priors de Catalunya estaven al capdavant de les
respectives circumscripcions com a delegats dels mestres
majors dels seus ordes. Eren designats per aquests darrers, generalment durant la celebració del capítol general,
atesa la seva rellevància dins l’organització territorial, tot i
que sovint l’Hospital tingué, sobretot a la baixa edat mitjana, diverses interferències dels papes.27
Aquests responsables provincials pertanyien generalment a la petita, a la mitjana, i alguns fins i tot a l’alta noblesa del país. Cognoms com Torroja, Cardona, Montcada, Empúries, Gurb, Santjust, Ribelles, Timor, Guimerà i
Oms, entre d’altres, així ho palesen.28
Generalment, però, els responsables provincials eren
persones conegudes del convent central, sigui perquè havien fet viatges a Orient, sigui perquè hi havien servit
temporalment. Per exemple, el mestre provincial templer
fra Arnau de Torroja (1166-1181) fou designat per al càrrec després de la seva estada a Terra Santa.29 El prior de
Catalunya de l’Hospital, fra Guillem de Guimerà, exercí
aquest ofici (1377-1396) arran del seu nomenament fet
pel seu amic Juan Fernández de Heredia.30 Els responsables de les províncies catalanes, però, en algunes ocasions
proposaven al convent central les persones més adients
per a ocupar els càrrecs de mestre provincial templer o
castellà d’Amposta o prior de Catalunya. Generalment,
també pel que fa al Temple, després de la mort del mestre
provincial, mentre el convent central no nomenava un
substitut, n’exercia les funcions un lloctinent. En el cas de
l’Hospital, al segle xiv, després de la mort del prior, els
comanadors elegien un lloctinent temporal fins que el
mestre designava el nou responsable. A la mort de fra
Pere Guillem d’Oms, els comanadors hospitalers, reunits
a Sant Celoni, elegiren el dia 7 de març de 1372 fra Guillem de Guimerà.31
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Atesa, d’altra banda, la importància política dels responsables provincials d’ambdós ordes, sovint els mo
narques catalans intentaren influir en el nomenament
proposant persones de confiança al convent central per
a ocupar els càrrecs, tot i que no sempre aconseguien el
seu propòsit. Amb tot, tant Jaume II (1285-1327) com
el seu fill Alfons II el Benigne (1327-1336) i el seu nét Pere III el Cerimoniós (1336-1387) dugueren a terme diverses actuacions que d’alguna manera comportaren el control dels càrrecs directius de la castellania i el priorat, ja
sigui no acceptant els designats pel mestre major, ja sigui
amenaçant de confiscar les responsions (transferències
als convents centrals de Palestina) o les comandes.32 La intervenció de Pere el Cerimoniós en la designació del responsable provincial de l’Hospital és ben palesa en el nomenament de Juan Fernández de Heredia com a castellà
d’Amposta el 1346 i prior de Catalunya el 1372.33 Amb
tot, tal com afirma Pierre Bonneaud, «entre el 1317 i el
1377, els nomenaments de priors de Catalunya foren gairebé sistemàticament contraris als desitjos dels sobirans,
que tanmateix els hagueren d’acceptar de més o menys
bon grat.»34
El prestigi social d’aquests responsables era ben palès,
d’altra banda, pel fet d’integrar els consells reials dels sobirans i per la seva participació, dins el braç eclesiàstic, a
les Corts generals de Catalunya. Fins i tot, membres de
l’orde de l’Hospital, després de la creació de la Diputació
del General o Generalitat de Catalunya a la Cort general
de Cervera del 1359, formaren part d’aquest organisme
sigui com a diputat eclesiàstic, sigui com a oïdor de comptes. Així mateix, en la seva qualitat de caps religiosos, assistien als concilis de la Província Eclesiàstica Tarraconense.35
Alguns d’aquests dignataris de les províncies catalanes
del Temple i de l’Hospital assoliren la màxima dignitat
dels seus respectius ordes, com ara, entre d’altres, els casos de fra Arnau de Torroja, mestre major del Temple entre el 1181 i el 1184 —després d’haver exercit de mestre
provincial de Provença i de certes parts d’Hispània entre
el 1164 i el 1181—,36 de fra Juan Fernández de Heredia
—prior de Catalunya entre el 1372 i el 1377, i mestre de
l’Hospital a partir d’aquesta darrera data fins a la seva
mort el 1396—37 i de Pere Ramon Sacosta —que havia estat castellà d’Amposta entre el 1445 i el 1461 i mestre de
l’orde entre aquesta darrera data i la seva mort el 1467—.38
Els mestres provincials templers i els priors de Catalunya disposaven des de ben aviat d’una petita cúria, situada a la seu provincial: els hospitalers, pel que fa a la castellania, a Amposta i després a Saragossa,39 mentre que pel
que fa al priorat de Catalunya, generalment a la casa on
residia el comanador nomenat prior; els templers, successivament a Montsó i a Gardeny, i al final del segle xiii
es consolidaren a Miravet. Aquesta cúria era integrada per
un reduït equip de col·laboradors, entre els quals un notari escrivà, sovint un clergue, alguns frares i també cavallers aliens a l’orde.40 Amb molta freqüència, rebien els
responsables de les comandes, amb els quals resolien as-
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sumptes de tràmit que per la seva poca importància no
calia portar als capítols provincials. A aquestes seus provincials s’hi aplegaven els diners i els béns que després
eren transferits a la casa central de l’orde a Orient,
d’acord amb les taxacions que s’aprovaven per a cada comanda, en proporció a la seva riquesa i als seus ingressos.
També s’hi conservava l’arxiu provincial, que estava integrat per la documentació que en l’exercici de les seves
funcions generava el dignatari, a més d’altra documentació pertanyent a altres comandes però necessària per a la
gestió i l’administració de la circumscripció. A Miravet,
els cabals de la província templera i la documentació es
conservaven en una cambra especialment sòlida anomenada «torre del tresor».41
A banda d’administrar materialment les cases de la circumscripció, els dignataris provincials també havien de
vetllar perquè als convents es dugués a terme la vida religiosa i perquè els membres de les comunitats complissin
les seves respectives regles i altres disposicions emanades
de les jerarquies centrals. Promoure el compliment de les
obligacions religioses i detectar i tallar vicis i relaxacions
era una de les seves comeses, així com també castigar els
transgressors amb les penes que preveia la seva pròpia legislació.
Aquests dignataris, finalment, havien d’informar el
convent central de la situació de la província, mitjançant
cartes o fins i tot presentant-se personalment a la seu magistral quan calia. La seu magistral controlava, doncs, la
província a través dels dignataris provincials, per bé que
també obtenia informació a través dels frares que per
raons administratives o de servei militar es desplaçaven a
l’est. En algunes èpoques, el màxim responsable templer
disposava d’informació de les províncies occidentals i supervisava l’actuació dels seus responsables a través d’un
dignatari anomenat «mestre deçà mar», que vers la segona meitat del segle xiii evolucionà cap a la figura del visitador, en qui el mestre major delegava bona part de les
seves funcions.42

Els capítols provincials
El poder dels responsables de les circumscripcions no era
absolut, sinó que l’exercien d’acord amb la normativa i les
disposicions que emanaven dels respectius convents centrals i també dels acords que es prenien col·legiadament a
les reunions anuals o capítols. Convocats pels dignataris
provincials, els capítols se celebraven generalment a la seu
o lloc de residència del mestre o prior i hi assistien els diversos comanadors de les cases i altres frares que hi eren
convocats per tractar els assumptes importants que afectaven l’orde a la regió.43 Si al principi de l’establiment dels
dos ordes al nostre país aquestes reunions es duien a terme responent a la discrecionalitat del mestre, a partir de la
segona meitat del segle xiii s’anà consolidant la periodicitat anual. La seva durada era de tres o quatre dies, tot començant en diumenge. Els templers les acostumaven a
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celebrar els mesos d’abril o maig, i els llocs de preferència
foren Tortosa, Barberà, Montsó i Miravet. Els hospitalers
celebraven aquesta mena de reunions, pel que fa a la castellania d’Amposta, als convents d’Amposta, La Almunia
de Doña Godina, Samper de Calanda i Saragossa, principalment,44 mentre que el priorat les feia a Lleida, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Tortosa, Barberà, Gardeny i
l’Espluga de Francolí.45
En aquestes reunions dels responsables de les comandes amb el dignatari provincial es tractaven i es resolien
els assumptes relatius a la vida religiosa interna de les comunitats, es prenien les mesures adients per al manteniment de les regles i, molt especialment, es passava revista
a l’estat econòmic de les diverses comandes.46 En aquest
sentit, els comanadors templers, a partir de la segona meitat del segle xiii, fins i tot havien d’aportar una relació en
la qual s’especificaven els ingressos i les despeses, els crèdits i les obligacions financeres, així com inventaris dels
productes agrícoles disponibles als magatzems, del nombre d’esclaus i dels caps de bestiar, de les armes defensives
i ofensives de què disposaven i també dels objectes litúrgics i de culte que es guardaven a les seves capelles.47 També s’aprovaven les propostes d’admissió de nous membres o la seva correcció o expulsió, es decidien els
nomenaments dels responsables de les comandes, es fixaven les aportacions de cada casa al tresor provincial, es
concedien les cartes de poblament i de franquícia, es resolien els greuges que presentaven els vassalls de l’orde
—com ara l’aprovació d’ordinacions municipals i altres assumptes relacionats amb la justícia— i s’aprovaven les
adquisicions, permutes i alienacions de patrimoni, la creació o la supressió de comandes, així com també les qüestions referents a la Corona, els prelats i els altres ordes religiosos, entre d’altres.48

