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Excm. Senyor 
I1.lustres Senyores i senyors Academics, 
Senyores i Senyors: 

Són tres els sentiments que en aquest moment alberga el meu hnim: 
el primer, d'agraiment a tots vostes per haver-me concedit I'honor de 
seure al seu costar en aquesra Academia, prestigida des de fa més de tres 
centúries perla pertinenca de personalitats destacades de la vida cultural 
i inrel.lectual del nosrre país. El cas que jo també hi pugui participar és 
mes aviar degut a la benevolenca de vostes que generosament m'hi han 
acollit, que no pas mkrit de la meva valúa personal. 

El segon senriment, potser excessivament agosarat per part meva, 
respon al fet de rrobar-me entremig de persones especialment admirades 
i estimades, moltes de les quals considero també amigues, i amb aigunes 
de les quals, fins i tot, mantinc aquells Ilasos, espirituals i indelebles, de 
deixeble. És una marca misteriosa que portem els que, a m& del magisteri 
docent, vam ser afavorirs amb la seva amistar. Em refereixo concretament 
als acadkmics professors Josep Maria Font Rius, Manel Riu, Joan Vila 
i Valentí, Frederic Udina, Antoni M. Badia Margarit i Manel Mundó. 
Per altres, tot i no haver-ne estar deixeble, tinc un profund sentiment de 
respecte per la seva obra cultural que, d'alguna manera, a travis del seu 
coneixement, ha ajudat a la formació del qui els parla. Em refereixo als 
professors Martí de Riquer, Anroni Vilanova i Joaquim Molas. Finalment, 
amb altres m'uneix una relació d'amistat derivada de la comoanvonia 
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i forjada al llarg de molts anys de rasques o col~laboracions comunes: 
esmento els professors Pere Molas, Eulilia Duran, Marc Mayer, Pere 
Villalba, José Enrique Ruiz Domenec i Antoni Pladevall. 



Si miro, perb, enrere, en un passat no gaire llunyi em trobo també 
arnb mestres i amics que havien formar part d'aquesta institució, com 
ara el malaguanyat Eudald Sola, amb qui vaig compartir grans il.lusions 
i molta dedicació en la primera Coiiselleria de Cultura de la Generalitat 
estatutiria. 1 tambe el pare Agustí Altisent, el monjo savi de Poblet, de 
qui tant vaig aprendre sobre la Catalunya del segle xrr en mantes tardes 
de col.loqui intel.lectual sota els arcs gbtics del cenobi cistercenc. Si la 
meva mirada s'allunya més en el temps, em ve al record d'aquell gran 
investigador que fou Josep Maria Madurell i Marimon, membre també 
d'aquesta Academia, de qui m'honoro de ser deixeble en el camp de 
l'arxivística. Sota el seu mestratge humil, generós i sere a l'Arxiu Histbric 
de Protocols de Barcelona vaig aprendre a submergir-me en l'irida i a 
vegades ben intricada escriptura dels documents notarials que com cap 
altra font reflecteixen la societat barcelonina, i sovint catalana, a traves 
de la historia. El senyor Madurell i el senyor Raimon Noguera, aleshores 
responsable de I'esmentat arxiu, tingueren una influencia cabdal en la 
meva dedicació als arxius i I'arxivística, que s'afegí a l'altre camí, que ja 
havia iniciat, de la docencia universitaria i la recerca histbrica aconduyt 
pel meu mestre, el professor Emilio Sáez. 

1 el tercer sentiment és d'una doble perplexitat pel fet que vinc a 
ocupar en aquesta Academia precisament el lloc de I'eminent professor 
José Manuel Blecua, de qui vaig tenir I'honor i la gran sort d'ésser 
alumne i de qui servo un record gratíssim dels meus anys de formació 
universitaria. Recordo la famosa aula 13, de la planta baixa del pati de 
Lletres del vell edifici de la Universitat de Barcelona, on en els cursos 
de comuns d'aleshores el professor Blecua impartia els ensenyaments de 
literatura castellana. Era aquella l'aula de la llibertat on s'escoltava a tota 
persona que tenia quelcom d'intereisant per comunicar: aquí feien cap els 
representants del sindicat democritic, que ens explicaven als més joves la 
necessitat d'organinar-nos d'una manera diferent del que proposaven els 
brgans universitaris; aqui escoltivem les arengues dels nostres companys 
o els parlaments dels representants dels obrers; aquí elegíem els nostres - 
delegats, i aqui decidíem democriticament, gairebé sempre per aclamació, 
i com a colofó de les assemblees, les vagues que tant van proliferar a final - 
deis anys seixanta. A redós d'aquesta aula, també, anava germinant en 
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els nostres cors joves i plens d'il.lusions la llavor del propbsit d'afrontar 
el h t u r  d'una manera diferent de com era aieshores el nostre present. 
Aquesta aula 13, pero, em porta un altre record indeleble: les classes que 
hi impartia el doctor Blecua. 

Recordo quan arribava a I'aula el profesor, vestir impecablement, 
amb I'americana i la corbata, ben pentinat, amb el seu aspecte d'aristbcrata 
o, si voleu, de senador dels d'abans. En pujar a la tarima, s'apagaven 
automiticament el murmuris dels presents i la xerradissa s'estroncava. El 
doctor Blecua, com cada dia, posava la seva m i  a I'audífon de la seva oida 
dreta per regular-ne la intensitat apropiada i comencava la classe, mentre 
sovint encara entraven a l'aula alguns estudiants procedents d'altres 
cursos o bé d'altres carreres que no volien perdre els ensenyaments del 
mestre. Els alumnes apiloiiats en els bancs esglaonats de la gran estanca 
escoltaven amb silenci reverencid les exposicions del mestre que parlava, 
certament, de literatura, perb, sobretot, de cultura i de vida. Cada classe 
seva era una Ilicó magistral, amb una exposici6 clara i precisa, que els 
assistents escoltivem amb plaer i fru~ció. No només quan parlava del 
Cantar del mio Cido dels romacos castellans, de tots els quals en recitava 
estrofes i conjunts de versos, o dels grans autors de I'Edat d'Or de la 
literatura espanyola - e ra  el mis gran coneixedor i especialista d'aquesta 
epoca- sinó també quan s'endinsava en les analisis d'autors més propers 
a nosaltres com ara Jorge Guillén. 

No estranya, doncs, que la seva docencia, la seva vastíssima cultura 
i el seu especial encant en transmetre els seus coneixements, moguessin 
entre els seus oients vocacions cap a la literatura hispinica. Aquí hi seuen 
precisament deixebles del doctor Blecua que podrien confirmar el que 
acabo de dir. 

Comprendran, doncs, tots vostes la meva perplexitat a I'hora 
de substituir aquest mesue i mestre de mestres en la cadira d'aquesta 
Academia. 

José Manuel Blecua va néixer a Alcolea del Cinca, a I'actual 
provincia d'Osca, I'any 19 13, i va morir a la ciutat de Barcelona el 8 de 
mar5 del 2003, havent assolit els noranta anys d'edat, que ultrapassi en 
dos mesos. Estudia el batxillerat a I'Institut de Sant Tomas d'Aquino de 
Saragossa i a la universitat d'aquesta ciutat seguí les carreres de Dret i de 



Filosofia i Lletres, materia aquesra darrera en la qual es va doctorar amb 
I'edició i I'estudi del Cancionero de 1628, que es conserva a la Biblioteca 
Universitbia de Saragosssa -pel qual obtingué el Premi Extraordinari- i 
que el 1945 publica el CSIC a Madrid. L'estiu de 1934 assistí als cursos de 
la Universitat Internacional de Santander, on va coneier a Pedro Salinas, 
Jorge Guillén, Gerardo Diego i Federico García Lorca, entre d'aitres. 

Cany següent, als vint-i-dos anys, guanyava les oposicions a catedra 
d'institur de batxillerat, i iniciava I'exercici de la docencia a I'institut 
de Cuevas del Almanzora, a Aimeria, per passar desprks als instituts de 
Valladolid i Goya de Saragossa, on entre els seus alumnes destaquen els 
homes de lletres Fernando Lázato Carreter i Manuel Alvar, entre d'aitres. 
Al cap de vint anys de dedicació als batxillers, guanyi el 1959 la catedra 
de Llengua i Literatura Espanyoles de la Universitat de Barcelona, on 
ensenyi fins a la seva jubilació i després com a emkrir pricticament fins 
al seu traspis. 

Durant els tres anys de guerra (1936-1939) serví com a soldar de 
Sanitat. El 1938 va contraure matrimoni amb Irene Perdices Yangüela, 
amb qui va tenir dos fills, José Manuel, nascut el 1939, i Alberto, que 
va néixer i'any 1941. Ambdós han seguit les petges del seu pare i avui 
tambk ambdós són membres d'aquesta corporació. 

Tot i les circumstbcies dificils del període bkl.lic, Blecua va publicar 
Pany 1938 el seu primer treball erudit: I'edició del Libro Infnido i el 
Tratado de la Asungidn de la Krgen, de I'infant Don Juan Manuel, a la 
prestigiosa revista Universidad, que editava la Universitat de Saragossa. 
L'estudi que precedeix ambdues edicions, així comles notes del text, 
presagiaven ja la fusta del futur gran investigador. 

Per aquest temps Blecua inicia també la seva col.laboració amb la 
col.lecció Biblioteca Clásica Ebro, fundada per el1 mateix, que havia 
de marcar un segon aspecte de la seva figura cultural: la difusió dels 
clissics casrellans als estudiants, especialment als de batxillerat. Cany 
1939 sortien els seus llibres sobre la poesia lírica de Lope de Vega i de 
Góngora, l'any següent publicava dins la mateixa col.lecció una anrologia 
de poesia romintica, en dos volums, i les Generaciones y semblanzas de 
F. Pérez de Guzmin. El 1941 editava en la mateixa col.lecció El caballero 
de Olmedo, de Lope de Vega, i una selecció de les poesies de Garcilaso 



de la Vega. Fins I'any 1946, publica encara dins la mateixa col.lecció 
Peribáñezy elcomendador de Ocaña, de Lope de Vega, Pasos, de Lope de 
Rueda, Entremeses, de Quiñones de Benavente, Poesias Completmy otras 
páginm, de San Juan de la Cruz, i una selecció de textos dels escriptors 
costumistes que va veure la llum el 1947. 

La seva passió per I'edició de textos, molts dels quals fruit de les 
hores de lectura de manuscrits a la Biblioteca Nacional de Madrid. la 
mantingué fins als darrers anys de la seva vida. En aquest sentir edita 
textos, plegats d'erudició crítica, des del periode medieval, passant pel 
Segle d'Or, fins a la generació del 27, sense descurar el segle xx. El 1943 
editava El Laberinto de Fortuna o Lm Trescientas de Juan de Mena i entre 
el 198 1 i 1983 les Obras completas de don Juan Manuel, precedides de 
diversos estudis anteriors i edicions parcials, com ara la del Conde Lucanor, 
el 1969 i el 1971. Entre els autors de l'Edat d'Or de la literatura espanyola 
destaquen les edicions de l'Obra pobtica, de Francisco de Quevedo, 
publicada en quatre volums, entre 1969 i 1981, diverses obres de Lope 
de Vega, Lapoesía completa i el Cantar de los Cantares& Salamón, de fray 
Luis de León, editats respectivament el 1990 i el 1994, I'estudi titulat La 
poesía lirica d p  Cervantes, editat el 1947, a banda d'altres treballs dedicats 
al tema cervantí, I'edició en dos toms de I'ObrapoPtica de Fernando de 
Herrera, publicada el 1975, i diversos estudis sobre Góngora que aporten 
noves dades sobre la vida i obra del poera. 

Blecua, d'altra banda, tingué un interks especial pels autors de la 
seva terra. El seu aragonisme dona com a fruit primerenc l'edició del 
Cancionero de 1628, publicat com hem esrnentat el 1945, i un altre 
canqoner d'origen aragonks que vaveure la llum I'any següent amb el títol 
de Poesías varias de flandes ingenios espanyoles recogidas por Ioseph AGy.  
Destaquen, perb, especialment els treballs dedicats als Argensola, dels 
quals publica en dos volums els anys 1950 i 1951 les Rimas de Lupercio 
y Bartolomé L. de Argensola, que reediti separadament, les de Lupercio 
el 1972, i les de Bartolomé Leonardo el 1974, i a Baltasar Gracián. 

Blecua, finalment, no s'endinsi només en la literatura del segles 
pretkrits i Ilunyans, sinó que les seves analisis literiries s'ampliaren a 
autors més propers, com ara Augusto Ferrer, de qui editi I'any 1955 
La Solehd, Pereda o Unamuno. La seva atenció, perb, es &a sobretot 



en dos poetes de la generació del 27: Pedro Salinas i Jorge Guillén. Del 
primer cal esmentar Una charla con Pedro Salinas, publicada el 1951, 
i del segon el llibre escrit en col.laboració amb Ricardo Gullón titulat 
Lapoesia de Jorge GuillÉll (1949), una Antología, editada el 1970, i una 
edició anotada del seu Cántico, publicada el mateix any. 

La seva Ilarguíssima producció intel~lectual va ser premiada amb 
la concessió de diversos reconeixements nacionals, estatals i estrangers: 
el 1983 el Govern de la Generalitat li atorgi la Cteu de Sant Jordi; el 
1986 li fou concedit pel Govern d'Aragó el Premi Aragó a les Lletres; el 
1993 va obtenir el VI1 Premi Internacional Menendez y Pelayo "pel seu 
esforc i talent excepcionals per rescatar la poesia espanyola, especialment 
la del Segle d'Or, així com pel seu rigor i la seva exigent sobrietat en 
editar Quevedo, Herrera, els Argensola i molts d'altres. A I'institut i a 
la universitat ha estar mestre d'estudiosos i ha ensenyat els estudiants a 
estimar la literatura". 

Així mateix, a banda de la nostra institució, d'altres acadkmies 
tingueren I'honor d'acollir-lo en el seu si, com ara la Real Academia 
Española de la Lengua, de la qual en fou Acadkmic &Honor, i la Hispanic 
Sociey ofAmerica, de Nova York, de la qual era membre. També diverses 
universitats el distingiren amb el doctorar "Honoris Causa", entre les 
quals les de Saragossa i de Monrpeller. 

L'estimació del món universitari pel profesor Blecua resta ben 
palesa amb la concurrencia d'assistents a I'acre acadkmic organitzat per 
la Universitat de Barcelona el 22 d'abril de 2003. L'Aula Magna del ve11 - 
edifici universitari s'omplí de gom a gom d'exalumnes, alguns dels quals 
companys universitaris de claustre, i d'altres catedritics i professors de 
secundaria, sobre tots els quals havia exercit el seu mestratge. 

D'aquest mestre excepcional que fou José Manuel Blecua voldria 
compendiar la seva personalitat per acabar aquesta breu referencia 
manllevant les paraules que li va dedicar Salvador Espriu quan li fou 
atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya: "El 
seu tracte personal és exquisit. El seu gust literari, inefable. La seva 
comprensió, il4imitada. La seva tolerancia, exemplar". Nomes hi afegiria: 
el seu mestratge, excel.lent i perdurable. 



FRA ARNAU DE TORROJA, 
MESTRE DEL TEMPLE A CATALUNYA (1 166-1 181) 

1 MESTRE MAJOR DE L'ORDE 
(1 181-30 DE SETEMBRE DE 1184) 





Molt sovint en la relació de mestres majors del Temple Arnau de 
Torroja, el novk mixim responsable de l'orde, apareix batejat amb el 
nom afrancesat d'Arnaut de Tour-roge, per definir el seu origen francis 
o provensal, com si la gran epopeia de les Croades hagués tingur només 
un caricter marcadament frances, o centreeuropeu si es vol, obviant la 
participació d'altres territoris cristians occidentals. El segon motiu de la 
meva elecció, a bandadel meu interks investigador per l'orde delTemple 
en general i del nostre país en particular, rau en la convicció de I'especial 
valor i creixent interks social per la biografia. Les biografies, al mateix 
remps que en5 aransen un personatge, ens ofereixen tamhé una visib 
del marc general i particular en que es desenvolupa la seva existencia, 
tot propiciant el coneixement del temps coetani, perquk tota vida 
humana s'insereix en uns espais i segments cronolbgics concrets, en una 
paraula, en una societat d'una determinada epoca. De fet, la biografia 
ha estat un dels fonaments de la nostra literatura, bo i evolucionant 
des de posicionaments de servei a intencions religioses, filosbfiques o 
polítiques fins a descripcions més psicolbgiques i, a vegades, fins i tot 
excessivament subjectives, desfigurant així els propis personatges que, 
per aconseguir una major difusió social, han estat objecte de biografies 
novel.lades. Tot i aixb, perb, la socierat actual manté un gust especial per - 
la historia de personatges, actuals o llunyans en el temps, convensuda 
que a través del coneixement de la persona arribara a entendre també la 
seva epoca. És en resposta a aquesta pretensió, doncs, que els ofereixo 
el presenr esbós biogrific de fra Arnau de Torroja. 