El nucli fonamental de l’organització
territorial: la comanda
La base de l’organització territorial dels ordes militars
descansava a casa nostra, com a la resta dels països on tenien implantació, en la comanda, preceptoria o casa, que
comprenia el convent, on vivia la comunitat, i els béns i
drets que constituïen el seu patrimoni.49
Les comandes es crearen de cap a cap del territori català, si bé amb una major incidència a la Catalunya Nova,
on els ordes, per donació principalment dels comtes i els
monarques catalans, reberen patrimonis més grans. Es
fundaren a ciutats —com ara Tortosa, Lleida, Barcelona—, a poblacions mitjanes —l’Espluga de Francolí, l’Espluga Calba, Bajoles, Avinyonet, Sant Celoni—, a castells
—Barberà, Granyena, Vallfogona de Riucorb, Puig-reig,
Ascó, Riba-roja, Peníscola— o al mig del camp —Barbens, Aiguaviva, el Masdéu, Bajoles, Palau del Vallès—.
Si bé en alguns casos la residència de la comunitat es
bastí pràcticament de bell nou, en la seva major part adequaren anteriors construccions per a les necessitats de
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persones religioses. En aquest sentit, bastiren o ampliaren
les capelles i les esglésies —que dotaren d’una rica ornamentació i d’objectes de culte confeccionats sovint amb
materials nobles i pedres precioses—, fixaren els espais
per a cementiri i arranjaren les estances destinades a dormitoris comuns i refectoris. Així mateix, disposaren de
magatzems per a encabir els productes agrícoles i d’estables per al bestiar.
A partir de la segona meitat del segle xiv, els hospitalers, en incrementar el patrimoni amb l’annexió dels béns
del Temple i amb importants recursos econòmics, dugueren a terme diverses obres d’ampliació i d’embelliment
dels seus convents, bastint «palaus nous» i noves construccions50 que per la seva complexitat, en alguns casos,
s’acabaren al segle següent.
A les seus de les comandes, hi residia la comunitat, integrada per persones religioses que havien fet professió
solemne dels tres vots d’obediència, pobresa i castedat.51
Adequaven la seva vida al compliment de les respectives
regles i a les observances fixades pels capítols generals,
anomenades «estatuts», i que s’afegien al text original de
la regla a mesura que s’anaven aprovant.52 També havien
d’observar els bons costums i la tradició conventual de
cada casa. L’incompliment de la normativa religiosa era
castigat severament, sobretot al Temple, que a la seva època era considerat un dels ordes més rigorosos de la cristiandat. Les penes que s’imposaven als infractors anaven
des de la penitència o presó fins a la pèrdua temporal de
l’hàbit o l’expulsió definitiva.
El fet que la societat catalana de la segona meitat del
segle xii identifiqués el Temple i l’Hospital com a ordes
militars motivà que la major part dels seus membres procedissin de la mitjana i petita noblesa del país, que coincidia profundament amb els ideals religiosos i militars
d’aquests dos ordes. A mesura, però, que va anar entrant
el segle xiii, les dues institucions s’obriren més a la societat, de manera que acceptaren persones procedents de les
elits urbanes i del camp, caracteritzades per un cert nivell
econòmic i social i generalment provinents dels grups de
benefactors. Tot i això, es donava un cert hermetisme que
feia que no tothom pogués ingressar a aquests ordes malgrat que els requisits indispensables fossin ser home lliure, no esclau de ningú, no estar obligat per deutes, no estar
casat, no estar constituïts en ordes sagrats els no-sacerdots, no estar excomunicat, no haver-se promès a un altre
orde i disposar de sanitat corporal.53 Als cavallers, a més,
se’ls exigia ser «fill de cavaller i dama i procreat de matrimoni legítim.»54 Els hospitalers, segons Anthony Luttrell,
fins al segle xiv no exigiren als cavallers, que foren relativament pocs, la condició de noble.55
La diversitat social d’origen dels membres de l’orde va
donar com a resultat dues classes de religiosos: els cavallers —milites— i els sergents —sergentes—, als quals
s’haurien d’afegir, per privilegis papals, els capellans propis.56 La tasca principal dels primers se cenyia a l’actuació
militar, a la qual sovint també s’afegien al nostre país els
sergents. Aquests, però, principalment ajudaven els ca-
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vallers i es dedicaven a tasques de gestió del patrimoni de
la comanda o als serveis domèstics. Els capellans, que representaven una minoria dins els dos ordes, atenien es
piritualment la resta de membres de la comunitat i es
responsabilitzaven del culte de la capella o església.
L’escassetat d’aquest tipus de membres obligà sovint els
dos ordes a cercar els serveis de preveres seculars. Amb
tot, si bé els capellans templers no acostumaven a dirigir
cases o comandes, es donava amb molta freqüència que
preveres hospitalers estiguessin al capdavant d’un convent.57
El nombre de membres que constituïen una comunitat
variava segons l’orde, la casa i també l’època. Els templers
disposaven de comunitats més nombroses que els hospitalers. Mentre que els primers podien acollir entre quatre
i deu religiosos, com a norma general, arribant fins i tot a
les comandes més importants a apropar-se a la vintena i
ultrapassar-la —Gardeny comptabilitzava el 1212 vint-idos religiosos, mentre que el Masdéu el 1264 assolia la xifra de disset—,58 els convents hospitalers generalment no
passaven de la mitja dotzena i el més comú era un nombre
d’entre quatre i sis religiosos,59 per bé que la casa provincial, com a mínim des de la fundació de la castellania
d’Amposta, degué disposar d’una comunitat més nombrosa.
Aquesta reflexió demogràfica suggereix el tema del
nombre global de frares a les províncies catalanes dels dos
ordes, un tema ara com ara difícil de resoldre. Pel que fa
als templers, només es disposa de dades fefaents corresponents a l’època del procés. Mentre que el 1319 s’assignaven les pensions fixades a cent nou frares de la província catalana de l’orde, nombre que representa la xifra dels
frares sobrevivents al procés, mentre va durar, entre el
1307 i la data anterior hi ha constància de cent norantaquatre templers.60 Això vindria a confirmar que, almenys
a començament del segle xiv, el nombre total de religiosos no devia anar gaire més enllà dels dos centenars.
Tot i això, aquest nombre és relativament alt si el comparem amb altres països. A les illes Britàniques, en aquesta mateixa època (1308-1311), tot i disposar d’un nombre
major de comandes, els frares arribaven a la xifra de cent
quaranta-quatre,61 mentre que als regnes de Castella i
Lleó en aquests anys es devien apropar al centenar.62 El
cas de França és absolutament diferent, atesa la implantació que l’orde va tenir en aquest país, on es calcula que hi
devia haver uns dos mil frares.63
També d’aquesta mateixa època se sap el rang dins l’orde de cent seixanta-sis dels cent noranta-quatre templers
catalans coneguts: cent un eren sergents, que representaven el 60,84 %, cinquanta-cinc pertanyien al grup dels cavallers, representant el 33,13 %, i deu eren capellans, és a
dir, només un 6,02 %.64 Ni aquestes xifres ni els percentatges no són vàlids per a final del segle xii i bona part del
segle següent, moments de màxim apogeu de l’orde al
nostre país, de manera que cal suposar un nombre major
de frares, d’una banda, i, de l’altra, un percentatge supe
rior en el grup dels cavallers.
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No tenim recomptes específics pel que fa al nombre
global d’hospitalers a Catalunya. Amb tot, alguns autors
han avançat les seves hipòtesis: Luttrell assigna, immediatament després de la pesta negra, entre cent cinquanta i
dos-cents religiosos a la castellania65 —xifra que Maria
Bonet troba excessivament baixa—,66 mentre que al priorat, a mitjan segle xiv, hi calcula entre dos-cents i doscents cinquanta religiosos.67
Entre els membres de les províncies catalanes dels dos
orde, es donà una preponderància de frares d’origen ca
talà com a mínim fins a començament del segle xiv. Diversos aspirants catalans ingressaren a comandes situades
fora del Principat, probablement perquè les d’aquí havien
ja cobert el nombre de places disponibles, fet que suggereix l’existència d’una mena de numerus clausus per a
cada casa, determinat per les rendes que generava i per la
capacitat dels edificis conventuals.
Diversos frares templers catalans regiren comandes
aragoneses. A la comanda templera d’Osca, per posar un
exemple, dels nou primers comanadors entre mitjan segle
xii i el 1200, sis foren catalans, i ho foren també el 36 %
del total dels seus dirigents al llarg de tota la seva història.68 El català, d’altra banda, era molt sovint l’idioma
utilitzat en l’administració interna d’algunes d’aquestes
comandes templeres aragoneses dirigides per frares catalans. De les dotze memòries de comandes aragoneses sobre l’estat de la casa presentades al capítol provincial del
1289, vuit foren redactades en aquesta llengua i només les
quatre restants utilitzaren l’aragonès o el castellà.69
Pel que fa als hospitalers, tot i la presència de frares catalans a les cases aragoneses mentre durà la circumscripció de la castellania d’Amposta, a partir del 1319, amb la
creació del priorat de Catalunya, els frares d’origen català
habitaren principalment a les comandes catalanes, tot i
que es donaren encara casos de regir comandes aragoneses, i també, en nombre menor, d’aragonesos que dirigiren cases del priorat de Catalunya. Per exemple, al capítol
de la castellania celebrat a Gandesa el 1454, tretze dels
vint comanadors i frares assistents eren catalans.70 Luttrell
refereix que entre el 1349 i el 1352, dels trenta-un comanadors de la castellania d’Amposta, deu eren catalans, i
que, així mateix, hi havia d’aquesta mateixa nació sis conventuals d’entre seixanta, i cinc frares sacerdots sobre
trenta-tres.71
Sense formar part canònicament de la comunitat religiosa, els convents templers i hospitalers albergaven sovint confrares i donats d’ambdós sexes. Es tractava de
persones seglars vinculades a les cases amb diversos nivells de relació que s’hi lliuraven «en vida i en mort» i que
en alguns casos fins i tot comportava la participació com a
laics a la vida comunitària o un primer pas per a la seva
posterior integració com a religiosos. Quan es donava la
circumstància de «donades» en convents masculins, aquestes residien en cases a part.72
Sovint els convents dels ordes militars eren centres de
formació d’infants i joves nobles, on se’ls ensinistrava en
el maneig de les armes o simplement se’ls preparava per a
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un millor desenvolupament de les seves tasques futures.73
Un exemple prou conegut és el de l’infant Jaume, el futur
Conqueridor, que passà part de la seva infantesa al castell
de Montsó, sota la tutela del mestre provincial templer
Guillem de Mont-rodon (1214-1217).74 Quan Jaume II
féu expugnar, després d’ordenar la detenció de tots els
templers dels seus regnes, el castell de Miravet perquè
els seus responsables s’havien negat a complir els manaments reials, a petició dels assetjats autoritzà que abans de
l’expugnació final i la capitulació poguessin abandonar el
castell diversos joves seglars, fills de cavallers, que hi rebien formació.75
La vida comunitària dels frares s’adequava a les prescripcions de les seves respectives regles canòniques —la
del Temple, seguint una certa tradició de la regla benedictina, i la de l’Hospital, de la de Sant Agustí— i als estatuts,
usatges i costums que al llarg dels anys s’incorporaren
com a annexos dels textos originals.
Com a religiosos, la vida diària era regida per la celebració de la missa i el rés de les hores canòniques, que generalment escoltaven del capellà o del prevere, que les recitava o cantava, i que en cas de no poder assistir-hi
substituïen pel rés d’un determinat nombre diari de parenostres. Per aquest motiu, els seus convents tenien capelles o esglésies pròpies que per privilegis papals atenien els
capellans de l’orde, tot i que sovint, per la seva mancança,
hagueren d’acudir als serveis de preveres seculars, els
quals percebien un salari per les atencions a la comunitat.76 Sovint també, per la seva preparació literària bàsica,
actuaven de notaris del convent, fet que, d’altra banda, no
impedia que en actes d’especial relleu utilitzessin fedataris
públics. S’acusà els templers que no se’ls permetia confessar-se amb capellans que no fossin de l’orde, cosa que era
falsa, perquè, tal com varen declarar durant el procés, havien rebut el sagrament de la penitència de preveres seculars i de franciscans i dominics.77
Els hàbits diferenciaven els membres de cada orde i fins i
tot les seves categories dins el seu orde. Així, els templers
portaven hàbits i mantells blancs els cavallers, amb el senyal de la creu patent vermella, mentre que els sergents i els
capellans els portaven negres. Els hàbits i els mantells dels
membres de l’Hospital eren de color negre, amb la creu
simple de color blanc; en batalla, però, els hàbits i els mantells eren de color vermell, tal com apareix al quadre sobre
la batalla de Malta. Diferenciava també l’aspecte dels uns i
dels altres el fet que els templers anaven barbats i els hospitalers duien la barba rasurada. Els uns i els altres, quan no es
trobaven en batalla, es cobrien el cap amb bonets.78
Els ordes militars tingueren un gran interès en la cura,
l’endreça i l’ornamentació de les seves esglésies, tot i que,
especialment en el cas dels templers, fossin bastides amb
una certa austeritat copiada del Cister. Les dotaren de veracreus d’argent, de cristall i d’orfebreria de Llemotges,
frontals d’altar i llànties d’argent, a més d’ornaments sagrats confeccionats amb seda i or, i també d’obra «morisca».79 Els hospitalers dedicaren generalment al seu titular
sant Joan les seves esglésies i capelles —fins i tot moltes de
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les parroquials de les poblacions que senyorejaven i a la
construcció de les quals l’orde havia col·laborat econòmicament—, mentre que els templers preferiren com a titulars santa Maria i sant Salvador. Ambdós instituts tingueren una gran predilecció per les relíquies —bona part de
les quals adquiriren a Orient—, que conservaven en bells
reliquiaris d’argent amb incrustacions de pedres precioses, entre les quals les de la Veracreu, santa Bàrbara, santa
Maria Magdalena, sant Esteve i les túniques de Jesucrist i
la Mare de Déu.80
De la mateixa manera que els altres monestirs, tant les
cases del Temple com les de l’Hospital acolliren a les seves
esglésies i els seus cementiris les despulles de nobles benefactors de la contrada, sovint amb l’oposició dels prelats
diocesans, ja que aquest costum minvava els ingressos de
les seves parròquies. Tot i que per un privilegi del 1139,
enregistrat a la butlla Omne datum optimum d’Innocenci
II —considerada la base de totes les exempcions i els privilegis de què gaudiren els templers—, els frares podien
disposar d’esglésies, capellans propis i cementiris on, a
més dels membres de la comunitat, hi podien enterrar
persones vinculades a l’orde, motiu pel qual moltes vegades
topaven amb la intransigència dels bisbes. Els frares, però,
sovint obtenien el seu propòsit acudint a la Santa Seu, que
defensava els seus drets, o bé pactant mitjançant aportacions econòmiques per part dels frares o distribuint-se els
drets entre el convent i el prelat. El 1200, el bisbe d’Osca es
resistia a consagrar l’església i a beneir el cementiri de l’orde en aquesta ciutat, de manera que, davant la queixa dels
frares al papa, aquest comminà el bisbe a fer-ho, al mateix
temps que, per assegurar-se’n, ho manava també al bisbe
veí de Lleida.81 En aquesta ciutat, el prelat avaluava el 1245
en cinc-centes monedes d’or els drets parroquials de vint
parroquians que s’havien deixat per inhumar al cementiri
de Gardeny.82 Superades algunes friccions i després de pactar diversos acords, al final es convingué que dels béns deixats a l’església cada part n’obtindria la meitat.83 A Tortosa
s’esdevingueren també problemes semblants des que el
1192 el mestre provincial obtingué del bisbe l’autorització
per a disposar d’un cementiri a la Suda amb la condició que
no s’hi poguessin enterrar parroquians de la ciutat; el 1281,
a petició del mestre, es derogà aquesta condició, si bé es
pactà que una quarta part dels llegats del difunt a l’orde
s’havia d’assignar al bisbe i a l’església diocesana, llevat de
les concessions de pitances, cavalls i armes, que serien íntegrament per als frares.84
Als convents dels ordes hi habitaven sovint persones
no vinculades pels vots religiosos per bé que els hi unien
uns lligams especials: eren els confrares i els donats, que
podien ser d’ambdós sexes. La major part dels primers,
però, mantenien la seva vida secular i, a més de donar diners o algun bé a les respectives comunitats, es deixaven
per enterrar a les seves esglésies. Podien ser homes, dones o
matrimonis, i de totes les classes socials, des de nobles fins
a pagesos, passant per cavallers, clergues, menestrals, artesans o pastors.85 Si a l’Aragó i a Navarra, el professor
Ubieto Arteta en va comptar cinc-cents vint-i-sis entre el
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1135 i el 1182,86 i Forey cinquanta-dos vinculats a la comanda de Novillas a finals del segle xii,87 Prim Bertran
n’ha comptabilitazat noranta-tres a Gardeny des de la
creació de la comanda fins al 1204.88 Els donats, per
la seva banda, podien ser també dels dos sexes i alguns habitaven al convent, generalment en residències diferents
quan es tractava de persones de l’altre sexe.89 Quan eren
inhumats als cementiris de l’orde, vestien l’hàbit corresponent, per bé que si en general anaven guarnits només
amb la mitja creu,90 al nostre país, si jutgem per les tombes
que resten, devien portar l’hàbit sencer.91
La comanda integrava també el patrimoni i els drets
que percebia, bàsicament de l’explotació de les propietats
agràries. Una part important d’aquestes propietats, tots
dos ordes les obtingueren al principi del seu establiment
al país, gràcies a la magnanimitat dels comtes catalans al
segle xii, i després foren ampliades pels seus successors.
La seva renúncia a la part de l’herència d’Alfons el Bataller
fou generosament recompensada amb la concessió de diversos castells i propietats per Ramon Berenguer IV, el
1140, mitjançant un acord amb el mestre hospitaler Raymond du Puy, desplaçat expressament a Catalunya,92 i el
1143 amb Everard des Barrès, preceptor de França i delegat del mestre major templer Robert de Craon.93 Una altra
part del seu patrimoni fou adquirida arran de la col·
laboració dels ordes en les empreses de conquesta feudal
dels segles xii (Tortosa i Lleida) i xiii (Mallorca i València).94 Les donacions dels fidels i especialment de la noblesa —molt identificada ideològicament amb el projecte
bèl·lic d’ambdós ordes— representaren un forniment
constant de noves aportacions de terres i drets. De la mateixa manera que els altres monestirs de la seva època, una
part de les terres l’explotaven directament a través dels
sergents i amb la col·laboració de donats, personal a sou, i
a partir de la segona meitat del segle xiii també d’esclaus
que adquiriren per a aquesta finalitat i per al servei domèstic. La resta de la propietat agrària era explotada amb
concessions emfitèutiques a pagesos que pagaven amb
una part de la collita o amb un cànon anual.95
A més de les rendes de procedència agrària, templers i
hospitalers arrodonien els seus ingressos amb les procedents de l’exercici de la jurisdicció sobre diverses pobla
cions, i també de l’explotació de molins, forns, teuleries i
salines i de l’arrendament immobiliari urbà. Els templers,
per la seva banda, disposaren de ramats, que explotaven per la via de la transhumància. La ramaderia no fou
una tasca cenyida a les comandes rurals, sinó també a algunes d’urbanes, com ara les de Tortosa i Gardeny, que
disposaren de nombrosos caps de bestiar. A més del bestiar boví, de llana i cabrum —Gardeny, a finals del segle xii,
tenia unes dues mil ovelles i el Masdéu, a mitjan segle següent, unes quatre mil—, ambdós ordes, generalment per
donació de nobles i cavallers, disposaven d’un nombre
elevat d’equins, utilitzats en les campanyes militars i també com a mitjà de transport personal o de productes, i sovint com a pagament de compres de terres o béns en les
seves transaccions.96

15/09/11 17:49

Els ordes militars a Catalunya

La supressió de l’orde del Temple i la
creació del nou orde de Montesa. La
reorganització administrativa de la
castellania d’Amposta
A començament del segle xiv, la supressió de l’orde del
Temple pel papa Climent V durant la celebració del Concili de Viena del Delfinat tingué una gran repercussió en el
paper que en el futur havien de tenir els ordes militars dins
els dominis dels monarques catalans. D’entrada, va comportar la desaparició —després d’un llarg procés seguit
contra els templers d’arreu del món cristià (1307-1312)—
d’aquests frares en el seu àmbit territorial d’actuació i després l’assignació dels seus béns a l’orde de l’Hospital en
general i la creació d’un nou orde militar que continués la
lluita contra els sarraïns al regne de València.97
Al llarg de les negociacions del papa quan s’estava debatent a Viena del Delfinat la sort definitiva de l’orde i sobretot dels seus béns amb els diversos representants dels
prínceps europeus, no hi ha cap mena de dubte que fou
Jaume II de Catalunya el més interessat a cercar una solució que respectés els seus propis interessos. Cap monarca
europeu no palesà una voluntat més gran que el català a
obtenir acords favorables al seu posicionament, que no
acceptava el reforçament excessiu que podrien tenir els
hospitalers amb el patrimoni templer i que propugnava la
creació d’un nou orde vinculat a Calatrava perquè continués la tasca de defensa del territori valencià. Els seus ambaixadors aconseguiren que el pontífex fes primer una
excepció de l’assignació general amb els béns que l’orde
del Temple posseïa a la península Ibèrica i, després, que el
1317, el successor Joan XXII —després de diverses entrevistes amb els nuncis i els ambaixadors de Jaume II— creés el nou orde de Montesa mitjançant la butlla Ad fructus
uberes, del 10 de juny d’aquell any.98 El document papal
assenyalava que per a la defensa de la frontera es constituiria al castell de Montesa un nou orde amb frares de Calatrava —sota visita i correcció del mestre d’aquest orde,
però amb l’assistència dels abats de Santes Creus o de Vall
digna—, al qual se li assignaven els béns que el Temple
havia posseït al regne de València, així com els que hi posseïa l’Hospital, llevat de l’església que tenia a la capital i el
castell i vila de Torrent.99
La resta dels béns de la província catalana del Temple
fou assignada als hospitalers, que incrementaren formidablement el seu patrimoni, de manera que per a gestionar-lo millor el 1319 dividiren la castellania d’Amposta
en dues entitats administratives: una que rebé el mateix
nom i que englobava totes les comandes situades als marges drets de l’Ebre i del Segre i una altra que denominaren
priorat de Catalunya, amb les cases situades als marges esquerres d’aquests rius, més les tres del Rosselló i la de Mallorca.100 A mitjan segle xiv, passat el període de reorganització territorial, la castellania tenia, segons Maria
Bonet Donato, trenta-una comandes —una de les quals
femenina, Sixena—.101 Hi havia altres unitats administratives com ara les «batllies», que integraven diverses coman-
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des, els «membres» o dominis pertanyents a una comanda,
i els «priorats» i «abadiats», de caràcter exclusivament eclesiàstic.102 Al llarg del segle xv es crearen algunes comandes
noves mitjançant la segregació de membres pertanyents a
una casa. El priorat de Catalunya, per la seva banda, el 1320,
segons Anthony Luttrell, el constituïen vint-i-nou comandes —una de les quals femenina, la d’Alguaire—.103 També al priorat, durant el segle xv es crearen noves comandes, com la de l’Espluga Calba.104 El domini senyorial
d’aquestes dues entitats hospitaleres era tan extens que a
començament del segle xv la castellania posseïa gairebé el
24 % dels senyorius d’Aragó, amb més de 4.300 focs, uns
2.700 al sector de l’Ebre català; el priorat, per la seva banda, ultrapassava el 2.280 focs, uns quants menys dels que
havia tingut el 1358, que s’elevaven a 2.612, amb jurisdicció sobre cent onze llocs.105