1. Estat de la qüestió. Hi~torio~raíia 

Malgrat que els Torroja representen una de les nissagues més 
importants del Principat, amb una intervenció pública destacada en els 
destins del nostre país al llarg principalment de tot el segle XII, no han 
atret especialment I'interks dels historiadors. Només Mn. Domingo 
Costa i Bofarull s'hi refereix marginalment en la seva obra Memorias de 
la ciudad de Solsona y su iglesia, on dedica un capítol als Torroja com 
a senyors de Solsona i un altre al fundador del llinatge, Ecard Miró, i 





sigui en aquells sobre I'orde al nostre país6 o bé en general a I'epoca.7 La 
seva figura, finalment, apareix molt sovint en els estudis sobre la segona 
meitat del segle XII catali, arran de la personalirat de fra Atnau i la seva 
implicació política.' 

L'ingent activitat de fra Atnau de Torroja en el marc de la política 
catalana del moment en que va actuar al nostre país i, especialment, 
arran del cirrec directiu que desenvolupi dins I'orde, ha deixat un rastre 
documental no superat psr cap altre mestre provincial templer del 
segle XII. Només per donar una idea d'aquesta presencia en els do- 
cuments de la seva epoca, faig notar que entre la documentació que 
s'ha conservar de la casa de Gardeny, el seu nom figura en cent trenta-sis 
pergamins, sigui com a membre de la comunitat d'aquest convent, sigui 
com a responsable provincial.' A la casa de Barbera, per citar un altre 
exemple, el seu nom hi apareix vint-i-tres vegades.'O 

La ingent documentació conservada als arxius del nostre país referida 
a fra Arnau de Torroja m'ha permes esbossar una biografia sobre el nostre 
personatge que he dividit en els següents apartats: 2) origen i familia; 
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f iad ,  innoduaori i <dicid, Ajuntament $Horcade Sanr Joan. 1996; Ramon S ~ R O B E  I HURSCA, "De" esmbli- 
menrs fen pelr rcrnplers a l  Segrii dunnr I'aiiy 11 81", Urtx Rrviira ruiturolde I'UrgciL Thrrega, 11 (1798), 
p i g .  59-67; Kamon SAROBE L HVESCA, Col~lecciddiplomdtira delo can del EmpL de Gordeny (1070-l200), 
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milicars", núm. 4, Llcida, 1996. 

7. Marion MELWLU, La uic des 'hpiirrr, Gdirionr Gallimard, 1951, i 1974, 23. ed.: Malcolm 
B m t n ,  The new knighthood. A Hiitory nfthr Order ofrhc iémpir, Cambridge Unircniry Prcss, 1994. 

8. JoskM. FONT bus, Corfardrpoblo~dn~franquiriauiid~ Cdtalu>iya. I ZXIOI. lntmdurridn. Diplo- 
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3) els primers anys a Solsona; 4) frare templer; 5) mestre provincial de 
l'orde del Temple; 6 )  activitat com a mestre provincial; 7) mestre major 
de l'orde del Temple; 8) activitat com a mestre major. 

2. Origen i familia 

Arnau de Torroja fou un dels fills de Bernat Ecard de Torroja i 
de la seva dona Valenca, i gerrni de l'hereu Ramon 1 de Torroja, de 
Berenguer,lL de Guillem -que fou ardiaca d'urgell, bisbe de Barcelona 
i arquebisbe deTarragona-, i de  PO^^.'^ Probablement eren també fills 
del matrimoni esmentat i, per tant, germans d'Arnau, Pere, bisbe de 
Saragossa-tot i que Mn. Antoni Llorens fafill de Ramon 1 deT~rroja ,~ '  
perb un document del 18 d'agost de 1168, que es conservava a I'arxiu 
del monesrir de Poblet, fa germans els bisbes de Barcelona i Saragossa, 
Guillem i Pere, re~~ectivament-l4 i Saurina, muller del prbcer Guerau 
de Jorba.I5 

Arnau de Torroja, fill de Bernat Ecard de Torroja i Valenca, fou 
nét d'Ecard Miró i Maienca i besnét de Miró, el fundador de la nissaga, 

11, Eh dos germans ja eren prerenrc a Cirona el 27 de novembre de 1143 qum el comte Riman 
Berenguer IV va concedir diversos casrells als remplers per tal d'arrcure'ls a la península Ibhrica. Vegeu 
Josep Maria S n ~ s  r TwL, "4iguns aspectes de I'mublimenr dels remplers a Caralunya: Barberh". Qwidernr 
&Hidria r a m o n e m ~  1 (1977), phgs. 38-40). 

12. Anroni LLOR~NS I SOLL, 5060nn i d SoLonk en la Hitbria de Caralunya. pigs. 173-180 i 
184-1 70. 

13. La mareixa filiacid apareix en el quadre geneolhgic quc il-luarra la Caralunya Romdnirn, vegeu 
Cotalunyo Romlinica, XII. ElSohonEr Ln VolldAmn, Barcelona, 1987, phg. 39. 

14. Jaime SANTA~NATORT, El monmterii k Pobbc (1151-118% doc. 74, phgs. 520-521; Agusti 
IZLTTSENT, Diplomaron de Sanca Mana de Poblrt Volurn 1. Ay7GO-1177. Barcelona, 1993, doc. 334, pigs. 
256-257. El documenr dexprerra aini: I&finiz<i vcro rnArqonene~i,, Ri,RaimundiBningoniromihBorchinon- 
e r i < ~ ~ l i u . f . c i t  hocprerepn<mArbrno nrpradicto, inprclrnrin dor~ppni Guilelmidr Tumtrubra, Barchinonrnrir 
qircopi, ti Perri, frnwii eiw, Caeiarauptani rpiicopi. 

15. Aqucrw filla de Bcrnat Ecard i Valen~a no apareix en cap de les genmlagifr deir Torroja. Li as- 
rignemaquert parentiu a parrir del raramenrdeCuillemd'i\lcarr&, atorgat el 17 d'ocrubrede 1176 [1178], 
en el qual aquert noble concedeix el caiccll d'Arraona i les viles de Sabadell i Sudandl en porerrar del seu 

"renyor i ondc Arnau deTarrojñ i dels frarcr dc la Milicia del'iemple perque paguin cls seus deures". Vegeu 
Agurrl hriswr, Diplomatmi de Pobler Nlum l. Aqr9GO-1177, doc. 571, pigs. 418-419. Ld genealogia 
delsTarroja apareguda darrcrament a la Cninlunya Romdnira h geimmr Berenguer, Ramon 1. Arnau i Pon$, 
menrce que Perc i Guillcm els fa 611s de I'esmeniat Ramoti 1 i germans de Riman 11. 



senyor a final del segle x del castell de Solsona, del qual en consta la seva 
possessió des del 990." Aquest castell Miró el tenia pel bisbe de la Seu, 
de qui era feudatari. El patrimoni de Miró a Solsona passi al seu fill 
Ecard, el qual desenvolupi una important política d'expansió dominical 
a la ciutat, principalment per compres al bisbe d'urgell. Es distingi, així 
mateix, per ser un dels grans benefactors de la canbnica solsonina de la 
qual, en aquells anys, es consagrava l'església de que encara avui poden 
contemplar-se els tres absis rominics i d'altres elements (8 de desembre 
de 1070).'7 

2.1.1. L'avi: Ecard Miró 

El fundador específic, perb, del llinatge dels Torroja fou Ecard Miró, 
jaque va ser aquest prbcer qui va adoptar per primer cop aquest topbnim 
com a cognom. Entre els anys 1050 i 1090 apareix en els documents 
encara amb el patronímic del seu pare, "Ecard Miró", mentre que és a 
partir de Pany 1091 quan hom trobal'especificació del topbnimTorroja, 
concretament el 29 d'octubre de I'esmentat any, en que juntament amb 
altres rrenta-vuit cavallers formava part de I'host del comte &Urge1 i 
confirmava, amb els seus homes, la donació que Ermengol IV féu a Santa 
Maria de Solsona de l'esglisia de Saut Salvador de Gerb i de totes les que 
es poguessin bastir en el terme d'aquest ~astell . '~ 

Ecard Miró fou un valerós guerrer que acompanyi sovint el seu 
senyor el comte &Urge11 en les campanyes militars contra els sarrains, 
com ara la presa de Gerb I'any 1080. Així mateix, col.labori amb el comre 
de Barcelona en la consolidació de la frontera occidental del comtat 
d'Osona, bo i assurnint la tasca d'ajudar en la fortificació de la Segarra. 

16. Anroni Liawh-s 1 SoLf, Sohono i el S06onb en L? hiiidria de Caralunp,  op. c i t .  pigr. 167- 
168. 

17. Antoni I . r a n a ~ 5  7 SOLB, Solruna i r 1 S o h n b  .., phgr. 317-323. Vegeu rsmbe Cebiia Banrur, 
"Cnnsagracians d'esglésies': UwallM, 1 (19781, doc. 69, p k .  148. 

I R .  Antoni I . I . O ~ N S  I SoLf, Sohona i rlSuLioner, op. <ir,  pdgr. 170, 182 i 243. .U cap d'uria aiiys 
lapnrsessió del Iloc pnwb ;i Iscñnbnicaaolsonina per donació d'ErmengolW i dels seus avir. el camcc Pcdro 
Ansúiez i la cornrrsra Elo el 23 de navembre de 1106, vegeu Ja imeVi~~wuavn ,  Memorh crnnoli@ciü de ior 
condesdr Uxcl, Balagurr, 1976, pig. 171. Al cap d'unr anys, el 20 de mar$ de 1134. la unbnica infcudrva 
el casrell de Gerb a Ramon Guillern de Conques, vegeu Manuel &u, "Docuirienrr dcl Arcliiun Histórico 
Nacional de Madrid, referenrr a monestirr i canbniquea del birbar d'Urgcll (segles xii-xv)", U&& X 
(1990-1991). doc. 1, pigs. 351-354. 



Aquí havia rebut I'encirrec de bastir un castell al sud-est de Cervera, al 
lloc anornenat I'Ametlla.'9 Sembla que Ecard Miró inicia la construcció 
de la torre, per bé que tot i I'esfor~ no reeixi a dur a terme el seu comes 
ates que el 1077 obtenia dels comtes germans Ramon Berenguer 11 i 
Berenguer Ramon 11 la confirmació del lloc amb I'obligació d'acabar 
I'edificació del castell, aue "encara no estava del tot Potser en . . 
aquests anys, després d'haver-se ocupar de I'Anietlla, arriba fins a la 
propera val1 del riu Corb, situada a un quilbmetre i rnig, i colonitzi el 
sector anomenat val1 d'Alfed i desprks Vallfogona, que degué donar al 
seu fill G ~ m b a u . ~ '  

Es tractava, per consegüent, d'un horne amb capacitat militar -a 
Gerb hi ana amb els seus propis vassalls-, i també economica, ates 
que els comtes de Barcelona li confiaren la construcció del castell de 
I'Ametlla. Aquesta experiencia constructora li valgué, probablement 
arran d'haver bastir un castell a Torroja, el seu cognom. Podia haver 
agafat el d'altres casrells que formaven part del seu patrimoni, com els de 
Solsona, l'Aguda de Tori o Calonge de Segarra, que li havien pervingut 
per herencia del seu pare o bé per concessió del comte d'urgell. Si no 
ho va fer, deuria ser pel fet que n'era simplement feudatari i no senyor 
eminent o alodial. On Ecard Miró tenia la senyoria eminent era aTorroja, 
lloc que probablement havia aprisiat i colonitzat amb els seus vassalls. En 
aquest sentir, quan dicta el seu testament juntament amb la seva dona 
Maienqa el primer de gener de 1085, feia constar que posseia alous, entre 
d'altres llocs, aTorroja -que deixi al seu fill gran Bernat-, i que tenia 
també I'església d'aquesr lloc, que deixa al seu fill Pere." Aquí, doncs, 
Ecard Miró hi deuria bastir una fortalesa que ben aviat passa a ser el seu 

19. Joaquim M t m  Y SAKS, El rartilh de Amrilk dr k Sagams "Bolerín d c  la Red Academia de 
Buenas Lerras de Barcelona' 1 1  (1903). pig. 110. 

20. Joaquim M r m r  u S n ~ s ,  "El cairillo de Amerlla dc k Segura", phgs. 110-1 12. 
21. Josep M a r i a S m s  r TwB, "Goinbau d'Oluja (?-1201). Esbós d'una biografia", Gira-iolSoliu~- 

I(enr, 45 (1992), p*. 17~19. Sobre I'acruació d'un fill d'iquesr Gombau, i'hombnim Gombau d'Oluja a 
VaIIFagona i lec sever relacionr amb cls remplers vegcu Jasep Maria S m s  L Tmv6, "La comanda del Tcniplc 
d. Vnllfogona de Riucorb. Primera parr: La crració i formació del parrimoni (segla x i l  i xiri)'', Quodenu 
dHiiiOrd Tooacenp~,~II (1980), pdgr. 7-54 i cambe ]osep Mñr ia  SANÍ I TR,LV.+, -El Rourell, una prcceproria 
del Temple al Catnp de Tariagons (11621-1248)", Boledn Arqueoldp.~~,  Epoca IV, fuc. 133-140 (1976- 
1977), phgs. 182-186. 

22. Domingo Cosm u Bornnu~i .  Mernorimde kz c i i d a d d c S 0 6 0 1 ~  Iglesia, I. Birceiona, 1959, 
pigs. 187-188. 



determinariu més coneeut. De fet, assumint el topbnim de "Torroia" 
&, 

seguia un cosrum molt implantar en aquesta contrada, el de qualificar 
els prbcers i cavallers pels sastells que havien fet bastir, generalment a 
la banda més meridional del territori, o que havien implicat un esforg 
econbmic més important, acompanyat a vegades &alguna acció militar 
destacable o fins i tot la seva mort. Exemples ben concrets els trobem 
en alguns comtes &Urge11 i en les nissagues dels Cervera, Riner, Santa 
Coloma, Queralt, Su, Montargull, Ribelles, Ponts, Anglesola, Puigverd, 
Jorba, Alcarras, Bellvís i Guardiolada, entre molts altres. 

A banda de les seves actuacions militars al costar dels comres 
d'urgell, Ecard Miró destaca, juntament amb la seva dona Majenqa, per 
ser important benefactor de Santa Maria de Solsona i la seva canbnica, a 
la qual el matrimoni concedí diversos predis dins la població. 

2.1.2. Els pares: Bernat Ecard de Torroja i Valen fa 

La valentia i la capacitar militar, aixi com els sentiments religiosos 
d'Ecard Miró, foren heretats pel seu fill Bernat Ecard de Torroja, pare 
d'Arnau de Torroja. Com el seu progenitor, Bernat integrava el petit 
grup de nobles que formaven part del cercle politic i que acompanyaven 
sovint les actuacions militars dels comtes d'Urgell i, a mis, amb accions 
programades eixamplaven el territori catala cap a la banda sud-occidental 
del comtat. En aquest sentit, al mes de febrer de 11 13 Bernat es 
comprometia, per tal de defensa la posició de Balaguer, a establir-se en 
aquest lloc amb deu dels seus vassalls, tors els quals reberen del comte 
d'Urgell una parellada de Aquesta actitud fou ben premiada pel 
comte, ates que un document sense data enregistrat al cartulari de la Seu 
d'urgell, que relaciona les cavalleries d'aquesta ciutat, refereix que Bernat 
Ecard n'hi tenia set i que, a més, estava obligat a residir-hi personalment 
per defensar-la.24 

Que formava part de la comitiva del comte d'Urgell 6s ben pales per 
la seva presencia constant en les grans efernerides presidides pels prbcers 
urgellitans: així, trobem present a Bernat quan el 8 de juny de 1102, 

23. Anrani LLORENS 1 SOLB, Sohona i r l S o l o n k . . ,  pPg 244. 
24. Cebria B~wur, "Els docurncnrs, dels anys 1191-1 200, de l ' h i u  capitular de la Seu d'UrgcII18, 

U ~ ~ l l i a .  11 (1992-1993), doc. 53 de I'ap&ndin, phg. 113. 



Ermengol V, davant del bo i millor dels nobles del seu país, donava a 
Santa Maria de la Seu i al seu bisbe O t  la quarta part del castell de Gerb, 
de lavila i del seu terme, un dels castells de Balaguer, el de Gerondel.la o 
d'Alcarris, i la quarta part de totes les rendes que per qualsevol concepte 
hi tenia, a més de la rnesquita major i totes les altres de la ciutat i terme, 
llevat de la que el1 i el seu pare havien ja concedit a Santa Maria de 
Solsona, i la quarta part del castell, vila i terme d'Albesa, amb totes les 
seves mesquites i esglésie~.'~ Bernat Ecard figura al costar de Guerau 
Pone, Pere Arnau de Ponts, Berenguer i Ramon de Puiperd, Berenguer 
Ricard de Santafe, el vescomte Ramon Miró, Guitard Isarn de Caboet, 
Ramon Guerau de Taravall, els germans Guillem i Ramon Guitard de 
Conques, Ramon Guillem de Taús, Jaspert de Lavanca, Guillem Bernat 
de Bescaran, Tetbau Arnau de Montferrer, Pere Pone de Sanaüja, Miró 
Arnau de Concabella i Guillem Pone de Sadaó i d'altres que no hi 
volgueren constar o que signaren com a testimonis, com ara Berenguer 
Ramon de Puigverd, Guillem Gausbert, San$ Eriball, Berenguer Guerau 
de Sanaüja, Ramon Bernat de Fluvii i Bernat de Blitgari. 