Les aportacions de les províncies als
convents centrals
La funció específica de les comandes occidentals, a banda
de reclutar nous membres, es limitava a proporcionar els
cabals que havien de garantir la seva missió a Orient de
suport i atenció als pelegrins, primer, i de defensa dels enclavaments occidentals de Terra Santa, després. Això implicava que una part dels ingressos que les comandes eu
ropees obtenien de les seves explotacions havia de ser
tramesa als respectius convents centrals com a respon
sions.106 La responsabilitat d’aplegar-ne l’import requeia
en el mestre provincial per als templers o en el castellà
d’Amposta o el prior de Catalunya, quant a l’Hospital. Si
bé sembla que a les diverses províncies europees el seu import representava una tercera part dels ingressos, que, pel
que fa als hospitalers, a partir del segle xiv es rebaixà a una
quarta o una cinquena part,107 les especials circumstàncies
d’aquestes organitzacions del Principat, com també als altres regnes de la península Ibèrica, per raó de la seva col·
laboració en la lluita contra l’islam, feren que es reduís a
una desena part.108 L’import, de totes maneres, era pactat
per un cert temps entre la casa central i la província, i es
repartia proporcionalment entre les diverses comandes
d’acord amb la seva riquesa i els seus ingressos. La responsió dels templers a Orient el 1304, data de la qual tenim xifres, s’elevava a mil marques d’argent o cinquanta-dos mil
tornesos del mateix metall.109
Quant als hospitalers, la contribució de les cases al convent central fou establerta en la regla de Raymond du Puy,
aprovada pel papa el 1145 i que es considerava una tercera
part dels ingressos de cada comanda. Cada prior era inicialment el responsable del seu aplegament i de la seva tramesa a Orient, però el capítol general de Rodes del 1358
creà dins cada priorat un responsable, amb la comesa de
fer-la arribar al Tresor de Rodes. A començament del segle
xiv, les responsions de la Castellania —que agrupava totes
les comandes situades en terres de la Corona catalana—
sumaven la quantitat de mil florins d’Aragó, xifra que des-
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prés de l’annexió dels béns del Temple s’elevà a quatre mil
florins bons (d’Avinyó, Florència o Rodes) per part de la
castellania d’Amposta i quatre mil més pel priorat de Catalunya, que ben aviat, però, fou reduïda a tres mil florins.110
A final d’aquest segle i a començament del següent, es
mantingué la mateixa quantitat dels tres mil sis-cents florins d’Aragó (igual a tres mil «florins bons»), per bé que a
partir del 1415 es rebaixà a tres mil cinc-cents florins
d’Aragó. Amb aquesta aportació, el priorat de Catalunya,
dels vint-i-sis priorats de l’orde, resultava el tercer en major contribució, després dels de França i Sant Gèli de Provença.111
Arran del capítol general tingut a Roma el 1446, es fixà
un nou sistema de càlcul de les aportacions que significà
per al priorat català la quantitat de cinc mil florins. A banda de les responsions, el mestre major sol·licità contribucions extraordinàries per a cobrir necessitats també extraordinàries. Generalment, es tractava de quantitats que
s’afegien a les responsions i que es repartien en tres o cinc
anys. Aquests tipus d’ajuda al convent central ja es donaren a començament del segle xiv i continuaren durant el
segle següent. Es justificaven generalment per les despeses
especials d’actuació contra els turcs otomans i els mongols, o també contra els mamelucs del soldà d’Egipte, els
quals el 1444 posaren setge a la ciutat de Rodes, on
els hospitalers resistiren durant trenta dies. L’import de
les responsions i les contribucions especials, anomenades
annuata —anyades, en català—, representà per al priorat,
als segles xiv i xv, una aportació anual d’entre cinc mil
cinc-cents i set mil florins.112
Les aportacions de la província a la casa central no
es limitaven només a diners, sinó que sovint es completaven, ateses les necessitats de tota mena que tenien els ordes per a desenvolupar eficaçment la seva missió a Orient,
amb la tramesa de cavalls, arnesos i armes, i també productes alimentaris com ara cereals, oli, formatge i cansalades.
Malgrat que els membres d’aquests ordes a les terres
catalanes eren destinats primordialment a col·laborar en
les campanyes militars d’eixamplament territorial promogudes pels monarques, les províncies acudiren sempre
a les crides del convent central reclamant més personal.
L’aportació de frares a Orient, sigui en servei permanent o
temporal, fou constant per part dels dos ordes, especialment a partir del darrer quart del segle xii, en què s’incrementà després de l’expansió catalana cap al sud aconseguint tot el territori valencià. En algun moment, els frares
catalans establerts al convent central representaren veritables grups de pressió que decantaren fins i tot l’elecció
del nou mestre en favor d’un frare català, com són els casos del mestre major templer Arnau de Torroja (11811184) o els hospitalers Antoni de Fluvià (1421-1437) i
Pere Ramon Sacosta (1461-1467). També, en alguns moments, la presència de frares catalans fou molt destacada
en la cúria magistral —com en temps del darrer mestre
templer Jacques de Molay (1292-1307), en què actuaren
de consellers i col·laboradors íntims—.113
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La col·laboració de la província catalana templera a
Orient perdurà fins a la supressió de l’orde, com ho prova
el fet que dels setanta-sis frares interrogats durant el procés a Nicòsia, set procedien de l’esmentada circumscripció, essent els catalans els més nombrosos després dels
francesos.114 La presència catalana a Orient resta també
ben palesa pels quatre templers engarjolats a Trípoli, per a
l’alliberament dels quals Jaume II féu diverses gestions,
fins i tot després de la supressió de l’orde.115
La presència, d’altra banda, d’hospitalers catalans a
Orient, generalment poc significativa fins a començament del segle xv, s’intensificà després de superat el Cisma d’Occident, període en què Benet XIII controlà els
càrrecs i les dignitats hospitaleres del priorat i la castellania.116 A partir de l’assemblea tinguda a Avinyó el
1418, en què el mestre major Philibert de Naillac convocà diversos representants de les llengües d’Espanya,
França, l’Alvèrnia i la Provença, s’incrementaren les relacions de la castellania i el priorat amb el convent central de Rodes.117 Com a fruit de la nova situació creada, el
mestre autoritzà l’ingrés al priorat català de vint-i-quatre frares cavallers per ser destinats a Rodes i, al cap de
poc temps, de nou cavallers més a la castellania i onze als
priorats de Castella i de Portugal, és a dir, un total de
quaranta-quatre de la península Ibèrica, mentre que a la
resta dels altres priorats només n’autoritzà globalment
trenta-un. Entre el 1417 i el 1447, hom constata la presència a Rodes de cinquanta-dos hospitalers del priorat
català, procedents socialment de la noblesa (trenta-dos
frares) —entre els quals els Erill, els Cardona i els Mur—,
del grup dels cavallers (vint-i-vuit frares) i del patriciat
urbà (disset frares).118
El compromís i l’actuació de frares catalans a Orient
propiciaren l’elecció el 1421 d’Antoni de Fluvià com a
mestre major de l’Hospital, el qual durant l’exercici del
seu mestrat (1421-1437) es rodejà de frares catalans per
als càrrecs principals del convent de Rodes, tant a l’illa
com també a l’exterior.119
Gairebé al cap d’un quart de segle, el 1461, un altre català fou elegit mestre major de l’Hospital: es tracta de Pere
Ramon Sacosta. Havia col·laborat amb Fluvià, que el nomenà batlle de Rodes —on consta el 1436—, i el 1444 obtingué el càrrec de draper i l’any següent el de castellà
d’Amposta, priorat que regí entre el 1445 i el 1461. Durant el seu mestrat (1461-1467), comptà també amb la col·
laboració de frares catalans.120
Finalment, els hospitalers catalans participaren destacadament en la defensa de Rodes, ja fos a terra o a bord de
les galeres, davant els atacs mamelucs del 1440 i el 1444 i
dels otomans dels anys 1453-1454.121

La participació dels ordes a les campanyes
militars122
Els templers, des del moment que van assumir la península Ibèrica com un objectiu de la seva missió a partir de
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l’acord subscrit a Girona el novembre del 1143, participaren a les campanyes militars dels comtes de Barcelona i
estigueren presents a les preses de Tortosa (1148) i Lleida
(1149) on reberen en recompensa una part important de
les terres novament conquerides. Però on la col·laboració
dels templers es féu més notòria fou en les conquestes de
Mallorca i València, on reberen, així mateix, patrimonis
importants que afavoriren la fundació de noves comandes (una a la Ciutat de Mallorca i les de Xivert, Borriana i
València al País Valencià).123
Algunes vegades, tal com afirma Forey,124 els templers
també dugueren accions militars al marge de les campanyes reials, sigui per iniciativa pròpia sigui per conquerir
el que els havia concedit el monarca. Jaume I, per exemple, els atorgà les alqueries de Benhamet i Mantella, prop
de Borriana, a condició que les conquerissin.125
A banda del personal militar, aquests frares sovint oferiren la seva opinió i el seu consell als monarques abans
d’iniciar una campanya militar.
Amb tot, els contingents templers que participaven a
l’exèrcit reial no foren mai gaire nombrosos, com ho palesa el fet que a la conquesta de Mallorca no devien passar
de cent cavallers126 i que el 1303 Jaume II els sol·licités inicialment un centenar de cavallers per repel·lir un atac des
de Granada i que finalment només els en demanés vint o
trenta.127
D’altra banda, els hospitalers, tot i que inicialment no
prengueren part en la campanya de conquesta de Mallorca —després, però, foren recompensats per Jaume I amb
la concessió de diverses terres—,128 foren presents en la
conquesta valenciana i fins i tot el castellà Hug de Fullalquer animà, com a membre del consell reial Jaume I, a tirar
endavant l’empresa, a la qual participaren. Així mateix,
aquests frares contribuïren econòmicament a les campanyes de Pere el Catòlic al migdia francès.
En les guerres de l’època del regnat de Pere III amb
Castella, Gènova i Mallorca, el monarca comptà sovint
amb la col·laboració bèl·lica de diversos membres de
l’Hospital. El 1358 Juan Fernández de Heredia es traslladà
a Aragó per participar a la guerra contra Castella, a la
qual, d’altra banda, la castellania aportà cent cinquanta
cavallers i cinquanta mil sous,129 mentre que fra Guillem
de Guimerà, uns anys abans, el 1344, col·laborava en la
recuperació del Rosselló.130