Poc temps després, en una altra ocasió d'especial rellevincia, en 
quk els comtes Pedro Ansúrez i Elo, juntament amb el petit Ermengol, 
donaven el 23 de novembre de 1106 el castell de Gerb amb totes les seves 
pertinences a l'església de Santa Maria de Solsona, també en presencia 
dels nobles més conspicus del comtat, hi figurava Bernat Ecard.'" 

El prbcer solsoni mantingué tambk relacions d'amistat i col.laboraci6 
amb el comte de Barcelona, com ho confirma la seva presencia a I'acte 
de donació de Ramon Berenguer 111, el 14 de desembre de 1108, de 
I'esglksia de Tirrega a Santa Maria de Sol~ona.~' 

Seguint la tradició familiar del seu pare, també Bernat Ecard fou 
un bon benefactor de la canbnica de Santa Maria de Solsona, a la qual 
concedi diversos béns situats a la població. En són exemples la definició 
que el 27 de mar$ de 1133, juntament amb la seva donavalencia, fa en 
favor de Santa Mana de rots els drets que possekn a les cases situades prop 

25. CebriiB*nalir, "Elr dacumeno, delr anyr 1101-1 150, dr I'Anriu capitular de laSeud'LJrgclln, 
UrgeUii?, IX (1988-1989). doc. 1200, p*. 30-32. 

26. Jaime V r ~ u ~ u w a ,  M~morior rronold@clli de la Con& de Urgel..., doc. 20, phgs. 317-31 8. 
27. Antani L ~ o n r ~ s  r S o ~ i ,  Sohonn idSoi ionP~ .... phg. 171. 



de I'esrnentada es~lésia, i la concessió el 25 de desembre de 1135 d'un " 
mas situar en el termenat del castell de Solsona a favor de la canbni~a.*~ 
Les especials relacions d'amistat d'aquest matrimoni amb la comunitat 
canonical culminaren amb la donació personal de Bernat Ecard a la 
institució religiosa. El 9 de mar$ de 1142 el prbcer ordenava el seu 
testament pel y a l ,  a més de distribuir els béns entre els seus fills, i de 
fer diverses deixes pietoses, feia vot, amb consentiment de la seva muller, 
de Iliurar-se com a canonge de Santa Maria i de viure tots els dies de la 
resta de la seva vida sota la regla de sant Agustí." Passat un any i escaig, 
el 24 de maig de 1143, moria Bernat i el necrolbgic de la canbnica s'hi 
referia amb les paraules de 'yater nostel' -gema nostre- per palesar 
la relació de Bernat amb la c ~ m u n i t a t . ~ ~  No s'havien escolat els sis mesos 
quan es feia públic el testament de Bernat Ecard: era 1'1 1 de novembre 
de 1143.31 

2.2.1. Rarnon I de Torruja: I'hereu 

Rarnon 1 deTorroja fou l'hereu de Bernat Ecard i, coma tal, obtingué 
dels seus pares els drets que els Torroja tenien principalment a Solsona. 
Casat amb Ermessenda, tingué molt poc temps els esmentats drets, jaque 
mori el primer de febrer de 1144 a causa d'una ferida rebuda en lluita 
contra els s a r r a i n ~ . ~ ~  La seva presencia a Solsona es troba testimoniada 
ja en vida dels seus pares: així, el 28 d'agost de 1128 era present a l'acte 
en que el bisbe de la Seu, Pere Berenguer, féu donació a Santa Maria de 
Solsona de I'església de Sant Miquel, situada al castell de S o l ~ o n a . ~ ~  El 2 
de novembre de 1133 signava la donació que els seus pares feien a Santa 
Maria de Solsona de tots els drets que posseien en diverses cases a tocar 
de I'esmentada e~gl&sia.~* 1 el 25 de desembre de 1135 signava, juntament 

28. A~ironi LLORENSI SOL& SojronairlSokon A,., p i s .  171-172. 
29. Domingo COSTA Y BOYAKUIL, M<mo"a de 16 ciudddde So6onny iu i&ie ..., phg. 189. 
30. Domingo Cosu r B o r , ~ ~ u r ~ ,  Ibid.. p. 189. 
31. Ibid 
32. Ibid, p k .  191. 
33. Anroni Liopsns T SOLA, SolronairlSoLonir.., pig. 173. 
34. Ibid, pagF 173.174. 



amb els seus germans, la donació d'un mas situat al terme del castell de 
Solsona, que els seus pares feien també a Santa Maria.j5 

Probablement amb motiu de la ferida Ramon 1 de Torroja ordena 
el seu testament, pel qual deixa a I'hereu Ramon 11 de Torroja la major 
part dels drets que tenia a Solsona, llevat del castell, que el concedí al 
seu fill Guillem. Morí el primer de febrer de 1144, i el seu testament fou 
publicat el 30 de julio1 de I'any ~ e g u e n t . ~ ~  

El seu fill, Ramon 11 deTorroja, fou un personatge destacat de la seva 
epoca. A banda de ser per tradició familiar un important col.laborador 
dels comtes d'Urgell, mantingué també una relació molt estreta amb 
el comte Ramon Berenguer I V  i el comte rei Alfons, bo i formant part 
dels grup de nobles dels seus respectius entorns iulics. Aquesta relació 
anh determinada pel parentiu col.latera1 que uní els Torroja amb la casa 
comtal arran del matrimoni, a final de 1163 o a comenqament de 1164, 
de Ramon 11 deTorroja amb Gaia de Cervera,"' filla de Ponq i d'Almodis, 
germana de Ramon Berenguer I V ,  protagonistes de I'episodi del rapte 
de la noia perpetrat per Pon$ i del posterior casament entre els dos joves 
el 1147. En conseqükncia, doncs, Ramon 11 de Torroja, pel seu enllaq 
amb Gaia, resulta nebot consort de Ramon Berenguer I V  i cosí consort 
d'Alfons 1. 

Tot i que Ramon 11 de Torroja continua participant en els afers 
de Solsona, a partir del seu casament amb Gaia, acompanyat de la seva 
muller, bona part de la seva activitat se centra d'una manera especial a 
I'Espluga de Francoli -1loc que pervingué als Cervera arran de la donació 
que els comtes germans Ramon Berenguer 11 i Berenguer Ramon 11 feren 
el 1079 a Ponq Hug, fill d'Hug Dalmau-" especialment després de 
I'anada a Sardenya del seu cunyat, el comte de Bas Hug 1, per ajudar la 
seva germana Agalbursa, casada amb el jutge d'Arborea, Bardisó (1 158). 
Els interessos de Ponq 1 de Cervera en aquest lloc de la Conca de Barbera 

35. Anroni L ~ o n e ~ s  1  SOL^ ibid., pQ. 174. 
36. Zbid. 
37. Sobre la prablembrica de la dara dcl rnarrimoni entre Ramon de Torroja i Gaia de Cervcra 

vegeu Jorep Maria SANS L Tmd, La cohniwcidde L? Conra dc Barberd rLrprh de 16 ronque~ra+u&L El ra  
de I~irnbodi(1149?/1151-1200), Vds,  2002, nora 128, pkgs. 39-40. 

38. Agusdh~isarn,  "Un poble de la Cawluiiya Nova els segles xi i wr. L'Espluga de Fmcol i  de 
1079 a 1200, Anuario deEInidiorM~diiuolrr. 3 (1966), pags. 132.134, 



passaren, doncs, al matrimoni integrat per Ramon 11 de Torroja i Gaia 
de C e r ~ e r a . ~ ~  

Sera precisament a 1'Espluga de Francolí on el rastre d'aquest prbcer 
estarh més documentat i la seva activitat sera més coneguda. Fets com 
I'episodi del Codbs, que el va enfrontar en un llarg conflicte amb el 
monestir de Poblet (1 179-1 189), palesen a basrament la implicació de 
Ramon 11 de Torroja en aquesta població de la Conca de BarberL40 

D'altra banda, també, I'ingrks al Temple del seu oncle Arnau 
de Torroja eixamplari l'empremta d'aquest noble, el qual trobarem 
sovint relacionant-se amb l'esmentat orde, del qual sera un destacat 
benefactor. 

2.2.2.1. Guillem deTorroja, bisbe de Barcelona (1 144-1 171) i arquebisbe 
de Tarragona (1 171-1 174) 

Guillem abra+ la carrera eclesiistica i professi a la canbnica de la 
Seu d'Urgell, d'on consta com a ardiaca el Nadal de 1135. Al cap de pocs 
anys fou elegir bisbe de Barcelona, seu on consta com a prelat el 10 de 
febrer de 1 144.4' A banda de la seva activitat eclesiistica, caracteritzada 
per I'ampliació i la reorganització del patrimoni pertanyent a la seu 
barcelonina, aquest prelat dugud a rerme reformes de la clerecia, acabala 
construcció de diverses esglésies, a les consagracions de les quals assistí, 
com ara les de Sant Martí de Cerdanyola o Sant Vicenc de Sarrii, i 
impulsa la vida monisrica instituint el monestir de Sant Pau del Camp. 
D'altra banda, no només afavorí els monestirs de la seva dibcesi, com ara 
el de Sant Cugat, sinó que fou present als actes de les donacions comtals 
del patrimoni inicial dels monestirs cistercencs de Poblet i Santes Creus. 
Assistí també a les dedicacions d'esglésies de monestirs foranis a la seva 
dibcesi, com ara la de Sant Joan de Ripoll, la del monestir de Santa Maria 

39. Jorcp Maria SANS I TRavh, '~Dor inrents de compra de I'Espluga per parr de Poblcr", Arrrlr. 
Miicelbnin d''p?porr&cionr hirrUr+urr i doamental de I%rplugn dc Fmnroli, 1 (1980). p i e .  63-64. 
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Elcordr Vlrnbodi(ll49?/ll51-1200), Conrell Comarcal de la Conca de Barbe& 2002, p i g .  42-67. 

41. Sebasriin hrc u Puic, Epircopolo@o de la Sede Barrinonen<e, Barcelona, 1129, p3g. 157. 



d'hles, on consagra I'altar de Sant Gabriel, i naturalment la de Santa 
Maria de Solsona, on fou present amb els seus germans i parents. Per a 
la defensa dels béns de la seva dibcesi no dubti a presentar-se davant del 
Papa a Roma, aconseguint així d'illexandre 111 la confirmació d'aquests 
béns que incloyen fins i tot les esglésies de les Illes Balears (butlla de 26 
de maig de 1 169). 

El seu prestigi moral i el seu sentir de l'equitat foren reclamats 
sovint per posar pau entre membres de I'aristocricia catalana i també 
entre eclesiistics. 

Guillem destaca també perla seva caritat envers els desvalguts, els 
pobres i els malalts, per a atenció dels quals participa en la promoció de 
I'hospital d'en Marcús i el dels Masells o de Santa Margarita, mes tard de 
Sant Llitzer, a la ciutat comtal, així com tamb6 inicia els precedents del 
que havia de ser després la instirució de la Pia Almoina amb la donació 
de diversos feus al capítol, les rendes dels quals havien de permetre 
alimentar diiriament tres pobres. 

Les excel.lents relacions que mantingué amb Ramon Berenguer IV 
afavoriren la participació del prelat en les dues grans empreses de 
conquesta feudal que dugué a terme el comte barceloní: la de Tortosa 
i la de Lleida. A la primera ciutat hi assisti personalment el prelat amb 
alguns canonges i vassalls i fins i tot durant el setge presta al comte 
cinquanta lliures de plata del tresor de la catedral barcelonina per fer 
front a les despeses de la ~ a m ~ a n y a . ~ ~  La signatura del bisbe Guillem de 
Torroja apareix tot seguit a la del metropoliti deTarragona i davant dels 
altres prbcers del comte en la carta de poblament de la ciutat atorgada 
el 30 de novembre de 1 149,43 i dos anys després Guillem fou present a 
Tarragona quan es consagra el nou bisbe de la ciutat Gaufred d 'A~inyó .~~  
La participació de Guillem en aquesta empresa conqueridora de la ciutat 
de 1'Ebre fou recompensada generosament pel comte catali, el qual li 
va concedir diverses heretats i drets a la contrada i fins i tot a Barcelona. 

42. Sebasdbn Puic u hi~, Ep;~copologio de In Sede Dar"nonrm, pbgr. 162-163, on errbninmenr 
xifra el presrec en deu Uiurcs, per be qiie el docurnenr especifiqui claramenr cinquanca lliurrs (doc. UMII. 
pig. 418). 
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Ho declarava el mateix prelar amb aquestes paraules referint-se a unes 
cases que tenia a Tortosa: "Ens han pervingut per donació del comte de 
Barcelona per les grans despeses que vam tenir en la presa de Tortosa i 
en la descrucció d'Hispinia." De la mateixa manera, el bisbe Guillem va 
participar també en l'ocupació de Lleida I'any següent. Aquí el trobem 
signant com a testimoni en el document de dotació de la catedral el 30 
d'octubre de 1 149.45 Igualmenr que a Torrosa, Ramon Berenguer IV 
recompensa la col.laboració del prelar barceloní amb la concessió de 
béns i drets a la ciutat. També amb relació a una propierar que cedí a 
la canbnica barcelonina el prelat afirma que "li havia pervingut per les 
molres despeses que havia fer en temps ja passat en la presa de la ciutat 
de Lleida".4G 

Un altre aspecte desracable del bisbe Guillem deTorroja fou la seva 
preocupació per promoure la devoció vers els sants de la seva dibcesi, i 
concretament la de santa Eulalia, per a I'altar de la qual Iliuri diverses 
propietats obtingudes aTortosa a fi que les rendes servissin pera sufragar 
les Ilanries d'oli que il.luminaven I'esmentat altar.47 El mareix es pot 
afirmar respecte &un seu predecesor a la seu barcelonina, Oleg~ier, per 
a la il~luminació del sepulcre del qual deixi diversos b é n ~ . ~ ~  

L'assasinat de rasquebisbe Hug de Cervelló a mans de Robert 
d'Aguiló el 17 d'abril de 1171 deixava vacant la seu metropolitana, 
de manera que el papa Alexandre 111 al juny següent mana i s  bisbes 
sufraganis que es concordessin amb els membres del capítol tarraconense 
per tal d'elegir el s~bstitut.~%quests no trobaren una persona més adient 
per a regir els desrins de Iiseu metropolitana que el bisbe de Barcelona. 
Elegit pels esmentats prelars i capítol, el Papa confirma I'elecció de 
Guillem de Torroja per breu apostblic el 22 de febrer de 1172." 

El 9 de mar5 de 1174 moria a la ciutat de Tarragona Guillem de 
Torroja i fou inhumat a la seva seu, que recull les seves restes en una petita 

45. Jasep L ~ a o o ~ o s ~  1 PUJOL, Hiadria Ik Llrida, volurn 1, Tirrega, 1972, pig. 239. 
46. Sebarrián Puic Y Puic, Epücopob@o ..., psg. 164. 
47. Ibid. oses. 164-165. . "  
48. Ibid. pig. 159. 
49. Joaep BLANCH, Amiepücopo(ogi de & Sanrv EsclC~ii? Mrmpolitano i Primada de Emagom, 

rranrcripci6 i prologació de Joaquim ICART, primcr voliim, Tarragona, 1985, pag. 101. 
50. Jorcp B i . a ~ c ~ .  Arxiqoücopob* de & Santa E ~ ~ l i i i a  MPrnipo1iran.n i Primada de Emngonn, 

pag. 105. 



urna a la capelleta de Santa Birbara, a m i  dreta en entrar a la capella del 
Santíssim Sagra~nent.~' 

2.2.2.2. Pere de Torroja, abat de Vilabertran (1 147-1152) i bisbe de 
Saragossa (1 152-1 164) 

El seu germi Pere abra$ la vida religiosa a la canbnica agustiniana 
de Santa Maria de Vilabertran, on assolí la dignitat abacial el 1147, que 
exercí fins el 1152. És ben possible que el seu germi Guillem, bisbe de 
Barcelona des de 1 144, influís en la seva promoció a la seu de Saragossa, 
que dirigí des de 11 52 fins a la seva mort el 1164. 

Ladesignació de Pere degué comptar també amb la col.laboració del 
comte Ramon Berenguer IV. Els dos objectius principals que s'intentaven 
amb la col~locació &un prelat favorable a Saragossa se cenyien a obtenir 
de la Santa Seu la validació del comte barceloní en la successió del regne 
d'Aragó, després dels acords subscrits amb els tres ordes militas designats 
hereus d'aquest regne per Alfons el Bataller, i la reforma eclesihstica per 
mitji de la congregació de Sant Ruf d'Avinyó. Dins d'aquesta segona linia 
s'emmarca la delimitació de la dibcesi cesaraugustana, que resta adscrita 
a la provincia Tarraconense, tot aconseguint que els canonges de la Seu 
de Saragossa acceptessin la regla agustiniana de Sant Ruf d'Aviny6." 

Pere fou un personatge molt vincular a Alfons 1. La documentació el 
presenta sovint ala cort i en altres llocs del territori al costat del monarca, 
i també col.laborant amb el rei en afers del país, en moltes ocasions 
acompanyat dels alrres dos germans, Guillem i Arnau. 