La col·laboració institucional
Gairebé des dels inicis del seu establiment al país, el mestre provincial del Temple sovint formà part de la comitiva que acompanyava el comte rei. Si això és ben palès ja
amb el primer responsable, fra Pere de Rovira (11411158), l’assistència del mestre als actes més importants
de la monarquia es potencià en temps d’Alfons I (11621196). Fra Arnau de Torroja, per exemple, al llarg dels
quinze anys en què dirigí la província catalanoprovençal
(1166-1181), sense descurar les seves obligacions vers
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l’orde, sovint apareix documentat al costat del rei. Aquest
costum perdurarà, pel que fa als responsables templers i
hospitalers, al llarg de tota l’època medieval. A la baixa
edat mitjana, els priors de Catalunya, i igualment els castellans d’Amposta, formaren part dels respectius consells
reials. Com a tals, els monarques catalans els utilitzaven
per a missions especials, sovint com a ambaixadors davant la Seu Apostòlica o davant altres monarques. El
mestre provincial templer Guillem de Mont-rodon formà part de l’ambaixada tramesa a Roma a finals del 1213
per a gestionar amb Innocenci III la recuperació del rei
infant Jaume I. Un altre mestre, fra Jaume de Pontons,
presidí l’ambaixada tramesa pel Conqueridor el 1262 al
papa Urbà IV per a negociar el casament del seu fill Pere
amb Constança de Sicília. I un altre mestre, fra Arnau de
Castellnou, fou enviat el 1272 a la Cort francesa per a gestions del mateix rei Jaume I.131
Després de la mort de Blanca d’Anjou, Jaume II utilitzà
els hospitalers —concretament fra Mateu de Laodicea, el
germà del qual era comanador de Xipre— per a concertar
el seu matrimoni amb Maria de Xipre (1315).132 Pere el
Cerimoniós utilitzà en diverses ocasions els serveis de
Juan Fernández de Heredia com a ambaixador seu a Castella i a Navarra i molt especialment davant la cúria pontifícia d’Avinyó.133
Un altre exemple de la col·laboració institucional dels
templers i els hospitalers del nostre país, el representa la
participació dels seus màxims responsables a la Cort general de Catalunya, a la qual assistien, integrant el braç
eclesiàstic, el mestre provincial del Temple fins al 1307 i el
castellà d’Amposta primer, i a partir del 1319, amb la crea
ció del priorat de Catalunya, el prior. Quan, però, els càrrecs estaven absents o vacants, o els exercien lloctinents,
eren aquests o els procuradors els qui hi assistien.134 Alguns membres de l’Hospital, d’altra banda, tingueren una
participació molt destacada en el màxim organisme representatiu del país, la Generalitat de Catalunya, sorgit de
la Cort general de Cervera del 1359. Ja en la primera Diputació, fou elegit fra Pere Arnau de Paretstortes, prior de
Catalunya, com a diputat pel braç eclesiàstic.135 En la primera etapa d’aquest organisme (1359-1413), diversos frares hospitalers foren elegits per la Cort general per a exercir càrrecs directius de la institució: fra Pere Toló,
comanador de Gardeny, exercí d’oïdor eclesiàstic entre el
1375 i el 1376,136 i Guillem de Guimerà fou diputat eclesiàstic els anys 1376-1377.137 Després de la consolidació de
la Diputació del General a la Cort de Barcelona del 1413,
alguns hospitalers assoliren la direcció de la institució, bé
com a diputats eclesiàstics o com a oïdors de comptes: en
són exemples Joan Desgarrigues, comanador del Masdéu,
que fou diputat eclesiàstic en el trienni 1419-1422, i Joan
Despilles, comanador de Barbens, que exercí d’oïdor eclesiàstic en el trienni 1461-1464.138 La Diputació del General es componia de tres diputats —un pel braç eclesiàstic,
que presidia, un pel braç miltar o nobiliari i un altre pel
braç reial, és a dir, els burgesos— més tres oïdors de
comptes, un també per cada braç.
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La col·laboració administrativa, fiscal i
econòmica
Atesa l’expertesa en la gestió econòmica de les seves comandes, els monarques catalans de finals del segle xii i
primera meitat del següent comptaren sovint amb la col·
laboració de frares templers en la direcció de les seves finances. Destacaren en aquests serveis els frares de la comanda de Palau del Vallès-Barcelona, els comanadors de
la qual, a finals del segle xii, foren els responsables de percebre i supervisar els comptes dels batlles reials.139 Encara
el 1289, Alfons II el Liberal comissionà fra Romeu Burguet per a rebre els comptes de tots els funcionaris reials.140 Des del final del segle xiii fins a la detenció dels
templers a finals del 1307, fra Jaume d’Ollers exercí el càrrec de procurador del rei de Mallorca en els seus estats
transpirinencs.141
Els dos ordes, d’altra banda, a més de prestar diners a
nobles i particulars, ho feren sovint als monarques. Alfons I, per exemple, acudí diverses vegades al crèdit dels
templers, i es veié obligat, per no haver retornat sengles
préstecs de cinc mil morabatins el 1169 i el 1182, a cedir el
castell de Riba-roja, que juntament amb d’altres béns havia empenyorat com a garantia de devolució dels diners.142
El 1247, Jaume I reconeixia un préstec de mil marques
d’argent que els frares li havien fet, garantides sobre diversos drets reials a Tortosa i Peníscola.143 Els hospitalers,
per la seva banda, foren també prestamistes primerencs
dels comtes barcelonins: el 1158 Ramon Berenguer IV rebia dels frares mil cinc-cents morabatins, el retorn dels
quals el comte garantia en diversos béns.144
L’Hospital, després de la supressió del Temple, sovint a
requeriment de la Corona —que esperava una col·
laboració més gran pel fet d’haver obtingut els béns dels
templers—, contribuí a les campanyes reials. Així, el 1320
el prior de Catalunya col·laborà amb trenta mil sous per a
la contenció de la frontera granadina.145 Entre el 1323 i el
1324, l’Hospital participà amb personal propi a la conquesta de Sardenya i, a més, el priorat de Catalunya va
prometre a Jaume II un ajut econòmic de cent cinquanta
mil sous.146

Templers i hospitalers, promotors de la
colonització a la Catalunya Nova
La major part de les donacions comtals als dos ordes fou a
la Catalunya Nova, en territoris recentment conquerits.
Per aquest motiu i per tal d’assegurar-ne l’establiment, els
ordes militars dugueren a terme una important tasca de
colonització de les terres concedides atraient nous repobladors perquè s’hi instal·lessin. Aquesta actuació colonitzadora fou especialment intensa a les comarques lleidatanes, a través de les comandes templeres de Gardeny,
Barbens i Corbins, amb la concessió de terres a pagesos, sota
pagament de cànons anuals o bé de part de les collites.147
L’acció colonitzadora fou encara més accentuada a les ter-
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res de l’Ebre,148 amb la concessió de cartes de poblament,
especialment a través de la comanda templera de Miravet
i de les comandes hospitaleres d’Amposta —terme concedit a l’Hospital el 8 de gener de 1150— i d’Ulldecona
—donada a l’orde el 1178—. L’acció hospitalera es dugué
a terme principalment entre la dècada dels anys vint i la
dels vuitanta del segle xiii. La primera fou la d’Ulldecona,
el 1222, a la qual van seguir les de Font de l’Ametlla el
1227, la Sénia el 1232, Alcanar el 1239, les Ventalles el 1257,
l’Aldea el 1258, Sant Lluc d’Ulldecona el 1274 i Freginal el
1283.149
Els templers, per la seva banda, colonitzaren l’extens terme del castell de Miravet, concedit per Ramon Berenguer
IV el 1153, i dugueren a terme una important tasca repobladora des de la comanda d’Ascó, organitzada ja el 1191. Concediren cartes de poblament als llocs de Gandesa el 1192 i el
1194,150 Pinell el 1223,151 Batea el 1205,152 Ginestar, Rasquera153 i On el 1206, les Camposines el 1209, Prat de Comte el
1210, Vilalba el 1224, Garropte el 1237, Vall de Batea el
1244, Gandesola el 1248, Pinyeres i Algars el 1280154 i la Pobla de Massaluca el 1295.155 La major part dels concessionaris d’aquests instruments poblacionals procedien de llocs
sota domini dels ordes, especialment de les comarques occidentals del Principat, per bé que en algunes poblacions es
fixaren normatives relatives als anteriors habitants sarraïns.
La fixació de l’estructura feudal als territoris conquerits
i colonitzats obligà els dos ordes a prendre mesures per a
l’establiment de normatives especials que garantissin l’organització social, econòmica i jurídica dels seus habitants.
Si bé inicialment la major part de les noves instal·lacions
de pagesos es regiren per la normativa jurídica aragonesa de
Saragossa, o bé pels Usatges de Barcelona o els Costums de Lleida, la nova situació va motivar la fixació de
normatives més adequades a la complexitat social, econòmica o jurídica dels nous habitants. Els templers participaren en l’elaboració, negociació i aprovació dels Costums de Tortosa. També gestionaren l’elaboració dels
Costums de Miravet, que foren aprovats ja pels hospitalers el 1319, com a successors dels templers a la senyoria.
El mestre provincial templer Berenguer de Cardona aprovava el 1296 els Costums d’Horta, mentre que passats els
límits de l’inici de l’època moderna, el 1517, el comanador
hospitaler d’Ascó aprovava els Costums de la Torre de
l’Espanyol.156 Els responsables hospitalers donaren també
la seva autorització i signaren les ordinacions que havien
elaborat diversos municipis sota la seva senyoria, com ara
l’Espluga de Francolí (1347)157 o Vallfogona de Riucorb
(1393).158

Els ordes militars i el comerç català a
Orient
La presència de templers i hospitalers a Orient afavorí
molt especialment el comerç dels mercaders catalans, que
trobaren a les seves cases no sols el sopluig sinó sovint el
suport tècnic de les seves operacions mercantils. Dipòsits
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fets a la comanda del Temple de Barcelona es podien rescatar als convents orientals, i a l’inrevés. El 1270, per
exemple, Guillem de Pujalt va rebre del convent de Palau
una certa quantitat de diner que havia dipositat en una
comanda d’Orient.159
A partir, però, del segle xiv, després de l’establiment de
l’orde de l’Hospital a Rodes, s’inicià la presència dels mercaders catalans en aquesta illa, que no començà a ser important, però, fins a finals d’aquest segle,160 i s’intensificà
al següent, especialment durant els governs de l’orde dels
dos mestres catalans, Antoni de Fluvià i Ramon Sacosta.
Com ha afirmat Claude Carrère, de la mateixa manera
que els genovesos feren de Quios la seva base principal, els
catalans van utilitzar Rodes com a plataforma de les seves
activitats comercials al Llevant i a la mar Egea, des d’on els
seus vaixells arribaven a Quios, Xipre, la mar Negra i fins i
tot a Alexandria.161 Els mercaders catalans principalment
exportaven draps, ametlles, metalls i corall i importaven
espècies, sucre, cotó, alum i esclaus.162

Les branques femenines dels ordes militars
a Catalunya
Alguns ordes militars fundaren també a Catalunya diversos convents per a dones, que no tingueren, però, la importància dels d’homes. A l’orde del Temple, tot i que la seva
regla prohibia taxativament l’ingrés de personal femení
—«que les dones en qualitat de fraresses, no siguin, doncs,
rebudes a la casa del Temple»—,163 la realitat fou ben diferent, perquè a diversos indrets d’Europa hi hagué convents femenins.164 A Catalunya, tanmateix, es donaren
casos de dones nobles que en diversos nivells d’integració
formaren part de comunitats templeres. El 1133, la dama
rossellonesa Açalaida es lliurava al Temple «per tal de viure sota l’obediència del mestre i sense cap propietat»,165
mentre que Adelaida de Subirats precisava en el document de donació a l’orde que «es lliurava per tal de viure
sota l’obediència del mestre i regla de la casa del Temple i
dels seus frares.»166 Un cas més puntual el representa Ermengarda de Banyeres, la qual, havent-se ofert com a so
ror al Temple el 1196,167 al cap de dos anys apareix com a
«preceptora» de la comanda del Rourell, al Camp de Tarragona.168 Amb tot, l’existència d’aquesta comanda fou
relativament breu en el temps, ja que, desapareguda Ermengarda, deixà de ser mixta.169
La presència femenina de l’orde de l’Hospital fou més
intensa i se’n coneixen quatre convents: el d’Isot —situat
prop de Bellfort, al municipi de la Baronia de Rialp (la
Noguera) i documentat el 1190—,170 el de Siscar —documentat a començament del segle xiii—,171 el de Santa Maria de la Ràpita —fundat al segle xiii i present en aquest
lloc fins al 1477, en què les monges es traslladaren a Tortosa—172 i el de Cervera-Alguaire —fundat el 1245 a Cervera per Marquesa de Saguàrdia, senyora de l’Espluga de
Francolí, i traslladat entre el 1250 i el 1262 a Alguaire—.173
Fou el convent més important del Principat, on s’acollien
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noies i dames de la noblesa catalana. La seva priora tenia
dret a assistir als capítols provincials de l’orde, juntament
amb els altres responsables de comandes.174 Les religioses
professes habitaven en cases privades dins l’àmbit monacal; disposaven, però, dels corresponents espais per a fer
vida comunitària, com ara l’església, la sala capitular i els
dormitoris. Al complex conventual, hi havia les estances
destinades als capellans, a la priora —on es guardaven els
documents i els llibres— i també als monarques, les anomenades «cambres reials».175 El cenobi patí els efectes de
la Guerra Civil catalana del segle xv176 i molt més intensament de la dels Segadors, en què les monges —en nombre
d’unes trenta-sis— foren traslladades el març del 1644 a
Lleida —al palau del bisbe— i a final de maig a Barcelona,
des d’on retornaren a Alguaire el 1653.177 Però l’estat ruïnós en què quedà el cenobi determinà que les autoritats
santjoanistes decidissin el trasllat definitiu de la comunitat a Barcelona el 1699, i el convent d’Alguaire restà abandonat.178
Malgrat que la presència de l’orde lleonesocastellà de
Sant Jaume fou molt minsa a Catalunya, diversament del
que s’esdevingué a Aragó —on disposà d’una comanda a
Montalbán, de la qual depenien totes les altres fundacions
de la Corona catalana, i una altra a Terol—, tenia un comanador per a administrar els béns de Sidamon i Palau
d’Anglesola, posseïa drets a Lleida, Alcoletge i Montblanc
i regí l’hospital d’Olesa de Bonesvalls.179 Per contra, tingueren una forta rellevància els dos monestirs femenins
d’aquest orde, el de Sant Pere de la Pedra, fundat a Lleida
el 1260, i especialment el de Santa Maria de Jonqueres.
Les primeres notícies sobre l’església de Sant Pere de la
Pedra daten del 1260, en què Jaume I posà sota la seva
protecció les propietats que l’orde de Sant Jaume tenia a
Lleida.180 Fou patrocinat per Constança d’Anglesola i de
Montcada, que en fou la primera priora. Tot i que hom
preveia una comunitat de tretze religioses, en realitat
sempre fou molt minsa durant els setanta anys d’existència, de manera que el 1320 només estava constituïda per
dues monges.181 Integraven el seu patrimoni diversos
molins a la ciutat de Lleida i drets sobre la séquia de Fontanet, Alcoletge i Vallseguer.182 La mala administració, la
manca de vocacions i el progressiu trasllat voluntari de
religioses a Jonqueres determinaren que el 1342 el mestre
de Santiago unís la comunitat al monestir barceloní de
Santa Maria de Jonqueres, al qual assignà també les propietats de Sant Pere de la Pedra, amb la condició, però, de
mantenir-hi un capellà a l’església per pregar pels benefactors.183
El monestir de l’orde de Sant Jaume de Santa Maria de
Jonqueres fou fundat el 1214 per una dama noble a Sant
Vicenç de Jonqueres, prop de Sabadell, amb l’autorització
del bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou, i sota la regla
de sant Benet.184 Aquest mateix any la comunitat fou confirmada pel papa Innocenci III.185 La comtessa Garsenda
de Provença, benefactora de la comunitat, aconseguí que
s’incorporés a l’orde de Fe i Pau, establert a Gascunya, afiliat a l’orde de Sant Jaume.186
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Protegit pels monarques i privilegiat pels papes —el
1246 Innocenci IV l’acollí sota la seva protecció i en confirmà les possessions—,187 el 1273 la comunitat habitava al
costat del molí de Carbonell, fora de les muralles de Barcelona, a tocar del terme de Sant Martí de Provençals, que
li havia concedit el 1270 el rei Jaume I.188 Les condicions
sanitàries derivades de l’existència de la séquia que passava pel costat motivaren que el 1289 Alfons II i el 1293 Jaume II autoritzessin la comunitat a traslladar-se dins la
ciutat de Barcelona. Vers el 1300, les religioses estaven ja
instal·lades al tercer i definitiu monestir dins la Ciutat
Comtal.189
La comunitat estava formada per filles de nobles i cavallers i de mercaders i ciutadans honrats de Barcelona. Sovint les futures monges hi ingressaven en edat infantil, i hi
rebien la formació corresponent a la seva classe, i després
podien escollir entre professar o sortir per casar-se, cosa
que els era permès de fer fins i tot després de la professió.
Tot i pronunciar els tres vots monàstics, les monges tenien una certa llibertat de disposició i administració dels
seus béns personals i també de relació amb l’exterior, ja
que la clausura era bastant mitigada. Així mateix, vivien a
les seves cases pròpies bastides dins el complex monacal,
per bé que alguns actes els feien comunitàriament, com
ara la missa, el rés de les hores canòniques al cor i alguns
àpats.190 A l’època medieval, una trentena de religioses
constituïen la comunitat (vint-i-quatre el 1326 i trentatres el 1390), que tingué un notable augment al segle següent, en el qual assolí la xifra de quaranta el 1531, nombre límit que posaren els visitadors per raó de les rendes.191
Al segle xviii, però, s’inicià una minva important que
s’accentuà a principis del següent —sis religioses el
1806—, època en què desaparegué.192
La comunitat, ateses les seves característiques, disposava de dones externes per al servei, a més de les criades que
ajudaven a les cases de les monges. També hi consten diversos esclaus i esclaves entre el 1368 i el 1541.193 A banda,
disposaren també dels serveis de diversos professionals,
com ara advocats, procuradors, notaris, arxivers, metges,
cirurgians, vicaris, sagristans, organistes, etc., als quals
pagaven els sous corresponents.194
El setge de Barcelona del 1697, com un episodi de la
Guerra dels Nou Anys, motivà que les monges abandonessin el monestir i que els edificis monacals sofrissin importants desperfectes a causa de les bombes.195 Restaurades les dependències el 1702, novament el setge del 1713
afectà negativament el monestir.
Durant l’ocupació de Barcelona per les tropes franceses, el setembre del 1808 les religioses hagueren d’abandonar el monestir, que fou convertit en hospital, i la seva
església en magatzem de pólvora. Tot i que Ferran VII ordenà el 1814 que fossin restituïts els edificis i els béns als
ordes militars, l’edifici continuà fent d’hospital militar de
les tropes espanyoles.196 Malgrat que el 1822 hi havia hagut el projecte d’instal·lar-hi la universitat i que les monges de Valldonzella el 1825 i els pares escolapis el 1828 hi
volien residir, cap dels tres projectes no va reeixir. En
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canvi, l’edifici serví de Casa de Correcció el 1856, i el 1868
la Junta Revolucionària, d’acord amb l’Ajuntament de
Barcelona, va decidir conservar l’església i enderrocar la
resta del complex. La primera fou traslladada el 1869 a
l’Eixample per a seu i temple de la parròquia de la Concepció, que s’inaugurà el 1871. També fou traslladat el
claustre, que s’instal·là al costat de l’esglesia de la parròquia, si bé reduït.197

Sant Jordi d’Alfama: l’orde militar català
L’únic orde militar pròpiament català fou el de Sant Jordi
d’Alfama, fundat el 1201 per Pere el Catòlic amb el propòsit de defensar i repoblar el territori costaner, desèrtic,
àrid i inhòspit comprès entre el coll de Balaguer i l’Ampolla.198 Inicialment, els seus membres, que sempre foren
pocs, es regien per la regla de Sant Agustí fins que el papa
Gregori XI, a instàncies de Pere el Cerimoniós, aprovà canònicament l’institut i la nova regla el 1373, cosa que
comportà l’adaptació de l’anterior a les pròpies necessitats.199 La seva estructura organitzativa era profundament
feudal, ja que els seus membres feien jurament de fidelitat
al seu superior.200 Els religiosos, majoritàriament catalans,
podien ser cavallers i clergues i portaven un hàbit consistent en un escapulari blanc d’estamenya, sobre el qual
duien una esclavina del mateix color amb la creu vermella
de Sant Jordi a la banda esquerra.201 Els seus responsables
màxims reberen progressivament el títol de «qüestor d’almoines», «prior», «comanador», «comanador major» i, a
partir del 1355, el definitiu de «mestre».202 Fins al 1365,
aquests responsables foren elegits pel capítol dels frares; a
partir d’aquesta data, però, fou tanta la influència reial en
la institució que eren els monarques catalans qui els designaven.203
El seu patrimoni es limità durant molt de temps al concedit per la primera donació reial, de manera que per a
dur a terme els seus objectius disposaren fonamentalment
de les almoines dels fidels i dels llegats dels benefactors.
La seva participació, però, a les conquestes de Mallorca i
de València fou recompensada per Jaume I amb diverses
propietats en aquests regnes que possibilitaren la creació
d’un priorat a la ciutat de València.204 El seu patrimoni
s’estenia per tots els estats de la Corona catalana, ja que
tenia possessions importants a Alcarràs (Catalunya), València i Morvedre (València), Bujaraloz (Aragó), Valldemossa (Mallorca) i Toraixa (Menorca).205
A mitjan segle xiv, l’orde va viure un moment d’esplendor, afavorit per la predilecció de Pere el Cerimo
niós:206 va incrementar el seu patrimoni, va obtenir l’aprovació pontifícia el 1373 i va participar al costat dels altres
ordes a les campanyes militars del monarca; els seus
membres oferiren el seu ajut, en aquest sentit, a les guerres contra Jaume de Mallorca, contra Castella i contra
Sardenya.207 Tot i que aquestes col·laboracions implicaren
noves donacions de béns i rendes per part del sobirà, i
també la concessió de nous privilegis, la mala gestió eco-
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nòmica dels seus dirigents, les baralles freqüents entre ells
i la relaxació general dels seus membres a final d’aquest
segle208 l’abocaren a una crisi que desembocà, a proposta
de Martí l’Humà, en la incorporació a l’orde de Montesa,
confirmada pel papa Benet XIII el 1400, que a partir de la
unió s’anomenà orde de Montesa i Sant Jordi d’Alfama.209
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motius d’aquest testament i la problemàtica institucional que se’n derivà es pot veure a Elena Lourie.
«The Will of the Alfonso I “El Batallador”, King of

15/09/11 17:49

216    Cat. Hist. Rev. 4, 2011

[13]
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[15]
[16]

[17]
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[19]

[20]

[21]

[22]