2.2.3. Berenguer de Torroja (fl l60, Barcelona) 

El 31 de maig de 1160, trobant-se greument malalt a la ciurar 
de Barcelona, el noble Berenguer de Torroja dictava el seu testament. 
L'acompanyaven els seus amics més íntims, així com alguns dels seus 
parents. Entre els primers hi eren presents Guillem d'Orta, Guillem 
de Cervera, Pere Arnau de Cervera i Ramon de Pujalt. Entre els segons 

51. Josep BL~INCH, Ar~I~pI~mpolOgi.., pig. 110. 
52. Antoni LLORENS I SOLÉ, Sohona IelSoLonPr ..., pigs. 191-192 



hi assistien el seu cunyat Guerau de Jorba i els seus germans Ramon, 
Arnau, Pere, bisbe de Saragossa, i Guillem, bisbe de Barcelona. Tots ells 
signaven com a testimonis en el docurnent que redacta I'escrivi i prevere 
Guillem." 

Berenguer fou un prbcer de la cort de Ramon Berenguer N, amb 
el qual mantingué especials relacions de col.laboració i amistat. Tot i 
que desconeixem els motius i les circumstincies que les motivaren, cal 
suposar que anaren de la m i  del seu germi Guillem després que assolis 
la dignitat episcopal de Barcelona, fet documentat ja al mes de febrer 
de 1 144.j4 És cert que podria haver estat a l'inrevés, és a dir, que arran 
dels contactes personals de Berenguer de Torroja amb el comte aquest 
hagués promogut, a instincies del primer, el seu germa canonge com a 
bisbe de Barcelona. 

En tot cas. en temos de l'esrnentat comte hom troba molt sovint 
els dos germans Torroja col.laborant en les grans empreses que dugué 
a terme aquest princep i assistint al seu costat en els acres de més relleu 
del seu govern. En alguna ocasi6 s'hi afegeixen els seus germans Ramon 
i Arnau, i tambi molt sovint el bisbe de Saragossa, Pere. 

Entre les grans empreses de mitjan segle xIr en que Berenguer 
de Torroja participa al costat del comte de Barcelona destaquen les 
conquestes de Tortosa i Lleida. La presencia de Berenguer a la primera 
és ben palesa quan el 22 de desembre de 1148, pocs dies abans d'ocupar 
la ciutat, Ramon Berenguer IV, mentre I'estava assetjant -"in sitio 

Tortase"-, concedia al seu batlle Pocell de Cervera i a quatre homes rnés 
el lloc de I'Espluga Calba, a les Garrigues, perquk I'habitessin i posessin 
en conreu les terres d'aauest terme.j5 Entre els testimonis de l'acte s'hi 
trobaven alguns dels cavallers que formaven part del grup aristocritic 
més proper al comte, com ara Ramon de Pujalt, Guillem Ramon el 

- - 

Senescal, Bernat de Bell-lloc, Guerau de Jorba i el cunyat d'aquest darrer, 
Berenguer de Torroja. 

53. Ramon SAROBE 8 Hurrcr, Colle<ciddplomdtiradr la c ~ d d d Z r n p l r &  GardPq (1070-IZOO), 
doc. 98, p i e .  199-202. 
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De la mateixa manera que el comte recompensa les institucions, els 
eclesiastics i nobles que I'ajudaren a conquerir la ciutat, remunera també 
la col.laboraci6 de Berenguer de Torroja. Berenguer obtingué una honor 
a Xerta, integrada per terres campes i arbres, que el 2 de juny de 1160 
concedí a I'església de Santa Maria i Sant Ruf de Lleida, essent presents 
a I'acte els seus germans Pere de Torroja, bisbe de Saragossa, i Arnau de 
Torroja.16 Precisatnent, al cap de rnés d'una decada, al mes de desembre 
de 1173, el prior de Sant Ruf presenta una queixa a la cúria de Tortosa 
perquk el conreador d'aquest camp, Bertran de Benifallet, no satisfeia 
el cens de sis cintirs d'oli ais quals estava obligat, de manera que, posat 
el cas davant de la justicia, preferí deixar lliure la terra abans de pagar 
I'esmentat  ens s.'^ 

Si la participació a Tortosa per part de Berenguer de Torroja ja fou 
important, encara ho fou molt més a Lleida, on els nobles del Solsonks 
tingueren una col.laboració molt més destacada, ates que rnolts hi 
participaven no només com a vassalls del comte de Barcelona sinó també 
del comte d'Urge11.58 

Un repis dels noms relacionats per I'historiador de Lleida Josep 
Lladonosa paiesa I'important contingent de nobles i cavders del Solsonks 
que hi participa i que foren beneficiats amb les terres i possessions dels 
sarrains que havien fugit i abandonat les seves expl~tacions.'~ En tot 
cas, perb, destaca la presencia de Berenguer de Torroja als actes de més 
relleu esdevinguts tor just ocupada la ciutat del Segre, com ara quan al 
gener de 11 50 els comtes de Barcelona i d'Urgell concediren franqueses 
als habitants de Lleida, que representaren les bases del seu futur 
desenvolupament econbmic i social." Al costat dels comtes signaven 
com a testimonis alguns dels nobles que havien participat a I'empresa, 
entre els quals hi havia el senescal Guillem Ramon, Ramon de Pujalt, 
Bernat de Bell-lloc, els germans Guillem de Cewera i Guerau de Jorba, 

56. Anroni Vrnciir, Diphmotori k k  catrdralk Ertm (1062-1193). doc. 114, pig. 166. 
57. lbid, doc. 251, p$r 315-316. 
58. Anroni LTDREN~ i Sod. Soliona i dSolronb .., pigs. 245-248. 
59. Josep Lraoo~osni PUJOL. HiironidrLlcida, op c i t .  plg. 130-137 i 140-161. 
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Arnau Berenguer i Berenguer Arnau d'hglesola, Gombau de Ribelles, 
Arnau de Ponts i Berenguer de Torroja.bl 

La situació social de Berenguer de Torroja, així com el fet de ser 
un dels personatges que integraven el cercle restringir de cortesans que 
acompanyaven Ramon Berenguer IV, implica la seva assistkncia a molts 
dels actes relacionats amb els primers moments de I'establiment de I'orde 
del Temple al nostre país, alguns dels quals foren &especial significació 
per al seu futur a casa nostra. Així, quan el 27 de novembre de 1143 se 
celebrava a la ciutat de Girona I'acord amb el Temple, després que aquest 
hagués renunciat a un terq del regne d'Aragó que li havia atorgat Alfons 
el Bataller, entre els personatges presents, a més del cardenal legat Guido 
i altres prelats del país -com l'arquebisbe electe de Tarragona, Gregori, 
i els bisbes de Saragossa, Osca, Vic, Roda i Girona-, clergues i nobles 
- c o m  els comtes de Pallars, Cominges i Bigorra-, s'hi trobaven presents 
els dos germans Torroja, I'hereu Ramon 1 i Berenguer.'j2 

ATortosa s'hi constata la presencia de Berenguer de Torroja també 
després de la seva conquesta feudal: el trobem al mes d'octubre de 1154, 
quan el comte Ramon Berenguer IV feia diverses donacions a l'església 
d'aquesta ~ iu ta t . '~  No s'havien escolat encara dos anys que l'esmentat 
cavaller hi torna a apareixer quan Guillem Ramon de Montcada, per 
disposició de I'esmentat comte, estableix al mes de maig de 1156 la 
divisió del Camp de Sant Joan, que havia estat motiu de friccions entre 
I'església tortosina i els hospitalers d 'Ampo~ta .~  Al mes de juny d'aquest 
mateix any, tant Berenguer com Arnau deTorroja actuaven de testimonis 
de la donació que el comte Ramon Berenguer IV feia en favor del seu 
fidel Martí Gblia d'una honor situada a Tortosa que havia estat d'Ansald 
Messatici." 5 cap de tres anys, el 2 de gener de 1159, Arnau deTorroja 
tornava a actuar de restimoni de la donació del lloc d'Avincabacer, que 
el comte concedia a Santa Maria de Tortosa i al seu bisbe Ga~fred."~ 

61. Josep L m o ~ o s a  T PUJOL. Hirrhrio deL&i&, phgs. 125-128. 
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A Tortosa Berenguer tingué oportunicar de conkixer personalment 
els frares que, de ben segur, admiraria per les gestes que d'ells es contaven 
i per les exposicions d'alguns amics i coneguts que havien decidir fer 
el viarge a Palestina, on haurien viscut algunes de les actuacions dels 
remplers. Amb moriu de la reunió de Girona Berenguer pogué coneixer 
fra Everatd des Barres, mestre aleshores de Franga i que després havia 
d'assolir la dignitat de mestre major de I'orde; Odó de Saint Omer; el 
mestre proviiicial d'Hispinia fra Pere de Rovira, i altres frares remplers 
que acompanyaven 4 s  dipataris. Els frares li deurien explicar els nous 
objectius que volien assolir aTerra Santa i els grans projectes que s'havien 
proposat. La seva presencia esti també documentada en un altre acte 
$especial significació per als templers: es tracta de la donació al mes 
d'agost de 1153 del castell de Miravet a l'orde." Entre el grup de nobles 
que acompanyava el comte barceloní hi figura Berenguer de Torroja. 

És molt probable que Berenguer deTorroja conegués també a través 
d'altres fonts les gestes que els templers duien a terme aTerra Santa. En 
efecte, en els anys anteriors a I'acord amb els frares, alguns cavallers i 
nobles del Solsones havien realitzat viatges de pelegrinatge als Sants Llocs. 
Citem l'exemple de Ramon d'Oden, el qual al mes d'abril de 1122 havia 
atorgat el seu testament amb motiu de voler visitar el Sant Sepulcre.G" 
No és estrany, d'altra banda, que sigui una persona vinculada al Solsones 
de qui es conegui la primera donació a I'orde delTemple a Catalunya: es 
tracta d'Erovis, el qual en el seu restament, atorgat el 4 d'agost de 1124 
4 s  a dir, quatre anys i escaig abans que el concili de Troyes aprovés 
el geiier de 1129 Porde i la regla del Temple-, deixava un mul al Sant 
Sepulcre, a I'Hospital de Jerusalem i a la Cavalleria del T e m ~ l e . ~ "  

Berenguer tenia una especial confianca en el seu germk Arnau, com 
ho palesa el fet que el designés marmessor, juntament amb Ramon de 
Pujalt, Guerau de Jorba, Pere Arnau de Cervera i Guillem d'Orta, en el 

G7. Coúrción de dorurnenroi inéditos del Archivo de In Coroni2 &Ara@, vol. IV, doc. LXiWI, 
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seu testament atorgat e1 31 de maig de 1160, en preskncia dels bisbes de 
Barcelona i Saragossa, i els seus germans Guillem i Pere de Torroja, que 
actuaven de te~timonis.'~ A banda de fer diversos llegats a institucions 
religioses, com ara les canbniques de la Seu d'urgell i Solsona, a més de 
diverses parrbquies, en féu també d'importants als templen, als quals 
dona I'alou de Fontanet, a la ciutat de Lleida. 

3. Arnau de Torroja: els primers anys a Solsona. De cavdler a frare 
templer (1 11811 120)-1162) 

Són ben escasses les notícies de auk dis~osem sobre el nostre 
biografiar abans que ingressés a l'orde del Temple. Ates que els seus 
pares Bernat Ecard i Valenca residien al castellde Solsona, hom pot 
pensar que Arnau veié la llum precisament en aquesta ciutat a final de 
la segona dkcada o bé a comencament de la tercera dkcada del segle XII. 

Constatem aue al mes d'abril de 1131 no deuria tenir encara els dotze 
o catorze anys preceptius en aquella epoca perquk el seu nom aparegués 
en la confirmació de documents, mentre que al mes d'agost de fany 
següent de 1132, en canvi, ja deuria tenir aquesta edat. En efecte, en un 
document de la primera data que enregistra la venda que els esmentats 
esposos feren a Bernat, prior del Sant Sepulcre, d'una terra a la vila de la 
Seu, no hi consta Arnau, per bé que hi són consignats els seus germans 
Ramon, Berenguer i Guillem;" per contra, en I'instrument redactat al mes 
d'agost de 1132, que enregistra la donació de I'esgldsia de Sant Miquel, 
situada al castell de Solsona, feta pel bisbe Pere Berenguer de la Seu a 
Santa Maria de Solsona, entre els restimonis presents s'esmenten Bernat 
Ecard i la seva muller Valenca, a més de dos fills, Berenguer i Arnau.'* 
La manca d'esment de Guillem podia haver estat deguda al fet que per 
aquesta epoca ja haguks ingressat a la canbnica urgellesa i, per tant, estava 

70. R~~~~ SMBE i Mu~sca ,  c ~ l . & ~ n d d + ~ ~ ~ d t i ~ ~  k L? raid del ~empltd* ~~~i~~~ (1070-1200). 
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absent de Solsona. Els anys immediatament posteriors la documentació 
confirma la presencia a Solsona d'Arnau: al final de I'any següent, el 2 
de novembre de 1133, Arnau torna a aparkixer al costat dels seus pares 
i dels seus germans Ramon i Berenguer en una definició de drets que 
els esposos tenien en les mansions prop de I'era de Santa Maria, a favor 
de I'església s ~ l s o n i n a , ~ ~  mentre que el dia de Nada1 de 1135, els quatre 
fills de Bernat Ecard, els germans Ramon, Berenguer, I'ardiaca Guillem 
i Arnau signaven juntament amb els seus pares la donació del mas que 
tenia Bernat Algeric a favor de la canbnica s~lsonina. '~ 

A redós del castell de Solsona, el casal on habitava la familiaTorroja, 
s'ani forjant I'esperit guerrer i religiós de I'infant Arnau, animar per les 
exposicions i els consells dels seus progenitors. Allí, sota el mestratge 
del cavaller Bernat Ecard, Arnau ani  aprenent, en exercici constant, 
els elements més bkics de I'art de la milícia: pujar a cavall, fer anar les 
armes defensives i ser destre en aquelles ofensives. La seva mare Valenga 
li ensenyi, com als altres germans, especialment Guillem i Pere, la resta 
que havia d'afaiqonar la futura personalirat d'aquell infanr: ani introduint 
en aquel1 cor novel1 sentiments religiosos que un dia I'havien d'empknyer 
a abracar la vida religiosa. Durant els anys de la seva infantesa i joventut 
Arnau residí fonamentalment al castell de Solsona, tot i que és molt 
probable que al comencament de I'edat adulta es formés en l'entorn 
curialesc o militar dels comtes d'Urgell o de Barcelona, tal com feien 
molts plancons de la noblesa de I'epoca. Amb tot, la seva vinculació amb 
I'arrel solsonina no desapareixeri: aixi, el trobem a Solsona el 10 de maig 
de 1147 signant coma testimoni, juntament amb la seva marevalenga i 
el seu germi Berenguer, en un acte de reconeixement, fet per Bernat de 
Solsona i la seva muller Guilla, d'un sester sobre el mercat de lapoblació 
a favor de I'església de Santa Maria i els seus c a n ~ n g e s . ~ ~  

73. Antani LLONNS I SOL$, Sobono i r lSoLonPr. . ,  phgr. 171 i 173-174. Anroni BACH RIu, 
Diplomi1iaaidrlXlxinDieei~drSaLo~n~ doc. 182, phgs. 246-247 (danr crrbniamenr el 1123), i doc. 253, 
phgs. 320-321, que 6s una cbpia posterior elaborada a la barllia de Ccruera, soca autorirat del barlle Pece de 
Cardona, pel norñri d'aquesra inrrimcib Ramoner Mahr "el jovc" el dia 5 de jiiny de 1310. 
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Tal com acabem d'apuntar, és molt probable que Arnau, després 
d'un primer ensinistrament militar a Solsona, d'acord amb la propia 
tradició familiar, passés de jove a completar la seva formació a la cort del 
comte de Barcelona, on perfeccioni els seus coneixements d'estratigia 
militar a través de la participació en campanyes de lluita contra els 
sarrains. També, al cosrat del comte barceloní deuria aprendre aquells 
coneixements de bon comportament curialesc i diplomitic que més 
tard havien de ser-li tan útils en el desenvolupament de les missions i 
responsabilitats que exercí, sigui com a mestre provincial del Temple, 
sigui com a mestre major de l'orde. El contacte amb els prbcers de la cort 
comporti, d'altra banda, la naixenca d'un seguit important de relacions 
personals amb els personatges de més relleu del país, perque integraven el 
petit grup que constantment rodejava el princep catali o bé perque, per 
diverses raons, s'hi trobaven accidentalment. Per una o altra raó el jove 
Arnau de Torroja entri en coneixen~a amb una multitud de personatges 
que representaven el bo i millor de la societat catalana de mitjan segle XII: 
prbcers de la cort comtal, prelats, nobles, cavallers destacats, funcionaris 
de la incipient administració comtal i prohoms burgesos que, enriquits a 
través del comer$, anaven despuntant a la Barcelona d'aquella epoca. Amb 
tots ells, pertanyents a grups i classes socials molt diferents, es relacioni 
Arnau de Torroja. Del seu contacte, Arnau aprendria una gran IliGó, la 
de comportar-se adequadament en cada moment i amb cada persona 
d'acord amb la seva categoria social i vilua humana. 