Aragon and Navarre: a Reassesment». Speculum: a
Journal of Medieval Studies, núm. L/4 (1975), p.
635-651. La seva visió fou contestada per Alan J.
Forey. «The Will of Alfonso I of Aragon and Navarre». Durham University Journal, núm. 73 (19801981), p. 59-65. Al cap de poc temps, Lourie donava
nous arguments a la reflexió de Forey, com es pot
veure a Elena Lourie. «The Will of the Alfonso I of
Aragon and Navarre: A Reply to Dr. Forey». Dur
ham University Journal, núm. 77/2 (1984-1985), p.
165-172.
Josep Maria Sans i Travé. Els templers catalans.
De la rosa a la creu. Pagès, Lleida 1996, p. 97-98.
Josep Maria Sans i Travé. Els templers catalans.
De la rosa a la creu. Pagès, Lleida 1996, p. 87-95.
Josep Maria Sans i Travé. Els templers catalans.
De la rosa a la creu. Pagès, Lleida 1996, p. 90-95.
Miret i Sans recull donacions a l’Hospital el 1108 a
Sant Martí Sarroca i el 1111 a Llorac i Cervera. Vegeu Joaquim Miret i Sans. Les cases de Templers i
Hospitalers a Catalunya. Aplec de noves i documents
històrics. Introducció de Josep M. Sans i Travé.
Pagès, Lleida 2006 (reedició anastàtica del 1910), p.
29 i 13, respectivament. Aquestes referències han
estat qüestionades per María L. Ledesma Rubio.
Templarios y Hospitalarios en el reino de Aragón.
Guara, Saragossa 1982, p. 26.
Prim Bertran i Roigé. «L’orde de l’Hospital durant l’Edat Mitjana». A: Àngels Casanovas i Jordi
Rovira (ed.). L’orde del Temple, entre la guerra i la
pau. Dalmau, Barcelona 2005, p. 65-66.
Prim Bertran i Roigé. «L’orde de l’Hospital durant l’Edat Mitjana». A: Àngels Casanovas i Jordi
Rovira (ed.). L’orde del Temple, entre la guerra i la
pau. Dalmau, Barcelona 2005, p. 66.
Maria Bonet Donato. La orden del Hospital en la
Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Castella
nía de Amposta (ss. xii-xv). CSIC, Madrid 1994, p.
34-35; Maria Bonet Donato, «Las cartas de población y la renta feudal en el dominio hospitalario del
Montsià (s. xiii)». A: Miscel·lània en Homenatge al
P. Agustí Altisent. Diputació de Tarragona, Tarragona 1991, p. 552.
Prim Bertran i Roigé. «L’orde de l’Hospital durant l’Edat Mitjana». A: Àngels Casanovas i Jordi
Rovira (ed.). L’orde del Temple, entre la guerra i la
pau. Dalmau, Barcelona 2005, p. 68.
Josep Maria Sans i Travé. Arnau de Torroja: un
català mestre major de l’orde del Temple (1118/
1120?-1184). Discurs llegit el dia 10 de desembre de
2006 en l’acte de recepció pública de... a la Reial Aca
dèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona
2006, p. 62-64.
Josep Maria Sans i Travé. «L’orde del Temple a
Catalunya». A: Àngels Casanovas i Jordi Rovira
(ed.). L’orde del Temple, entre la guerra i la pau.
Dalmau, Barcelona 2005, p. 16-18.
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[23] Prim Bertran i Roigé. «L’orde de l’Hospital durant l’Edat Mitjana». A: Àngels Casanovas i Jordi
Rovira (ed.). L’orde del Temple, entre la guerra i la
pau. Dalmau, Barcelona 2005, p. 68.
[24] Robert Vinas. Els templers al Rosselló (Els Ordes
Militars, 6). Pagès, Lleida 2002, p. 67-68; Laureà
Pagarolas i Sabaté. Els templers de les Terres de
l’Ebre (Tortosa). De Jaume I fins a l’abolició de l’Or
de (1213-1312). Volum I. Diputació de Tarragona,
Tarragona 1999, p. 268-269; Ramon Sarobe i
Huesca, Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple
de Gardeny (1070-1200). Volum I. Fundació Noguera, Barcelona 1998, p. 46-54.
[25] Alan J. Forey. The Templars in the «Corona de Ara
gón». Londres 1973, p. 87-89. Sobre els inicis de la
província catalana i la seva vinculació amb la provençal, vegeu Josep Maria Sans i Travé. Arnau de
Torroja: un català mestre major de l’orde del Temple
(1118/1120?-1184). Discurs llegit el dia 10 de desem
bre de 2006 en l’acte de recepció pública de... a la Re
ial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona, 2006, p. 52-54. Sobre el segon mestre
provincial, fra Pere de Rovira, vegeu Jaume Vilaginés i Segura. «Pere de Rovira, un templer del Vallès». Notes, núm. 20 (2005), p. 43-61.
[26] Mentre que Pierre Bonneaud afirma «cap a 1150»
(vegeu Pierre Bonneaud. Els Hospitalers catalans a
la fi de l’edat mitjana. L’orde de l’Hospital a Catalu
nya i la Mediterrània, 1396-1472. Pagès, Lleida
2008, p. 18), Maria Bonet recull el primer esment a
un dignatari català el 1149 (vegeu Maria Bonet
Donato. La orden del Hospital en la Corona de
Aragón. Poder y gobierno en la Castellanía de Am
posta (ss. xii-xv). CSIC, Madrid 1994, p. 11, nota
53). Prim, de la seva banda, fixa la data del 1154
com la de la independència de Sant Gèli (vegeu
Prim Bertran i Roigé. «L’orde de l’Hospital durant l’Edat Mitjana». A: Àngels Casanovas i Jordi
Rovira (ed.). L’orde del Temple, entre la guerra i la
pau. Dalmau, Barcelona 2005, p. 67).
[27] Pierre Bonneaud. Els Hospitalers catalans a la fi de
l’edat mitjana. L’orde de l’Hospital a Catalunya i la
Mediterrània, 1396-1472. Pagès, Lleida 2008, p.
117-137.
[28] Lamentablement, no existeixen gaires treballs prosopogràfics dels responsables provincials catalans
dels dos ordes. Pel que fa al Temple, però, cal esmentar l’aportació de Jaume Vilaginés sobre el
mestre Pere de Rovira (1143-1158) (Jaume Vilaginés i Segura. «Pere de Rovira, un templer del
Vallès». Notes, núm. 20 (2005), p. 43-61). També la
biografia sobre Arnau de Torroja elaborada per Josep Maria Sans i Travé (Josep Maria Sans i Travé.
Arnau de Torroja: un català mestre major de l’orde
del Temple (1118/1120?-1184). Discurs llegit el dia
10 de desembre de 2006 en l’acte de recepció pública
de... a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barce
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lona. Barcelona 2006). Sobre el mestre provincial
Guillem de Mont-rodon (1214-1218), destaquen
els treballs d’Antoni Pladevall (Antoni Pladevall
i Font. «Mont-rodon. Esbós d’història del castell i
família». Taradell, núm. 143-153 (1959-1960), p.
1-42; Antoni Pladevall i Font. Guillem de Montrodon. Mestre del Temple i tutor de Jaume I. (Ordes
Militars, 3). Pagès, Lleida 1993; Antoni Pladevall
i Font. Mont-rodon: passat i present d’un gran lli
natge i d’un casal osonenc. Vic 2001). Una breu bio
grafia de Ramon de Saguàrdia ha estat elaborada
per Josep Maria Sans i Travé per al Diccionari
d’història eclesiàstica de Catalunya (Josep Maria
Sans i Travé. «Saguàrdia, Ramon de». A: Diccio
nari d’història eclesiàstica de Catalunya. Vol. III.
Generalitat de Catalunya i Claret, Barcelona 2001,
p. 316-317) i n’ha destacat el paper en els darrers
moments de l’orde a Catalunya (Josep Maria Sans
i Travé. La defensa dels Templers catalans. Cartes
de fra Ramon de Saguàrdia durant el setge de Mira
vet. (Els Ordes Militars, 7). Pagès, Lleida 2002). Cal
destacar també les biografies dels mestres provincials que assoliren la dignitat de mestres majors de
l’obra de Marie-Luise Bulst-Thiele, on enregistra
les notícies referents a Arnau de Torroja, Gilbert
Eral i Pere de Montagut: Marie-Luise Bulst-Thiele. Sacrae Domus Militiae Templi Hierosolymitani
Magistri. Untersuchungen zur Geschichte des Tem
plerordens 1118/19-1314. Göttingen 1974, p. 99105 (Arnau de Torroja), 135-143 (Gilbert Eral) i
170-188 (Pere de Montagut). Unes breus biografies
dels mestres templers i dels castellans d’Amposta
durant el regnat de Jaume I es troben en el treball
de López Elum (Pedro López Elum. «Aportación
al estudio de maestres y comendadores de las órdenes del Hospital y del Temple durante el reinado
de Jaime I (1213-1276)». Ligarzas, núm. 2 (1970),
p. 39-56). Pel que fa a l’orde de l’Hospital, el panorama és una mica més ric, especialment per la gran
personalitat de Juan Fernández de Heredia, que ha
atret l’interès de diversos historiadors per les seves
diverses facetes: em remeto a l’extensa bibliografia
recollida a la meva introducció de la reedició de
l’obra de Miret i Sans sobre els templers i els hospitalers catalans (Joaquim Miret i Sans. Les cases de
Templers i Hospitalers a Catalunya. Aplec de noves
i documents històrics. Introducció de Josep M.
Sans i Travé. Pagès, Lleida 2006 (reedició anastàtica del 1910), p. cxxxii-cxxxv). També han estat
objecte d’estudi els castellans d’Amposta Pedro López de Luna (M. Luisa Ledesma Rubio. «Pedro
López de Luna, maestre de la Orden del Hospital
en Aragón y Cataluña». Estudios de la Edad Media
de la Corona de Aragón, núm. 8, p. 417-427) i Pedro Roís de Moros (Josep Alanyà i Roig. «Procés
inquisitorial contra el castellà d’Amposta fra Pedro
Roiç de Moros a la cúria pontifícia del papa Benet
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XIII (1414-1418)». Anuario de Estudios Medieva
les, núm. 32/1 (2002), p. 199-292). Del primer
prior de Catalunya, fra Ramon d’Empúries, han fet
aportacions per a la seva biografia Miret i Sans (Joa
quim Miret i Sans. «Un satirus del Empordà».
A: Sempre han tigut béch les oques. Apuntacions per
la història de les costumes privades. Primera sèrie.
Barcelona, 1905, p. 38-46), Meloni (Giuseppe Meloni. «L’attività in Sardegna di Raimondo d’Ampurias, dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme». Anuario de Estudios Medievales, núm. 11
(1982), p. 549-558) i mossèn Miquel Pujol (Miquel
Pujol i Canelles. «La Casa del Temple de Castelló d’Empúries». Annals de l’Institut d’Estudis Em
pordanesos, núm. 28 (1995), p. 119-179, especialment p. 130-133). Sobre el prior Guillem de
Guimerà, Sans i Travé li ha dedicat diversos treballs (Josep Maria Sans i Travé. «Guimerà i
d’Abella, Guillem de». A: Gran enciclopèdia catala
na, vol. 8, Barcelona 1975, p. 322; Josep Maria Sans
i Travé. «Guillem...», p. 338-339), una biografia
com a president de la Generalitat el 1376-1377 (Josep Maria Sans i Travé. «Guillem de Guimerà».
A: Josep Maria Solé i Sabaté (dir.). Història de la
Generalitat de Catalunya i dels seus presidents. Volum I. 1359-1518. Generalitat de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2003, p. 76-80) i un
estudi sobre la seva activitat religiosa i política (Josep Maria Sans i Travé. Guillem de Guimerà, fra
re de l’Hospital, President de la Generalitat i gran
prior de Catalunya (Ciutadilla, segona dècada del
segle xiv - Barberà, 19 de juliol de 1396). Discurs
d’ingrés de l’Acadèmic Numerari [...] a la Reial
Acadèmia de Doctors a l’acte de la seva recepció. 12
de Febrer de 2008. Barcelona 2008). Una síntesi bio
gràfica sobre Antoni de Fluvià ha estat elaborada
per Sans i Travé (Josep Maria Sans i Travé. «Fluvià, Antoni de». A: Diccionari d’història eclesiàstica
de Catalunya. Vol. II. Generalitat de Catalunya i
Claret, Barcelona 2001, p. 184). Bonneaud, d’altra
banda, ha destacat la seva activitat com a mestre
major de l’Hospital en el seu excel·lent treball sobre
el priorat de Catalunya al segle xv (Pierre Bon
neaud. Le prieuré de Catalogne, le couvent de Rhodes
et la couronne d’Aragon 1415-1447. Conservatoire
Larzac Templier et Hospitalier, Millau 2004, p.
134-152) i també a Pierre Bonneaud. Els Hospita
lers catalans a la fi de l’edat mitjana. L’orde de
l’Hospital a Catalunya i la Mediterrània, 13961472. Pagès, Lleida 2008, p. 141-158. Aquest mateix autor recull les activitats de Pere Ramon Sacosta primer com a castellà d’Amposta i després
com a mestre de l’Hospital (Pierre Bonneaud. Els
Hospitalers catalans a la fi de l’edat mitjana. L’orde
de l’Hospital a Catalunya i la Mediterrània, 13961472. Pagès, Lleida 2008, p. 309-348). Finalment,
unes notícies biogràfiques, amb moltíssima infor-
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mació, sobre els frares del priorat de Catalunya entre el 1400 i el 1450 es troben a l’obra de Bonneaud
(Pierre Bonneaud. Le prieuré de Catalogne, le cou
vent de Rhodes et la couronne d’Aragon 1415-1447.
Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier, Millau 2004, p. 347-389). Algunes religioses de l’Hospital a Catalunya disposen també de la corresponent biografia. Destaquen, en primer lloc, la reina
Sança, fundadora de Sixena (Mariano de Pano y
Ruata. La santa reina doña Sancha, hermana hos
pitalaria, fundadora del Monasterio de Sigena. Saragossa 1943), i la fundadora de la casa femenina
de Cervera, traslladada després a Alguaire, que ha
estat objecte d’aportacions per part de Sans i Travé
(Josep Maria Sans i Travé. «Huguet de Cervelló,
feudatari de l’Espluga de Francolí (s. xiii)». A: Mi
quel Coll i Alentorn. Miscel·lània d’homenatge en el
seu vuitantè aniversari. Fundació Jaume I, Barcelona 1984, p. 193-220; Josep Maria Sans i Travé.
«La comanda de l’Hospital de Cervera». A: Teresa
Salat i Blanca Cuñé. Guia Històrica de Cervera.
Dels orígens als nostres dies. Cervera 1993, p. 5254), d’Alturo (Jesús Alturo i Perucho. «Marquesa de la Guàrdia, fundadora, comanadora i benefactora del monestir femení de la Mare de Déu
d’Alguaire de l’orde de Sant Joan de Jerusalem».
Ilerda. Humanitats, núm. 50 (1992-1993), p. 51-54;
Jesús Alturo i Perucho. «La disputa del ciutadà
de Lleida Guillem de Rees contra el monestir santjoanista de la Mare de Déu d’Alguaire». A: Miscel·
lània Homenatge a Josep Lladonosa. Lleida 1992, p.
173-184) i de Llobet Portella (Josep M. Llobet i
Portella. «La comanda hospitalera de Cervera
durant els segles xii, xiii i xiv, segons una carta de
Jaume Pasqual (1788)». A: Actes de les Primeres
Jornades sobre els Ordes Religioso-militars als Paï
sos Catalans (segles xii-xix) (Montblanc, novembre
de 1985). Diputació de Tarragona, Tarragona 1994,
p. 302-314). També han estat objecte d’estudi la
prioressa Margarida d’Urrea per part de Miret i
Sans (Joaquim Miret i Sans. «La nova filla de
Lot». A: Sempre han tigut béch les oques. Apuntaci
ons per la història de les costumes privades. Primera
sèrie. Barcelona 1905, reeditat a Barcelona 2000) i
la fraressa Margarida d’Erill per part de Luttrell
(Anthony Luttrell. «Margarida d’Erill hospitaller of Alguaire. 1415-1456». Anuario de Estudios
Medievales, núm. 28 (1998), p. 219-249).
[29] Josep Maria Sans i Travé. Arnau de Torroja: un
català mestre major de l’orde del Temple (11181120?-1184). Discurs llegit el dia 10 de desembre de
2006 en l’acte de recepció pública de [...] a la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona,
2006, p. 50-52.
[30] Josep Maria Sans i Travé. Guillem de Guimerà,
frare de l’Hospital, President de la Generalitat i gran
prior de Catalunya (Ciutadilla, segona dècada del
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[31]

[32]

[33]

[34]

[35]
[36]

[37]

[38]

[39]
[40]
[41]
[42]
[43]

segle xiv - Barberà, 19 de juliol de 1396). Discurs
d’ingrés de l’Acadèmic Numerari [...] a la Reial Aca
dèmia de Doctors a l’acte de la seva recepció. 12 de
Febrer de 2008. Barcelona 2008, p. 40-45.
Josep Maria Sans i Travé. Guillem de Guimerà,
frare de l’Hospital, President de la Generalitat i gran
prior de Catalunya (Ciutadilla, segona dècada del
segle xiv - Barberà, 19 de juliol de 1396). Discurs
d’ingrés de l’Acadèmic Numerari [...] a la Reial Aca
dèmia de Doctors a l’acte de la seva recepció. 12 de
Febrer de 2008. Barcelona 2008, p. 41-42.
Maria Bonet Donato. La orden del Hospital en la
Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Castella
nía de Amposta (ss. xii-xv). CSIC, Madrid 1994, p.
66-69.
Anthony Luttrell. «La Corona de Aragón y las
órdenes militares durante el siglo xiv». A: Actas del
VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
Vol. II. València 1971, p. 71-74.
Pierre Bonneaud. Els Hospitalers catalans a la fi de
l’edat mitjana. L’orde de l’Hospital a Catalunya i la
Mediterrània, 1396-1472. Pagès, Lleida 2008, p.
104.
Roser Sabanés i Fernández. Els concilis Ilerdenses
de la província eclesiàstica Tarraconenese a l’edat
mitjana (546-1460). Barcelona 2009, p. 256.
Josep Maria Sans i Travé. Arnau de Torroja: un
català mestre major de l’orde del Temple (1118/
1120?-1184). Discurs llegit el dia 10 de desembre de
2006 en l’acte de recepció pública de [...] a la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona,
2006, p. 49-112.
Anthony Luttrell. «Aragoneses y catalanes en
Rodas, 1350-1430». A: VII Congreso de Historia de
la Corona de Aragón. Vol. 2. Barcelona 1962, p. 387;
Anthony Luttrell. «Juan Fernández de Heredia at
Avignon: 1351-1367». A: El Cardenal Albornoz y el
Colegio de España. Verdera y Tuells, Saragossa
1972, p. 289-312; Maria Bonet Donato. La orden
del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobier
no en la Castellanía de Amposta (ss. xii-xv). CSIC,
Madrid 1994, p. 72-75.
Pierre Bonneaud. Els Hospitalers catalans a la fi de
l’edat mitjana. L’orde de l’Hospital a Catalunya i la
Mediterrània, 1396-1472. Pagès, Lleida 2008, p.
316-348.
Prim Bertran i Roigé. «L’orde de l’Hospital a Catalunya. Els inicis». L’Avenç. Revista d’Història,
núm. 179 (1994), p. 25.
Josep Maria Sans i Travé. Els templers catalans.
De la rosa a la creu. Pagès, Lleida 1996, p. 214-218.
Josep Maria Sans i Travé. Els templers catalans.
De la rosa a la creu. Pagès, Lleida 1996, p. 346.
Alan J. Forey. The Templars in the «Corona de Ara
gón». Londres 1973, p. 328-331.
Josep Maria Sans i Travé. Els templers catalans.
De la rosa a la creu. Pagès, Lleida 1996, p. 209-214.
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[44] Pel que fa als capítols de la castellania, vegeu Maria
Bonet Donato. La orden del Hospital en la Corona
de Aragón. Poder y gobierno en la Castellanía de
Amposta (ss. xii-xv). CSIC, Madrid 1994, p. 266275.
[45] Pierre Bonneaud. Le prieuré de Catalogne, le cou
vent de Rhodes et la couronne d’Aragon 1415-1447.
Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier, Millau 2004, p. 400-402.
[46] Vegeu el treball de Josep Maria Sans i Travé. «Les
rendes de la batllia de la comanda del Temple de
Barberà l’any 1264». A: El temps sota control. Ho
menatge a F. Xavier Ricomà Vendrell. Diputació de
Tarragona, Tarragona 1997, p. 511-521.
[47] Josep Maria Sans i Travé. «Armes, queviures i
bestiar d’algunes comandes del Temple a Catalunya, Aragó i València segons uns inventaris de 1289
(primera part)». Sacra Militia. Revista di Storia de
gli Ordini Militari, any iii (2002), p. 47-88.
[48] Sobre els capítols de la castellania d’Amposta, podeu veure Maria Bonet Donato. La orden del Hos
pital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la
Castellanía de Amposta (ss. xii-xv). CSIC, Madrid
1994, p. 266-275. Pel que fa al priorat de Catalunya,
podeu veure Pierre Bonneaud. Els Hospitalers ca
talans a la fi de l’edat mitjana. L’orde de l’Hospital a
Catalunya i la Mediterrània, 1396-1472. Pagès,
Lleida 2008, p. 49-69. Sobre els capítols provincials
dels templers, vegeu Josep Maria Sans i Travé. Els
templers catalans. De la rosa a la creu. Pagès, Lleida
1996, p. 209-214.
[49] John J. Riley-Smith. «The Origins of the Commandery in the Temple and in the Hospital». A:
Anthony Luttrell i Léon Pressouyre (dir.). La
Commanderie, institution des ordres militaires
dans l’Occident médiéval. París 2002, p. 9-18; An
thony Luttrell. «Los orígenes de la encomienda
templaria». A: Actes de les Jornades Internacionals
d’estudi sobre els orígens i l’expansió de l’orde del
Temple a la Corona d’Aragó (1120-1200). Tortosa,
7, 8 i 9 de maig de 2004. Diputació de Tarragona,
Tarragona 2010, p. 55-68; Jean-Marie Carbasse.
«Les commanderies. Aspectes juridiques et institutionnels». A: Anthony Luttrell i Léon Pressouyre (dir.). La Commanderie, institution des or
dres militaires dans l’Occident médiéval. París
2002, p. 19-27.
[50] Són paradigmàtiques les obres d’embelliment dutes
a terme per fra Guillem de Guimerà al castell de
Barberà: vegeu Josep Maria Sans i Travé. Guillem
de Guimerà, frare de l’Hospital, President de la Ge
neralitat i gran prior de Catalunya (Ciutadilla, sego
na dècada del segle xiv - Barberà, 19 de juliol de
1396). Discurs d’ingrés de l’Acadèmic Numerari [...]
a la Reial Acadèmia de Doctors a l’acte de la seva re
cepció. 12 de Febrer de 2008. Barcelona 2008, p. 55.
Vegeu també Marcel J. Poblet Romeu. Entre el
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[51]

[52]
[53]

[54]

[55]

[56]

[57]
[58]
[59]
[60]

[61]

[62]

Temple i l’Hospital. Arquitectura i formes de vida al
castell del Temple de Barberà. Cossetània, Valls
2006, p. 132-148.
Anthony Luttrell. «Gli Ospitalieri e l’eredità dei
Templari, 1305-1378». A: Giovanni Minnucci i
Franca Sardi (ed.). I Templari: Mito e Storia. Atti
del Convegno Internazionale di Studi alla Magione
Templare di Poggiobonsi-Siena (29-31 maggio 1987).
Siena 1989, p. 68.
Alain Demurger. Chevaliers du Christ. Les ordres
religieux-militaires au Moyen Âge, xie-xve siècle. París 2002, p. 81-95.
Així es desprèn pel que fa als templers de les respostes donades als inquisidors durant els interrogatoris: Josep Maria Sans i Travé. La fi dels templers
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