Demostra la possible estada d'Arnau a la cort de Ramon Beren- 
guer IV el fet que la documentació el presenti sovint signant com a 
testimoni en acres importants del príncep catali. Els sojorns al costar 
del comte, a banda de l'amistat dels germans d'Arnau, Ramon i 
Berenguer de Torroja, foren també propiciats pel nomenament de I'altre 
germi, Guillem de Torroja, com a bisbe de Barcelona I'any 1144, bo 
i succeint Arnau Ermengol el qual, de camí cap a Jerusalem, trobi la 
mort a Roma.76 



Aquesta relació familiar i polírica dels germans Torroja amb el 
comte barceloní motiva que Arnau es desplacés sovint pel nostre país 
acompanyant-lo, com feien també altres joves fills de la noblesa més 
afecta al princep. Així, el 6 d'agost de 1150 Arnau es trobava al costat 
de Ramon Berenguer IV quan a Girona es comprometia davant de 
I'arquebisbe de Tarragona i del bisbe de Barcelona, Guillem de Torroja, 
a abolir I'antic costum que pennetia als batlles i veguers de quedar-se 
amb els béns dels bisbes difunts fins a l'elecció del nou  rel lar.'^ A més 
dels diversos prbcers allí presents, hi assistien també els joves cavallers 
Pere de Queralt, Arnau deTorroja i Ramon de Monells. Afina1 d'aquest 
any el comte es despla5i a Narbona, on establí una conveniencia amb 
Trencavell. vescomte de Besiers, sobre la ciutat de Carcassona i les seves 
possessions de Rases. També en aquesta ocasió I'acompanyi Arnau, el 
qual signi com a restimoni l'acte de i'acord a l  cosrat dels nobles de la 
cort: el senescal Guillem Ramon, Guillem de Sentmenat, Ramon de 
Pujalt, Guerau de Jorba i Bernat d'Eri11.78 

Poc temps abans d'aquestes dates s'havien esdevingut dos fets 
d'especial transcendkncia en la política d'eixamplament territorial del 
país: les conquestes de les dues ciurats de la Catalunya Nova, Tortosa 
i Lleida. En ambdues carnpanyes s'ha de suposar que hi participa el 
jove Arnau de Torroja, integrant I'host del comte o bé la dels Torroja, 
representada pel seu neboc Ramon 1177 i els seus germans Berenguer o 
Guillem -1 bisbe de Barcelona, que tan sovint participa amb les seves 
prbpies hosts en suport de la política militar de Ramon Berenguer IV8" 
En tor cas, cal recordar al respecte I'ajut que aquest prelat oferí al comte 
barceioní en la campanya de col~laboració amb Alfons VI1 de Castella 
I'any 1147 contra els moros d'Almeria, que el 17 d'octubre reeixien 

77. S c b s r i h  Puic u Puic, ibid, doc. UMV, pigs. 419-420. 
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A més, Arnau o el seu germi Berenguer, o bé el seu nebot Ramon 11 de . 

Torroja, havien de garantir com a hostatges el pagament de la quantitat 
de 16.000 morabatins en que s'havia estipulat la venda.86 

La presencia d'Arnau en la presa de Tortosa és encara mis palesa 
pel fet que es conserva el document que registra una donació a la ciutat 
a favor d'Arnau. En efecte, poc després de la conquesta de la ciutat, el 
comte Ramon Berenguer IV afavorí Arnau amb la concessió el 27 de 
mar$ de 11 49 de la casa i el patrimoni que havien estat del sarraí Alí, fill 
d'Aben  albo, constitu~t per un habitatge dins la ciutat, vinyes, terres 
i horts." 

Quan, al cap d'uns anys, al mes de juny de 11 56,.des del castell de 
Tarascó, Ramon Berenguer IV concedia a Martí Gblia i'honor que havia 
estar del genoves Ansald Messatico a Tortosa amb la condició que 
hi residís, hom troba també la presencia d'Arnau entre els testimonis, 
a més de Ramon de Monells, Pere de Queralt i Arnau de Cervera.'' 
Tres anys després, mentre el mateix comte es trobava a Osca, el 2 de 
gener de 1159, concedí al bishe Gaufred d'Avinyó el lloc de Cabacés 
que ja anteriorment Ramon Berenguer IV havia concedit a I'abat de 
Montflabó, Esteve, i al canonge Frederic, de I'orde de Premost, pero 
que no havien pogut c~loniaar .~ '  Entre els signants del document hi 
figurava també Arnau deTorroja, al costat de Parquebisbe deTarragona, 
Bernat de Tort, Guillem de Castellvell, Guillem de Cervera i Ramon de 
Monells, entre altres. 

Arnau deTorroja liquida ben aviat el patrimoni que havia aconseguit 
a Tortosa del comte catali, ja que el 13 d'agost de 1153 el lliuri als 
templers, als quals féu donació de les heretats de I'esmentat Ali, fill d'Aben 
C a l b ~ . ~ '  Aquesta concessió era feta fins i tot abans que s'hi constituís 
canbnicament la comanda i hi hagués un responsable al davant." De 
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fet, com diria el1 mateix uns anys després, quan al mes de mar$ de 1164 
confirmi una serie de donacions a l'orde, la concessió a I'esmentada ciutat 
I'havia dut a rerme a mans del mestre provincial fra Pere de R o ~ i r a . ~ ~  

En la conquesta de la ciutat del Segre la participació d'Arnau de 
Torroja és també ben documentada pel fet que en recompensa hi rebé 
diverses honors i béns del comte. Concretament, Ramon Berenguer IV 
li regracia la col~laboració amb la concessió dels béns que havien estar 
del sarrai Farfon, integrats per un camp i una vinya situada a la partida 
anomenada "Arroials" (Rovals), i una altra vinya situada a Pardinyes. 
D'aquestes dues propietats, amb anteriorirar al seu ingrés a I'orde i en tor 
cas abans del mar$ de 1 162, fra Arnau n'havia fet donació al Temple, la 
primera quan n'era responsable provincial fra Pere de Rovira (1 143- 1 158), 
i la segona en temps del mestre Hug de Barceló (1 159-1 162).93 

És també probable que la coromina d'alou situada al terme d'aquesta 
ciutat, al lloc de la Grallera, que Arnau tenia "per acapte", fos deguda 
a la generositat del comte. Aquesta propietat era lliure de qualsevol 
cirrega o gravamen i posseida lliurement per Arnau. Ell no la conreava 
directament, sinó que el 19 de febrer de 1160 la va concedir en alou a 
Joan, al seu pare Domknec i a Martí amb la condició que cada any ells i 
els seus successors li paguessin un cens de tres cafissos de blat tercenc, és 
a dir, un de forment, un altre d'ordi i un darrer de c i ~ a d a . ~ ~  

Arnau de Torroja, arran precisament de la seva estada a Tortosa i 
dels seus contactes amb el primer bisbe catali d'aquesta ciurat, després 
palesaria la seva predilecció vers la canbnica de la catedral. La donació 
que el 8 de setembre de 1163 féu en favor del prelat tortosi Gaufred 
d'Avinyó d'unes propietars que tenia al terme de la ciutat de Lleida 
s'ha d'emmarcar dins d'aquesta actitud benefactora i de simpatia vers 
la catedral t~rtosina.'~ Els béns i drets concedits consistien en quatre 
faneques de blat censals que rebia en un camp que posseia a Pardinyes 
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i dos parells de gallines, I'un que feia Pere d'Om per unes cases situades 
prop de la Porta Ferrissa de la ciutat i per dos camps, situats al Roval i al 
Vall de Montsó, i I'altre per un camp situar a Pardinyes, que conreaven 
Pere Berenguer i el seu germi Folc Pebre. 

3.5.1. Arnau de Tomja, pprimer benefactor noble del monatir de Poblet 

A mitjan segle x r ~  els germans Pon$ i Ramon de Cernera estaven 
organitzant la colonització de l'Espluga de Francolí, que els havia 
pervingut per concessió al seu avi Hug Dalmau feta pels comtes de 
Bar~elona.'~ Els mateixos dies que els dos germans duien a terme aquesta 
tasca, Ramon Berenguer IV, per tal de potenciar l'assentament catala a 
la comarca, feia concessió de l'hort de Poblet a l'abat San$ de Fontfreda 
perquk bastís a la banda més occidental del terme de I'Espluga un 
monestir cistercenc dedicar a santa Maria." No hi ha dubte que aquesta 
operació es dugué a terme amb I'aquiesckncia i I'aprovació dels germans 
Cervera, com ho confirma el fet que Ramon de Cervera signés com a 
testirnoni de la donació feta a I'esmentat abat el 18 de gener de 1150 i 
confirmés la cessió de la meitat de I'hort de Sant Salvador, que deuria 
integrar I'anomenat "Hort de P ~ b l e t " . ~ ~  

Ben aviat, amb el trasllat dels primers monjos vinguts de Fontfreda, 
s'ani consolidant la nova comunitat cistercenca en aquest indret de 
la Conca de BarberA, de manera que I'any 1153 ja estava plenament 
constituida. amb I'abar Guerau al caodavant?' A banda del comte Ramon 
Berenguer, el seu fundador, el nou monestir atragué la generosirat de la 
noblesa del país, que maldi per afavorir el nou cenobi amb concessions 
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de drets i donacions de terres. El seu primer benefactor fou precisament 
el jove cavaller Arnau de Torroja el qual, encara en ternps de I'abat 
San$ de Fontfreda, el 23 d'abril de 1151, concedia a la nova comunitat 
un camp a la partida de Fontanet, a Lleida, que havia estat del sarrai 
Farfon.Ioo Aquesta terra, que havia pervingut a Arnau per donació del 
comte Ramon Berenguer IV, confrontava amb l'horr de Santa Maria per 
sol ixent i septentrió, pel migdia amb el camp d'Abolafia i per occidcnt 
amb I'hort de Ramon de Pujalt. 

Atnau representa, doncs, el primer noble que enceta la llista de 
benefactors del cenobi pobleta, i també és el primer del qual consta que 
va "rebre, juntament amb els seus pares, les oracions i beneficis de la 
comunitat". El seu exemple fou seguit per altres nobles del país, com 
ara els germans Ramon i Guillem de Cardona el 6 de maig del mateix 
any,Io1 Guillem de Cervera el 20 d'octubre de 1 153,1°* O Guerau de Jorba 
- cunya t  d'Arnau deTorroja-, el qual el 30 de novernbre d'aquest darrer 
any, juntament amb la seva esposa Saurina i els seus fills, concedia al 
monestir la torre d'Avinganya, situada entre Alcarrb i Fraga,Iobn ben 
aviat el monestir de la Conca hi constituí una granja.1o4 

No sabem el motiu d'aquesta donació tan prirnerenca a favor del 
monestir per part d 'knau de Torroja. Potser Arnau havia tingut ocasió 
de conkixer en algun dels viatges en que havia acompanyat el comte a 
les terres occitanes el monjo o el futur abat de Fontfreda i, assabentat 
de la nova fundació a l'extrem del comtat de Barcelona, en el territori 
tot just conquerit i en procés de colonirzació, volgué palesar també el1 
mareix el seu suport a la idea de Ramon Berenguer IV. Potser en aquest 
temps Arnau estava indecís sobre cap a quin camí devia dirigir la seva 
existencia i amb aquesta donació s'assegurava la possibilitat d'abrapr mes 
endavant la vida religiosa cistercenca, com esdevingué al cap d'uns anys, 
concretament el 1166, amb el jove cavaller Pere de Queralt, el qual havia 
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coincidir sovint amb Arnau en el grup de nobles que acompanyaven el 
príncep en els seus despla~aments.'05 

3.5.2. Predilecció inicial del cavaller Arnau de Torroja verr els templers: les 
reues primeres donacions a Iórde 

Abans d'ingressar a I'orde del Temple, Arnau de Torroja ja havia 
palesat la seva simpatia pels frares, als quals havia fet donació de diverses 
propietats. Probablement la relació entre ambdues parts degué néixer 
arran dels contactes que el jove cavaller tingué amb els frares durant 
les conquestes de Tortosa i Lleida, en les quals, tal com hem avancat, 
va participar al costat del comte Ramon Berenguer IV. D'altra banda, 
I'amistat amb els templers era una tbnica en aquells moments de la família 
Torroja, com veurem tot seguit. 

Així, com a fruit de la generositat d'Arnau amb els templers, s'ha 
de circumscriure la donació que el 13 d'agost de 1153 féu al mestre 
Pere de Rovira de les propietats que tenia a Tortosa, que havien 
pertangur al sarraí Alí, fill d'Aben Calbo,"' i que, tal com hem dit 
mes amunt, li havien estar concedides a Arnau per Ramon Berenguer 
IV el 27 de mar$ de 1149, al cap de pocs mesos de la conquesta de la 
ciutat.'07 

Aquests mateixos anys Arnau concedí als frares una vinya situada 
a Pardinyes, dins del terme de la ciutat de Lleida, que havia pertangut 
al sarraí Farfon.'08 Precisament, aquesta donació fou contestada, sense 
que en coneguem les causes, per Pon$ de Santafe, la qual cosa motiva 
un plet entre aquests dos cavallers que la cúria comtal -on actuaren de 
jutges el bisbe de Barcelona Guillem de Torroja, el bisbe Pere de Vic, 
el senescal Guillem Ramon de Montcada, Ramon de Pujalt, Guillem 
de Jorba, Guillem de Cervera, Bernat d'Anglesola i Berenguer de 
Boixadors- resolgué en favor d'Arnau. 
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Finalment, Arnau de Torroja concedí en temps de fra Pere de Rovira 
un altre camp als Rovals, a Lleida, on hi havia plantada una vinya.'09 

4. Arnau de Torroja, frare templer (1 162-1 166) 

Als inicis de I'hivern de 11 62 Arnau de Torroja va materialiaar 
una decisió rranscendental que havia de marcar profundament la resta 
de la seva vida. Passada ja la quarantena, emportat pels seus sentiments 
religiosos i militars, ingressi a I'orde delTemple. De ben segur que el seu 
propbsit topa amb altres possibilitats de realització personal: la canbnica 
tortosina, d'una banda, i el monestir cistercenc de Poblet, de l'altra, pels 
quals, tal com hem apuntat més amunt, ja havia palesat la seva simpatia 
amb la concessió de part dels seus béns. Segurament, opta pel Temple 
a causa dels ideals específics d'aquest orde, tan en consonincia amb el 
caricrer i el taranni moral del cavaller solsoní. És probable també que 
contribuís al seu captenimenr la personalitat del que aleshores era mestre 
provincial de I'orde, fra Hug de Barceló, que en aquesta epoca dirigia la 
circumscripció (1 159-1 162). 

La professió d'Arnau de Torroja en I'orde del Temple, atesa la seva 
categoria social, revestí una solemnitat especial. Amb aquest motiu se 
celebra una reunió dels membres més consoicus de la familia Torroia. , , 
acompanyats dels seus feudataris i vassalls. Probablement aquest acte 
solemne es dugué a rerme a la ciutat de Lleida, a la seu de la comanda 
de Gardeny, tot just acabades les parts més essencials del complex 
conventual. 

Aíirmem que la professió d'Arnau de Torroja al Temple es dugué a 
terme a final de desembre de 1162 perquk el primer de gener de 1163, 
amb motiu del testament de Pon5 de Balaguer -pel qual lliurava el seu 
cos per enterrar al Temple, a mes de diverses propietats a Balaguer- 
constaven com a representants de I'orde els frares Pon5 de Balaguer, 



oncle hombnim del testador, fra Arnau de Torroja i fra Guillem de Sant 
Marcal."o 

Com era habitual en aquesta epoca a les terres catalanes, els membres 
de la noblesa que ingressaven a la religió del Temple feien donació a 
I'orde d'una part dels seus béns. Així actuaren, per exemple, Berenguer 
de Monells. el aual en orofessar a I'orde vers el 1162 cedí la seva 
propierat de Bellestar, situada al camp de Tarragona, on després s'hi 
crea una comanda a iniciativa precisament de fra Arnau de Torroja."' 
Aitres exemples els representen Ramon Barrufell, vassall dels Torroja a 
Barbens;"' Berenguer de Mont, que en ingresar a la religió féu diverses 
donacions situades a Montargull, Albió i o Guillem de Mont- 
rodon, futur mestre provincial catala i tutor de I'infant Jaume I.ll* 

Els b6ns que posseia Arnau deTorroja estaven situats principalment 
a tres zones: aTortosa; aTorre Grallera, al territori de la ciutat de Lleida, 
i a Barbens. Tal com hem exposat, aquestes propierats li havien pervingut 
per raó de la seva participació i la dels seus parenrs en la recuperació 
d'aquests districtes als sarrains. 

Allb que posseia a Tortosa, integrar per la casa i les heretats que 
havien pertangut al sarraí Alí, fill d'Aben Calbo, li havia estat concedit 
pel comte Ramon Berenguer IV el 27 de mar$ de 1149."j Al cap de 
pocs anys, abans d'ingressar a I'orde, Arnau ja s'havia despres d'aquest 
patrimoni en favor del Temple, ja que el 13 d'agost de 1153 en f6u 
donació a I'orde."' Per tant, quan va prendre I'hibit templer aquestes 
possessions ja havien estat concedides a I'orde 
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A Lleida, a banda d'algunes possessions dins del recinte urbi, al 
sector de Sant Joan,"'Arnau posseia terres a la Grallera i a Pardinyes. Al 
primer Iloc, com a integrant de la concessió que Ramon Berenguer IV 
havia fet a la nissaga dels T o r r ~ j a . ~ ' ~  El 1152 trobem Arnau de Torroja 
entre els concessionaris d'aquest indret.'" 

Consta que fra Arnau havia rebut a Lieida de Ramon Berenguer IV 
dos camps a la partida de Fontanet, al sector anomenat Coniaquera, que 
havien estat del sarraí Farfon, dels quals percebia anualment sis faneques 
de forment.lZ0 Javeurem més endavant com el frare es reservi la possessió 
d'aquest patrimoni fins a I'agost de 1174, en que en féu donació al seu 
"nodrit" Arnau de Déu, probablement un criat o servent seu.I2' Al mes 
d'ocrubre del mateix any, pero, l'esmentat Arnau de Déu venia els seus 
drets als responsables de la casa de Gardeny, encapcalats pel mestre fra 
Arnau de Torroja, el comanador Eimeric de Torrelles i fra Bernat de 
Cornella. El venedor, que rebia 60 sous jaquesos en compensació, feia 
constar expressament que havia rebut la propietat de mans de fra Arnau 
abans que aquest ingressés a l ' ~ r d e . ' ~ ~  

Coneixem les propietats que tenia fra Arnau a Barbens per les 
confirmacions posteriors d'ell mateix i del seu nebot Ramon 11 de 
Torroja en favor del Temple. Al mes de febrer de 1164, quan Arnau 
ja formava part de la comunitat de Gardeny, els seus nebots Ramon i 
Gaia, en presencia del seu altre ancle Pere, bisbe de Saragossa, al mateix 
temps que feien diverses donacions a I'orde confirmaven les que amb 
anterioritat ja havia fet ~ r i a u ,  el qual feia constar expressament el seu 
consentiment.lZ3 L'instrument enumera entre el concedit per Arnau a 
I'orde dues sorts de terca, situades al terme de Barbens, al costat d'una 
altra de la qual era titular Guillem Adalbert, que tenia per Ramon de 
Torroja i la seva esposa Gaia de Cervera; els drets que posseia al castell 
de I'Aguilella, i una parellada d'alou situada al rerme de la Grallera, que 
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tenia pel concedent Martí de Torrent, i que donava anualment un cens 
de tres cafissos, un de blat, un altre d'ordi i el tercer de civada. Aquesta 
propietat deuria ser la que Arnau va concedir el 19 de febrer de 1160 a 
Joan i al seu pare Domenec i a Martí, amb la condició de lliurar-li cada 
any I'esmentat ~ e n s . " ~  El document que enregistra la concessió en h a  
les delimitacions en assenyalar que afrontava d'una part amb I'alou de 
Pere de Prats, amb el de Santa Maria, amb el camí públic i amb I'alou 
de Roger d'Eroles. Per la ratificació de totes aquestes propietats i drets 
I'orde recompensava Ramon de Torroja amb la quantitat de quatre-cents 
sous de moneda jaquesa. 

És molt probable que amb ocasió d e  la ratificació per part dels 
nebots d'Arnau de les donacions que aquesr havia fet a I'orde, hom 
aprofités també per aconseguir posar fi a les reclamacions que sobre el 
castell de PAguilella feien a Arnau Ramon d'Aguilella i les seves germanes 
en relació amb I'alou i el delme d'aquest Iloc. Al mes de febrer de 1164 
els templers aconseguien de l'esmentat Ramon d'Aguilella i les seves 
germanes Sanca, Alez, Nina i Jordana la definició dels drets cedits.per 
Arnau a I'orde, que de la seva banda recompensava els definidors amb 
vinr-i-cinc moraba t in~ . '~~  Ramon de Torroja, present a Pacte, lloava la 
confirmació dels Aguilella. 

Al cap de pocs dies d'aquestes confirmacions, al mar$ de 1164, fra 
Arnau, de la seva banda, en presencia del seu germi Guillem, bisbe de 
Barcelona, i també del seu nebot Ramon 11 de Torroia, lloava en favor , 
del Temple les donacions que havia fet anys abans a I'orde, en temps 
dels mestres fra Pere de Rovira i fra Hug de Barceló, situades a Tortosa 
i a Lleida.12G 

El seu ingrés en religió va privar fra Arnau de Torroja d'assistir a 
un dels actes més solemnes dels quals va ser protagonista la seva familia 
en aquesta epoca: la tercera consagració de I'església de Santa Maria de 
Solsona, esdevinguda el 10 de novembre de 1 163. Fou una efemeride que 
reuní gairebé tots els Torroja, i no hi mancaren els bisbes de Barcelona i 
Saragossa, Guillem i Pere de Torroja, respectivament, ni tampoc els seus 
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2 Ramo" Suios~ l  Hu~sca .  Col~~cc~ddipl imdt i ro  .., doc. 129, p*. 241-242. 
126. Ibid, doc. 130, pags. 242-244. 



nebots Ramon de Torroja i Gaia de Cervera, els quals palesaren el seu 
afecte per aquesta església amb la concessió de diversos drets i béns.12' 

Solucionats en part els seus béns del se&, el cabaler dels Torroja 
vestí I'habit blanc del Temple, i ingressi a la casa de Gardeny, que aquells 
anys oferia ja I'aspecte de magnificencia i sumptuositat que encara avui 
la caracteritzen, ates que els elements principals del complex conventual 
tot just s'acabaven de bastir.'28 Probablement també en aquest període 
fou aquesta casa la residencia permanent del mestre provincial catala 
que, tot i els seus viatges pels altres convents de la demarcació, visitant 
i organirzant les noves fundacions de convents, establí a la ciutat de 
Lleida la seva incipient curia. El nou frare. atesa la noblesa de la seva 
nissaga i les relacions i els contactes que tenia amb la majar part del 
grup nobiliari del país, destaca ben aviat entre els altres membres de 
la comunitat de Gardeny, de manera que sovint acompanyi el mixim 
responsable provincial en els seus periples pel país. La imatge que podia 
oferir fra Arnau deTorroja, el qual haviadeixat el món i la possibilitat d'un 
futur forca prometedor, podia representar per a molts nobles i cavallers 
un intens al.licient per abrasar les regles de la nova religió i, seguint el 
seu exemple, engrossir les files del Temple ja que, en aquells moments 
d'expansió territorial, l'orde necessitava personal per tal d'organitzar 
comandes que administressin eficasment els importants territoris i 
dominis que havia aconseguit adquirir. 

Hem vist més amunt com per raó del seu origen aristocratic i del 
seu parentiu amb el mateix monarca, amés d'esrar ben relacionar amb cls 
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prbcers més conspicus del país, fra Arnau acompanyi, ben poc després 
del seu ingrés a Gardeny, el mestre Hug Gaufred en les gestions que 
aquest duia a terme al llarg i ample del territori de la seva circumscripció. 
La seva qualitat de germi del bisbe de Barcelona Guillem de Torroja 
(1 144-1 171) -després arquebisbe metropoliti de Tarragona (1 171-7 
de mar$ de 1 174)-,L29 de Pere de Torroja, bisbe de Saragossa,"' i del 
prbcer Berenguer de Torroja, i d'oncle de Ramon 11 de Torroja, casar amb 
Gaia, filla de Pon5 de Cervera i Almodis, germana de Ramon Beren- 
guer IV i, per consegüent, cosina d'Alfons 1,"' representava una targeta 
de visita que obria les portes de molts palaus i castells, especialment la 
cort reial. Per si aixb no fos prou, estava vinculat familiarment o bé per 
llasos d'amistat amb la noblesa més excelsa de la segona meitat del segle 
XII: era cunyat de Guerau de Jorba, ates que la seva dona Saurina era 
germana d 'hnau i, per tant, oncle de Guillem d'AIcarr?~.l~~Tenia amisrat . 

amb Pere de Queralt, amb el qual, de jove, forma part del petit grup de 
nobles al servei del comte de Barcelona: ambdós eren presents el 6 d'agost 
de 1150 a Girona quan el comte es comprometé davant I'arquebisbe de 
Tarragona i el bisbe Guillem de Torroja de Barcelona a abolir el costum 
que batlles i veguers es quedessin una parr dels b6ns dels prelats d i f u n t ~ ; ' ~ ~  
i ambdós signaven el document, juntament amb Ramon de Monells i 
Arnau de Cervera, de la concessió d'una honor aTortosa en favor d'hsald 
Messatici fet per I'esmentat comte al juny de 1 156.13* 

No endebades fins i tot fora del país, i en tot cas a la cúria romana, 
es tenia aquesta consciencia de personatge emparentar amb la reialesa, 
com ho confirma una carta, adrecada a comencament de 1213 pel papa 
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Innocenci 111 a Maria de Montpeller, espoca de Pere el Catblic, on el 
ponrífex, referint-se a frahnau, el qualifica de "consanguini del rei".131 El 
mateix Aifons 1 no dubti d'adrecar-se a Arnau amb l'afecruós qualificatiu 
Z'estirnat en Crist" el marc de 1179 -in Christo dilecto".13G 

Hug Gaufred, el mestre provincial, era ben conscient dels avantatges 
formals que li suposava tenir per company un personatge tan distingit i 
amb Ilacos de parentiu tan importants i extensos. Per aquesta raó el feia 
participar d'una manera molt especial en les entrevistes que duia a terme 
amb els nobles del país en la seva feixuga tasca d'organització inicial de 
I'orde en el territori de la circurnscripció. És probable que I'assistencia 
d'Arnau de Torroja en moltes de les negociacions al costar del mestre 
representés desprks un element de pes per a la seva promoció a la mixima 
dignitat provincial. Analitzant amb detall aquestes negociacions, gairebé 
en totes es pot veure que els personarges amb els quals {arriba a algun 
acord o formen part de I'entorn familiar de fra Arnau o bé es tracta de 
persones amb les quals s'havia relacionat el frare o la seva propia familia. 
Així, per exemple, quan el 20 de maig de 1163 Ramon de Monells 
dona a I'orde una heretar a Odena hi eren presents, a més del germi del 

- 

donant, fra Berenguer de Monells, el mestre Hug Gaufred i fra Arnau 
de Tor~oja. '~ '  

Ai final de 1163, concretament el 29 de desembre, els frares de 
Gardeny, representats pel mestre provincial Hug Gaufred, assolien un 
important acord amb el senescal Guillem Ramon 11 sobre la participació 
comuna en les despeses d'arranjament de la skquia que anava del Segre 
a Alcarrb i que portava I'aigua als respectius molins que ambdues parts 
tenien en aquest sector de la ciutat de Lleida.13* Entre els signants de 
I'orde, a més de l'esmenrat mestre, hi figuraven fra Arnau deTorroja, fra 
Guillem d'Albaix, fra Guillem Berard, fra Pere de Cartelli, comanador de 
Gardeny, i fra Bernat de Cornelli. En tot cas, una ocasió més important 
i solemne veié la presencia, juntament amb el mestre provincial, de fra 
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Arnau: fou amb motiu del préstec de 1.100 morabatins que I'orde del 
Temple deixi al monarca el 20 d'abril de 1164, presents diversos nobles 
de la seva cort, com ara el senescal Guillem Ramon 11, Guillem i Arbert 
de Castellvell i Ramon de Pujalt, a més del bisbe de Barcelona Guillem de 
Torroja.I3' Fra Arnau apareix tot seguit després del mestre provincial fra 
Hug Gaufred, i al davant fins i tot del responsable de la casa de Gardeny, 
fra Eimeric deTorrelles, i de fra Ramon de Castellnou, que aquests anys 
s'havia convertit en el principal impulsor de la casa d ' 0 ~ c a . I ~ ~  El seu 
prestigi, palesat fins i tot en el detall de la preferencia en els documents 
davant d'altres frares més veterans, devia ser ben evident tant als ulls dels 
altres membres de la comunitat com als externs del convent. Al mes de 
desembre del mateix any, el mestre, acompanyat d'Arnau de Torroja, 
prestava diversos arnesos a Pere de Puigverd, senyor, juntament amb 
I'orde, del lloc de Barberi.14' 

5. Fra Arnau de Torroja, mestre provincial cataih de I'orde del Temple 
(1166-1181) 

5.1. L>ELECCI~/NOMENAMENT DE FRA ARNAU DE TORROJA COMA MESTRE 

PROVINCIAL 

Fra Arnau de Torroja fou el quart mestre de la provincia catalana 
del Temple i successor de fra Hug Gaufred, el qual estigué al capdavant 
de la circumscripció des de 1163 a 1166.'42 Els altres mestres anteriors 
havien estar Pere de Rovira (1 143-1 158)14' i Hug de Barceló (1 159- 
1 162).144 En relació amb aquests responsables fra Arnau es diferencia 
pel fet de pertinyer a una nissaga nobiliiria polfticament important en 
aquel1 moment en el nostre país i perque tenia a la seva m i  elements 
decisius en la mama de la societat catalana d'aleshores. Comparables amb 
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l'alcúrnia de fra Arnau només es poden esmentar en la llista de mestres 
provincials atalans Arnau de Claramunt (abril-novembre de 1196 i agost 
de 1199-abril de 1200), Ramon de Gurb (abril de 1200-novembre de 
1201), Guillem de Mont-rodon (gener de 1214-setembre de 1218),14j 
Guillem de Cardona (gener de 1244-maig de 1252), Pere de Montada 
(abril de 1279-octubre de 1282) i Berenguer de Cardona (juny de 1291- 
gener de 1307). Els seus cognoms, pertanyents a les families catalanes 
més rellevants, palesen clarament el seu origen il.lustre. 

Amb un bagatge polític importa~it i unes relacions socials de 
privilegi, fraArnau deTorroja era, entre els templers de la província, una 
de les persones més adients pera succeir I'anterior responsable provincial. 
Desconeixem si la designació de la mixima jerarquia de I'orde a la 
circumscripció de la Provenca i certes parts d'Hispinia era ja en aquesta 
ipoca una de les atribucions del mestre major amb el consentiment del 
capítol, tal com poc temps desprks recolliran els "Estatuts Jerirquics" 
de I'orde en relació amb el mestre d'Aragó, redacrats probablement 
amb posrerioritat a 1165."%n tot cas, pero, el mixim responsable del 
Temple no decidia el nomenament del nou mestre provincial sense haver 
escoltat abans el parer dels frares de la província. Així ho manifestava 
el darrer mestre de I'orde, Jacques de Molay, quan el monarca catali 
Jaume 11 li demana poc abans d'iniciar-se el procés contra els templers 
que designés per al cirrec provincial un frare de la confian$a reial. La 
resposta de Molay fou molt precisa: "És costum de I'orde que quan mor 
un preceptor provincial els frares de la circumscripció proposen al mestre 
el nom que I'ha de sub~tituir".'~' 
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És orobable aue les mhimes autoritats de YOrient coneeuessin la " 
personalitat de fra Arnau, sigui a través dels frares de la circumscripció 
que hi haguessin estat tramesos, sigui mitjancant noticies dels mateixos 
delegats del mestre major. Potser no és arriscat de pensar que als inicis de 
la primavera de 1 165 fra Arnau féu un viatge aTerra Santa amb la intenció 
de donar el seu suporr militar als frares que en aquells moments estaven 
lluitant per contenir les envestides que havien emprks els musulmans 
contra els cristians de la zona o, simplemenr, per informar que els frares 
de la provincia el proposaven com a successor de I'anterior responsable. En 
tot cas, la presencia de fra Arnau desapareix a partir de desembre de 1164, 
quan juntament amb el mestre Hug Gaufred presten a Pere de Puigverd 
diversos arne~os,'*~ i torna a apareixer el dia 6 d'octubre de 1166, ja amb 
el títol de mestre, en I'instrument que recollia la donació de Guillem de 
Meii d'un molar situat a Butsknit.'" Durant el breu temps que fra Arnau 
estigué a Palestina els responsables de la casa central pogueren cerciorar- 
se de les qualitats del frare catali. Arran d'aquest contacte personal, o 
potser de les informacions en poder dels dignataris del convent central, 
fra Bertrand de Blanchefort (1 156-1 169) designa f r ahnau  per al cirrec 
de mestre provincial de Provenqa i certes parts d'Hispbnia. 

Poc temps després de l'inici de la tardor de 1166 el nou mestre 
arribava a Catalunya. El primer document en que apareix com a tal 
-cornendatori Hyspanie- es confeccioni a Gardeny el 6 d'octubre de 
1 166 i recull la donació de Guillem de Meii i la seva dona Estefania d'un 
molar situat a Butsenit, tal com acabem de veure.'jO És molt probable 
que, després de congratular-se amb els frares de la seva comunitat pel 
nou nomenament, es dirigís a saludar el monarca que, en aquells dies, 
es trobava a Tortosa, o bé que anés a celebrar-ho amb els frares de les 
Terres de 1'Ebre. Sigui per un o altre motiu, el mestre, el 13 d'octubre 
de 1166, juntament amb fra Guillem Berard, comanador del castell de 
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Miravet, comprava al sarraí Bonvassall i la seva dona Solasten, amb el 
consentiment d'Alfons 1, que signava el document, una almúnia situada al 
terme de Tortosa per la quantitar de 1.140 morabatin~.'~' Al cap de pocs 
dies Arnau retornava a la seu provincial, on el 22 d'octubre, juntament 
amb el comanador de Gardeny fra Aimeric de Torrelles i altres frares de 
la casa, concedia a canvi del pagament d'un cens anual una terra al terme 
de Gardeny, sota la skquia d'Alcarris, a Arnau Tolosi i als seus.15" 

Amb I'assoliment de la maxima autoritat provincial fra Arnau assumí 
la responsabilitat de dirigir totes les cases i els membres de I'orde als 
territoris de Provenca, els comtats catalans, Aragó i molt probablement 
Navarra, on s'havien establert els templers, segons el profesor S. Agustín 
García Larragueta, a partir de 1 138.I5j Confirma la pertinenqa de Navarra 
a la circumscripció catalana de I'orde el fet que el primer mestre provincial 
catala, fra Pere de Rovira, actués en aquest territori, ja independent 
d'Aragó, entre el 1141 i el 1158, any de la seva m ~ r t . ' ~ ~  

Les titulacions que per raó del drrec provincial apareixen en els 
documents en que intervingué fra Arnau són molt variades, i responen 
en bona part a la tkcnica curialesca del clergue notari que redactava el 
corresponent instrument. Des de la titulació més solemne, comparable 
gairebé amb la del mestre major de l'orde, fins a les més senzilles, com 
a simple titular de comanda, palesen un titubeig significatiu i la poca 
precisió en aquesta epoca pel que fa a l'organització provincial de i'orde 
a la banda més occidental &Europa. De la mateixa manera que el seu 
predecessor, que a vegades apareix amb I'especificatiu de "mini~tre", '~~ 
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5 R. Suiosa 1 Hursc~ ,  Col.leccid drplomdrirn de IB caro del limplr rk Gar&ny, doc. 155, 

pags. 271.272. 
1 5  Santos Agusrin GARCLALAKRACUETA, "EITcinple en Navarra", Anuario drErn<dio~Mcdi~a(P~ 

1 1  (19811, pis. 639. 
154. Zbid.. pagr 639-640. 
155. Ramon SAXOBE r Hursca, Cdl~icidd@rp(orn2rirn ..., doc. 145, pigs. 260-261. 



"~omanador"~5~ o "me~t re" , ' ~~  sigui referit a H i ~ p i n i a , ~ ~ ~  a Hispania 
i P r o v e n ~ a ' ~ ~  o a Provenqa i Hi~pin ia , '~ '  les titulacions referides a 
fra Arnau de Torroja en els quinze anys que exercí la responsabilitat 
de mestre provincial presenten vacil.lacions rant pel que fa a la seva 
dignirat com a la seva competencia territorial. Als documents apareixen 
des de les més solemnes, semblant a I'ús del mestre majar -'>super et 
seruus Milicie Tem~li-,'~' o a una autoritat eclesiistica -"p-atia Dei 
magister Milicie Templi per Prouinciam et Hi~aniam"-,162 fins a les 
senzilles de "frater et magi~ter': '~~ "magister etpauper Milicie Sempli",'64 
"comendator Hypanie"165 o "minister".1G6Ai~í mateix, o no s'indica I'irea 
de responsabilitat -"fiuter magistergue Milicie Templi"-,'67 o aquesta 
fa referencia a Hispinia ~ i m ~ l e m e n t , ~ "  a Hispinia i P r ~ v e n ~ a , ~ ~ ~  a les 
parts d'Hi~pinia,"~ a les parts d'Hispania i P roven~a , '~~  a la Proven~a i 
les parts d ' H i ~ ~ a n i a l ' ~  o a les parts de Provenp i H i ~ p a n i a . ~ ~ ~  

Duranr el mestrat de fra Arnau de Torroja s'ani consolidant de 
manera definitiva I'irea de comperencia del responsable provincial, que 
més endavant havia de sofrir diverses modificacions encara. Probablement 
a l'epoca dels seus predecessors la circumscripció no degué estar 
absolutament fixada sinó que degui variar d'acord amb l'organització 
que I'orde anava aconseguint dins la península Ibkrica tot adaptant-se a 
la realitat política que el proces reconqueridor implicava. De fet, si ens 
referim al primer mestre provincial, fra Pere de Rovira, sembla que la 
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seva autoritat s'estengué a Provenqa, als doniinis del monarca catala, a 
Navarra i també a la banda més oriental del regne castelli. En aquesr 
darrer, precisament, I'esmentat mestre rebia el 1146 una donació a Sbria 
i el 1155 una altra a Alcanadre, lloc que després havia de ser la seu d'una 
de les comandes més imporrants de Castella.lí4 D'altra banda, la part més 
occidental del regne castelli, en aquests anys de la implantació de l'orde 
a la península Ibkrica, devia estar sota l'autoritat del mestre provincial 
portuguks. Tot i que manquen esriidis sobre aquest període als regnes de 
Castella i Lleó, la primera menció específica a un mestre provincial castelli 
no apareix fins el 1178, amb fra Guido de Garda, "mestre de la Milícia 
del Temple a Lleó i a Castella",'7' mentre que a Portugal apareix com a 
mestre fra G a r n e r i ~ . ~ ' ~  POCS anys més tard la circumscriució castellana es 
dividí en dues províncies -esti documentat un tal Rodrigo, mesrre de 
la Milícia del Temple al regne de Castella, i i'anterior Guido de Garda, 
responsable de I'orde a Lleó.177 Cap al 1183 sembla que el responsable era 
el mestre de Portugal, sota I'autoritat del qual hi havia els seus lloctinents 
de Castella i Lle15,"~ fórmula que se seguí a comenqament del segle XIII 

ja que el responsable d'aquesta circumscripció s'anomenava "mestre de 
la Milícia del Temple dels tres regnes d'Hispinia, és a dir, Lleó, Castella 
i P~r tugal" . '~~  

6. L'activitat de fra Arnau de Torroja w m  a mestre provincial 

Amb I'assoliment de la dignitat provincial de la circumscripció 
de Provenga i certes parrs d'Hispinia, Arnau de Torroja assumí les 
responsabilitats de govern material i espiritual de I'o~de, en el sentit que 
havia de respondre davant el convent major de la seva gestió al capdavant 
de la comesa que exercia. D'ell depenien totes les comandes esteses pel 
territori de la seva responsabilitat i també d'ell depenien els membres que 
integraven les diverses comunitats templeres. Quant al primer aspecte, 
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el responsable provincial havia de vetllar pel progrés material afavorint 
que les diverses propietats, drets i béns de I'orde rendissin al mixim 
possible, tot encomanant la seva administració als frares més idonis. 
Aixi mateix, ates que el Temple era un orde religiós, aquest dignatari 
havia de tenir cura aue als convents i a les cases on habitaven els frares 
s'hi complissin els preceptes que marcava la regla del Temple i adequar 
la vida dels frares a la normativa i la tradició religiosa prbpies. A banda 
d'aquestes responsabilitats relacionades amb la província, el dignatari 
havia de complir també amb certes obligacions amb la casa central que 
justificaven precisament la presencia templera a Occident: es tracta del 
deure de contribuir, d'acord amb les seves possibilitats, a la finalitat que 
havia justificat la creació i I'aprovació del Temple per l'Església, és a dir, 
el manteniment dels estats llatins de l'antiga Palestina, sorgits arran de la 
primera croada. Una participació que exigia una doble aportació: &una 
banda, el personal que la tasca bel.lica exigia i, de l'altra, els diners que 
la poguessin fer possible. 

6.1. VISITES A LES COMANDES DE LA PROV~NCW 

És molt facil d'entendre que I'atenció als convents disseminats 
al llarg d'un territori tan ample, a banda i banda dels Pirineus, exigia 
desplacaments sovintejats de qui en tenia el govern. Tor i que la seva 
presencia és mis permanent a Gardeny -que  en aquest temps es convertí 
en seu provincial, tot desplacant I'anterior de Montsó-, Arnau féu visites 
constants a les comandes de I'entorn més immediat i també a les més 
Ilunyanes, com ho testimonia el fet que el seu nom, especificant gairebé 
sempre la seva qualitat de mestre provincial, apareix en molts instruments, 
la major part de les vegades com a atorgant o beneficiari d'un contracte, 
o bé com a restimoni. Sovinr, també, els responsables de comandes 
es traslladaven a la cúria magistral per resoldre assumptes puntuals, 
fossin cridats pel mestre o bé per prbpia iniciativa. A vegades consten 
els seus noms en els documents confeccionats a Gardeny. Així, al 
maig de 1167 trobem a Gardeny fra Guillem d'illbaix, comanador de 
M o n t ~ ó , ' ~ ~  presencia que es repeteix a final de novembre del mateix 
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any.IR1 El mateix es por dir del comanador de Miravet, Guillem Berard, 
present també a Gardeny a la darrera data esmentada,Ia2 i també a final 
de setembre de 1170, juntament amb Bernat d'iübespí, un frare de la 
comunitat de Gardeny d'especial confianca del mestre, que li encarregara 
la posada en marxa de la comanda de Barbera.IR3 Aquests dos comanadors, 
Guillem Berard i Bernat d'Albespi, es trobaven a Gardeny el 18 de febrer 
de 11 73 en I'acte solemne de diverses vendes en favor de l'orde fetes per 
Gombau 11 de Ribelles, acompanyat de la seva muller Marquesa i dels 
seus fills, Ramon, Gombau, Guillem, Marqueseta, Saurina i Sanca, i que 
els frares van recompensar amb mil morabatins d ' ~ r . ~ ~ *  El comanador 
de Barberi, fra Berenguer de Mont, es trobava probablement a Gardeny 
quan el mestre Arnau rebia a comencament de desembre de 1174 una 
important donació de Guillem de Calders,lR5 o al  maig de 1177 quan 
els esposos Ramon de Torroja i Gaia empenyoraven a l'orde per cent 
cinquanta morabatins lupins d'or la torre Grallera,la6 o quan a l'agost de 
1178 l'orde rebia de Bernat d'Anglesola diversos alous situats al terme 
d'Anglesola.L87 

Moltes vegades, perb, el mestre es desplacava a la seu d'un convent 
per resoldre in situ els problemes o be per donar amb la seva presencia més 
solemnitat a un acre, generalment i'acceptació d'una donació important 
a favor de la comanda, I'ingrés d'un membre en la comunitat o bé d'un 
donat o altres acres d'especial relleu. Fra Arnau visita contínuament les 
comunitats que tenia sota la seva responsabilitat, com ho confirma la 
seva preskncia constant en els documents. 

Els desplacaments foren més sovintejats a les cases mis properes a 
la seu provincial, com ara Barberi o Tortosa. A la primera casa la seva 
presencia esti documentada el 31 de desembre de 1173, el setembre de 
1175, el desembre del mateix any, el gener de I'any següent, el juny del 
1176, el mes de febrer de 1177, el mes de maig del mateix any, el febrer 

181. Ibid., doc. 174, pbgs. 292-293. 
182. Ibid 
183. Jbid, doc. 213, pbgs. 340-341. 
184. lbid, doc. 231, phgr. 364-366. 
185. Ibid, doc. 262, phgr. 402-403. 
186. [bid., doc. 315, pag~.  464-465. 
187 Ibid, doc. 327, p i e .  478-479. 



de 1178, el novembre del mateix any, I'octubre de 1179, el mar$ de 
1 180, el setembre i el desembre del mateix any, i el 24 de gener de 1 18 1. 
Potser encara s'hi haurien d'afegir altres estades en que el beneficiari de 
l'acte enregistrat en el document fou el convent de Barberi. Si es dugué 
a terme en la seu d'aquesta comanda, la presencia de f r ahnau  hi estaria 
documentada el 23 de desembre de 1166 i el novembre de 1170. A 
Tortosa, per posar un altre exemple, hi fou present I'ocrubre de 1166, 
el novembre de 1167, el juny de 1174, el novembre i el desembre de 
1175, el maig i el desembre de 1176, el julio1 de 1177 i el novembre 
de 1179. 

A final d'estiu i primers dies de la tardor de 1176 es trobava al 
Masdéu, on rebia una donació $Ademar de M o s ~ e t ' ~ ~  i definia en favor 
del rnonestir de Fontfreda els drets que el Temple tenia o podia tenir 
als quarts que el monarca havia concedit als cistercencs al terme de 
Paj01s.~~~ 

A comencament d'octubre de 1180 fra Arnau es trobava a la seu 
de la comanda de Palau, al Valles, on signava tres documents amb la 
familia de Guillem deTorre, la seva esposa Estefania i el seu fill hombnim 
Guillem de Torre."O Segons el primer document, el mestre, juntament 
amb el comanador de la casa, fra Guerau de Caercí, rebia la promesa 
del cap familiar de lliurament del seu cos i els seus arnesos, aixi com 
tambi del seu cavall, a la seva morr, i en el cas que no disposés del cavall 
es comprometia a donar una de les millors besties que la seva família 
tingués en aquell moment. A més, prometia solemnement que si decidís 
abandonar el segle, ingressaria a I'orde del Temple. Al segon document 
lliurava en aquell mateix moment al Temple els drets que tenia sobre el 
delme de la parroquia de Palau Solita; i al tercer, els esmentats esposos 
reconeixien un deute de cent vint morabatins aiadins en favor de I'orde. 
pel qual empenyoraven als templers unes parellades que el matrimoni 
posseia a la dita parrbquia i un molí a Llici. 
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Tot i que el mestre dis~osava d'un delegat per a una millor ad- 
ministració de les cases proven~als -primer en la persona d'Hug de 
Barceló (1 155-1 173) i després de Berenguer d'Avinyó (1 179-1 183)-,'" 
sovint es desplacava també a aquesta banda de la província. L'estudiós 
franchs de I'orde a la Val1 Baixa del Roine, Damien Carraz, afirma que - 
troba documentat fra Arnau a Saint Gilles entre 1168 i 1170, i també 
el 1 176.19* 

6.1.1. Comitiva 

En els periples pel territori, el mestre no anava sol sinó que 
acostumava a ser acompanyat per una reduida comitiva, composta per 
membres de I'orde -frares de la seva confianca-; un capelli que, a 
mes de prestar les atencions religioses, sovint actuava d'escrivi o notari, i 
alguns cavallers seglars amb la missió de vetllar per la seguretat del grup. 
El gener de 1177, Berenguer apareix com a capelli del mestre, quan 
aquest es trobava de visita a Provenca,'" i quan el 9 d'agost de 1178 
confeccionava un instrument de Bernat d'hglesola pel qual concedia 
un mas a l'orde al terme d'hglesola bi feia constar a la clausura que 
"era capella del mestre i frares de I'esmentada Mili~ia".l'~ El grup, a 

- 

mes, consrituia, tal com esdevenia amb els grans senyors de I'hpoca que, 
generalment, anaven acompanyats dels seus vassalls més íntims, la petita 
cort magistral durant els desplacaments. 

Els viatges del mestre es devien a diverses motivacions, la més 
important de les quals era la visita a les comandes que es trobaven sota la 
seva responsabilitat. Pero també sovint havia de trobar-se amb el monarca 
en funció de conseller reial, i amb nobles i benefactors de l'orde amb 
motiu de concessions de terres, castells o drets. Quan el 9 de desembre de 
1174 Guillem de Calders i la seva dona Beatriu concedien al Temple els 
monts de Bessies, tres-cents sous i dos pollins de cavall, entre els membres 
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de la comitiva s'hi trobava fra Berenguer de Mont, un dels membres de 
la comunitar de Barberi aue sovint el trobarem acompanyant el mestre 

A ,  

i al qual aquest li encomanari la comanda de Barberi, després que el seu 
titular li assignks les de Miravet, Tortosa i la Ribera el 1174.'95 El 23 de 
marq de 1 178 Ponq de Calders confirmava la donació que el seu pare havia 
fet a I'orde. En aquesta ocasió trobem novanlent els mateixos personatges: 
a més del mestre hi eren presents Berenguer de Mont, preceptor de 
Barberi; Bernat d'iubespi, preceptor de Miravet, a més del preceptor 
de Gardeny, fra Pere Utxor, i fra Berenguer de Monell~."~ Així, una 
vegada que el mestre es trobava en aquesr convent de la Conca i va rebre 
d'iufons 1 un home de Prades, I'acompanyava, a més del comanador de la 
casa, fra Berenguer de Mont, i d'altres frares de la comunitat, I'esmentar 
Bernat d'iubespí, antic responsable de la casa i aleshores ja comanador de 
Miravet.I9'En els actes que recullen relacions especials amb la monarquia, 
el mestre sempre apareix acompanyar d'alguns dels dignataris de I'orde: 
així, quan el mes de mar5 de 1174 o 1175 Alfons 1 manllevava aTortosa 
cinc-cents morabatins als templers pels quals empenyorava els castells 
de Riba-roja i de Castelló dlEmpúries, representaven I'orde, a més del 
mestre, fra Berenguer d'Avinyó, membre de la comunitat de Gardeny; fra 
Bernat d'iubespi, que poc temps després dirigíles comandes de Miravet, 
Tortosa i la Ribera, i fra Ponq d'Empúries.'98 

6.1.2. L'acceptació de now membres i donats de l'orde 

Les visites del responsable provincial a les diverses comandes de 
la seva circumscripció, a banda de la gestió dels assumptes ordinaris, 
generalment eren a~rofitades   el mestre per a presidir l'ingrss de nous 
membres a I'orde, especialment quan es tractava de personatges d'un 
cert relleu social, com ara nobles o els seus fills, o be quan els futurs 
professos feien una aportació econbmica important a I'orde. Un exemple 
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paradigmatic d'aquests darrers és Pere d'Alcala, que el 26 de rnaig de 
1 176, dins de I'església de Santa Maria de Gardeny, atorgava el document 
de "lliurament personal com a servent i de per vida a la Milícia del 
Ternple".19' L'instrument que redacta fra Berenguer -"capella dels 
esmentats frares templers i germi en el Senyor3'-, especificava que I'acte 
es feia en mans del mestre Arnau de Torroja i en presencia de fra Bernat 
d'Albespí -aleshores comanador de Miravet, Tortosa i la Ribera-, fra 
Bernat de Cornelli -membre destacar de la comunitat de Gardeny- i 
fra Ramon de Cubells -comanador de Monts6. El nou frare lliurava a 
I'orde, a més, I'heretat que posseia a Fraga i un cens d'un morabatí anual 
que li feia Bonfill. 

L'orde del Temple implanta en aquest període a la província cata- 
lanoprovencal una xama de donats i confrares que li suposa una gran - 
implantació social entre la gent. Tot i que aquests tipus de benefactors 
pertanyien a totes les classes socials, destacaven pel seu nombre i per la 
seva importincia els nobles i els cavallers. Eren laics que, cot i no ingresar 
en un convent de l'orde, volien ser considerats en alguns aspectes corn 
a membres del Temple i beneficiar-se dels privilegis i gricies espirituals 
dels frares. Sovint alguns d'ells acabaven per demanar i obtenir l'ingrés 
canbnic a I'orde com a frares professos. 

Aquest tipus de contracte -que comportava diversos nivells de 
relació amb l'orde- implicava un seguir d'obligacions per a ambdues 
parts: el donat es comprometia a lliurar el seu cos després de la mort 
a la inscitució religiosa, a ingressar-hi com a profés en cas-d'abandonar 
el segle i a no canviar la seva voluntat. A banda, s'establien també unes 
obligacions econbmiques, com ara la donaci6 de certs béns en el moment 
del compromís o bé després de la seva mort i el pagament &una quantitat 
anual en favor de i'orde. Aquest, de la seva banda, s'obligava a inhumar 
les restes del donat en un cementiri seu i a realitzar sufragis i oracions 
en favor de la seva anima corn si es tractés d'un frare. És paradigmitic 
el cas de Pere de Navades, que el 28 de mar$ de 1176 prengué la decisió 
de fer-se donat delTemple.ZOO Es tracta, probablement, d'un ramader de 
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la zona de Lleida amb una economia bastant sanejada, ates que posseia 
seixanta ovelles, un pare11 de bous, dues eugues i un mul, a més de trenta 
mitgeres de blat i altres drets de collita. Concedia la meitat dels béns a 
I'orde, ja fos en el cas d'ingressar o bé després de mort. A més, s'obligava 
rnentre romangués al segle a donar una quantitat anual de diners. 

La presencia de fra Arnau deTorroja a les comandes escampades pel 
territori catali per rebre benefacrors fou consrant: el 26 de febrer de 1177 
es trobava a la casa de Barberi per presidir la professió de Berenguer de 
Giver,zol mentre que a final de maig del mateix any el seu germi Ramon 
de Giver es lliurava com a donat de I'orde, al qual comedia, entre altres 
béns, les seves armes personals i el seu c a ~ a l l . ~ ~ ~  El 9 de febrer de I'any 
següent rebia en aquest mateix convent la donació personal de Pere Arnau, 
vassall del noble Gornbau d'Oluja, senyor de V a l l f o g ~ n a . ~ ~ ~  

Sovint la presencia del mestre en una determinada casa de I'orde 
era també aprofitada per la comunirat per solemnitzar I'adquisició d'una 
propietat que, avegades, comportava el desembossament d'unasuma de 
diners o altres béns, o bé per arribar a una concordia amb veins difícils 
que tambk sovint implicava una compensació economica. El 6 de maig de 
1177 fra Arnau, iuntament amb el cornanador de Barberi fra Berenguer , - 
de Mont, rebien de Gombau d'Oluja unes cases a Vdfogona, donació 
que era recompensada pels frares amb cent s o u ~ . ~ ~ ~  Al cap de tres anys fra 
Arnau es trobava novament a Barberi, on en un acte solemne el 4 de mar$ 
de 1180 rebia els drets que els Montpaó -represenrats per Berenguer, 
la seva mare Laureta, la seva dona Laureta i els seus fills Bernat, Ramon 
i Berenguer, junrament arnb parents i vassalls- posseien a dos masos 
situats a C o n e ~ a . ~ ' ~  El 7 de serembre del mateix any fra Arnau es trobava 
de be11 nou a Barberi, on rebia d'Arnau de Verdú i Pere de Santesteve 
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els drets que aquests cavallers tenien al castell d 'Ol le r~ .~"~ La donació 
era recompensada per I'orde amb un cavall. Sobre aquest castell, el 
mestre, quan es trobava de camí cap a Jerusalem, el 24 de gener de 
11 81, encara aconseguia els drets que hi tenia Pere de Lotgers pel seu 
senyor Bernat de Santa Coloma, els quals rebien en compensaci6 de 
I'orde un parell de bous i un pollí.207 

La presencia de I'alt dignarati provincial del Temple altres vegades 
era també aprofitada per obtenir confirmacions per part de parents de 
donacions anteriors fetes en favor de l'orde. Així, el 28 d'octubre de 1179 
Sanca, vídua d'Arnau Hostenc, confirmava davant d 'hnau  de Torroja 
el mas d'Olmells, situat al terme del castell de Queralt, que en temps 
passats el seu fill Arnau Hostenc havia concedit al Temple.2o8 

Altres vegades la presencia del mestre era aprofitada per fer esta- 
bliments de terres en favor de nous conreadors, amb la finalitat de treure'n 
un major rendiment. El 23 de novembre de 1178 fra Arnau es trobava 
novament a la casa de Barberi on, juntament amb el comanador fra 
Berenguer de Mont i els altres membres de la comunitat, feien establiment 
de diverses terres d'Albió en favor de Barrufell de Riq~er.'"~ 

Durant els anys que Arnau de Torroja exercí la dignitat provincial, 
I'orde delTemple es trobava encara al nostre país en la fase d'organitza~ió.~'~ 
De fet, quan aquest frare assumí la responsabilitat de govern feia només 
trenta-set anys que 1'Església havia aprovat I'orde al concili de Troyes 
el 1127, trenta-cinc anys que s'havicn presentat en societat davant del 
comte de Barcelona Ramon Berenguer 111 --el  qual el 1131 va concedir 
a I'orde el castell de Granyena-, uns altres trenta-cinc anys que el rei 
d'Aragó Alfons el Bataller havia lliurat en testament el seu regne als ordes 
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delTemple i 1'Hospital i als canonges del Sant Sepulcre, i vint-i-tres anys 
que Ramon Berenguer IV havia aconseguit, mitjanqant la concessió 
d'importants béns i privilegis, la renúncia de I'orde a la tercera part de 
I'herkncia del monarca aragonks, així com el compromís d'ampliar a la 
península Iberica la missió de lluita contra I'Islam que inicialment s'havien 
proposat dur a terme només aTerra Santa. Durant aquests pri~ners vint 
anys els diversos responsables templers havien iniciat I'organització de 
convents al territori en els llocs més adients, per bé que condicionats per 
I'existkncia d'un patrimoni important per administrar. Al regne d'Aragó 
s'havien creat convents templers canbnicament constituits a Novillas 
(1 139?), Boquiñeni (1 153), Saragossa (1 162), Ambel (1 162) i Montsó 
(1 163), mentre que als comtats catalans hi havia les cases de Masdéu, 
al Rosselló, (1 145), Palau del Valles (1 15 l), Miravet i Tortosa (1 153) 
i Gardeny, a Lleida (1 156). Al regne de Navarra, tot i que les primeres 
donacions als templers apareixen entre 1128 i 1 133,2" és probable que 
en aquesta epoca les propierats navarreses depenguessin inicialmenr de 
les cases més properes d'Aragó, com ara N ~ v i l l a s . ~ ' ~  

Pel que fa a l'altre territori provincial, el corresponenr a Provenqa, 
quan Arnau de Torroja assumí la responsabilitat magistral ja s'havien 
constituir canbnicament les cases de Richerenches (1 138), Arles (1 146), 
Saint-Gilles (1 150), Nimes (1 151) i potser també Mar~e l l a .~ '~  

Una de les prioritats dels quinze anys de mestratge d'Arnau de 
Torroja fou precisament la creació i I'organització de noves comandes 
per tal d'administrar millor no només els béns amb que la generositat 
de prínceps, nobles i fidels obsequiava l'orde, sinó també per consolidar 
la mateixa presencia de la institució, ja que els convents tenien també 
la finalitat de propaganda permanent davant la societat més propera, 
tant pel que fa a I'obtenció de béns i drets com respecte a I'atracció de 
personal a I'empresa templera. Durant el temps que va des de 1166 
fins a comengament de 1181 es constituiren a la banda peninsular de 
la província catalanoprovengal les comandes de Corbins i Luna (1 167), 
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Barbens (1 168), Puig-reig, Cerdanya i Berguedi (1 169), Osca (1 171), 
Barbeta (1 173) i Navarra (1 l79), l'any 1181 les d'Ascó i Granyena i I'any 
següent la de La Zaida; probablement, aquestes tres darreres també per 
iniciativa del mestre Torroja. Resultaria, doncs, si ens cenyim al territori 
catala, aragones i navarrks, que de les vint comandes de la circumscripció 
existents fins al final del mestrat d'Arnau de Torroja, onze foren creades 
amb anterioritat, mentre que nou degueren la seva organització o bé 
I'assignació d'un responsable a aquest mestre. 

Com a maxima autoritat de la província, a Arnau de Torroja li 
corresponia el nomenament dels carrecs directius de cada comanda, 
principalment el comanador i el cambrer, les dues dignitats la desipació 
de les quals estava reservada al mestre provincial. Si bé és cert que Arnau 
mantingué bona part de la situació que havia heretat de I'anterior 
responsable provincial, al front de les comandes de nova creació situi 
frares de la seva confiaqa, generalment oriünds de la comarca del 
Solsonks, als quals an i  confiant altres comandes quan finia el termini 
de govern precepriu &una casa. Les comandes de Corbins i Barbens, 
molt vinculades amb la de Gardetiy, fra Arnau les eleva a la categoria de 
cases canbniaues i hi destina frares de la comunitat lleidatana aue havien 
estat benefactors de l'orde precisament aportant béns situats a les noves 
comandes. A Barbens hi destina a partir de 1168 Ramon Barrufell i 
després Mir de IaTrilla, Bernat deTalladell i Ramon de M ~ n t , ~ ' ~  mentre 
que a Corbins hi destina a partir de 1167 Bernat de la Riba, Bernat de 
Tinera i Mir de la Trilla.2" A Barbera hi situi també homes de la seva 
confianqa, primer Bernat d'Aibespí, a partir del desembre de 1172, que 
inicia I'organització de la nova comanda, i després, a partir de I'agost 
de 1175, el seu col.laborador fra Berenguer de Mont, que la regi fins 
que el 118 1 acompanyi el mestre al viatge a ~erusalem." A Osca, per 
posar també en funcionament la nova casa hi destina el 1171 fra Ramon 
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de Cervera, i després fra Nunyo i fra Pere de Seró, un frare que havia 
pertangut a la comunitat Ileidatana.217 A Luna hi col.loci I'esmentat fra 
Ramon de Cervera el 1167 per posar-la també en funcionament, i després 
fra Arnau de Sarr~ca.'~' Al capdavant del districte de la Ribera (Miravet 
i Tortosa) hi va mantenir fra Guillem Berard, que feia poc temps que 
la regia quan Arnau va assolir el comandament magistral (des del gener 
de 1165), bo i substituint-lo el 1174 per Bernat d'Albespí (1 174-1 178) 
i posteriorment per Dalmau de Godet (1 178-1 181),2'9 antic membre 
també de la comunitat lleidatana.220A Montsó substituí el 1167 Guillem 
d'Albaix per Eimeric i després, el 1173, per Ramon de C u b e l l ~ . ~ ~ ~  A la 
casa de Palau del Vdlks mantingué, probablement per interhs de la cotona, 
el comanador Berenguer de Sant Vicenc -ue la regia des de 11 5 1-, 
després, el 1175, nomeni Guillem de Solsona -un religiós relacionar 
també amb la comunitat Ileidatatia-u2 i el 1 179, Guerau de C a e r ~ i . ~ ~ ' A  
Tortosa, si bé iniciaiment hi destini fra Guillem Berard -que ja dirigia 
el districte de la Ribera-, a partir de 1174 encarregi la comanda a Pere 
Utxor, un aragonks que tambt! pertanyia a la comunitat de Gardeny. A 
Saragossa, finalment, Atnau de Torroja hi mantingué Bernat de Saivi, 
que governava la comanda d'aquesta ciutat des de I'abril de 1162. 

Per a aconseguir un millorament del govern de la circumscripció, la 
regla del Temple preveia la celebració anual dels capítols que, de la mateixa 
manera que els capítols generals, havien de vetllar pel bon regiment 
de les coniaiides de la província, tot adoptant les mesures i els acords 
que ho facilitessin. En aquests capítols o assemblees, a més, es duien a 
terme els cessaments i nous nomenaments de comanadors i cambrers, i 
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es tractaven altres matkries per a la bona mama de I'orde. A banda dels 
temes estrictament religiosos relatius a la vida interna de les diverses 
comunitats, sovint hi eren tractats també temes organitzatius i economics. 
A aquestes reunions, que eren convocades pel mestre provincial, hi 
assistien els responsables de les comandes, a mes d'altres frares que pel 
seu prestigi personal eren invitats pel mestre. Generalment se celebraven 
a la primavera a la casa o el convent on residia el responsable provincial 
-en I'kpoca d'Arnau de Torroja, a Gardeny, a la ciutat de Lleida- i 
duraven d'un a tres dies. Quan, perb, una circumstincia especial o bé 
un tema de més transcendkncia així ho exigien, el mestre convocava un 
capítol extraordinari per prendre l'acord amb una majoria qualificada 
dels dignataris de I ' ~ r d e . ~ ~ ~  

Desconeixem la periodicitat de celebració en aquests primers anys 
de I'establiment del Temple als comtats catalans. Potser durant el període 
de govern de fra Arnau de Torroja encara no s'havia afermat el costum de 
celebració anual d'aquestes assernblees durant el temps de la Pentecosta, 
sinó que el dignatari provincial reunia els frares que tenia més a m3 quan 
calia prendre una decisió sobre determinats assumptes que volia posar 
a la seva consideració. 

D'altra banda, no sembla que aquestes assemblees es fessin sempre 
en un mateix lloc -de fet, en els cent witanta anys d'existkncia del 
Temple al nostre país foren les seus de les comandes les que acolliren 
aquestes reunions, com Montsó, Gardeny, Horta, Miravet i Barberi, 
principalment-, sinó que I'elecció del lloc anava determinada per la 
proxirnitat del problema o bé per la residencia del mestre en aquel1 
moment en una determinada casa o convent. Així mateix, en aquesta 
kpoca la reunió no devia congregar tots els responsables de les cases de la 
circumscripció sinó que, tal com hem apuntat, només hi devien participar 
aquells responsables el de~pla~ament dels quals era més facil. 

De I'kpoca de fra Arnau es coneixen dues celebracions d'aquest 
tipus, una a Gardeny, el 21 d'abril de 1176, i una altra a Barberi, el 19 
de desembre de 1180. La primera la tenim documentada arran de la 



donació que Joan de Pinqa féu a I'orde d'un hort siruat a Pimpí, dins 
del terme de la ciutat de T o r t o ~ a . ~ ~ '  L'instrument que amb tal motiu es 
redacta especifica que el donanr concedia I'esmenrat hort a I'orde en 
mans de fra Arnau de Torroja, "mestre en certes partides de Provenqa i 
Hispinia" i en presencia de tot el capítol que "fou celebrat a Gardeny". 
Refereix, a més, els membres que integraven aquella assemblea provincial: 
Bernat d'Albespí, Ponq de Balaguer, Ramon de Cubells, Nuny, Ramon 
de Concabella, Pere de Calonge, Dalmau de Godet, Berenguer de Mont, 
Guillem de Seró, Albert d 'ker,  Pere Iteri, Bernat de Cornelli i Pere Utxor. 
De la seva relació se'n desprkn que, efectivament, no assistien tots els 
responsables de les cases de I'orde de la circumscripció a aquesta reunió, 
sinó només els que havien estar convocats pel mestre; uns responsables 
de cases com ara Bernat d'iübespí, que dirigia les de Miravet, Tortosa i 
la Ribera; Ramon de Cubells, que era comanador de Montsó; Ramon 
de Concabella, que ho era probablement de Gardeny; Nunyó, que 
dirigia la d'Osca; Berenguer de Mont, que governava Iá de Barberi, i 
Pere Utxor, que era comanador de Tortosa. D'altres eren simplement 
frares d'especial confianca del mestre, com Dalmau de Godet, Pere de 
Calonge o Ramon de Seró. 

El segon capítol provincial celebrat en temps d 'hnau  de Torroja 
fou a la casa de Barberi, amb motiu d'aprovar el conveni que s'havia de 
subscriure amb I'arquebisbe de Tarragona, Berenguer de Vi l adem~ls?~~  
En efecte, amb la voluntat d'organitzar definitivament una comanda al 
Rourell en base al patrimoni que en aquest lloc havia concedit Berenguer 
de Monells en ingresar a I'ordez2' i amb la propierat que s'havia anat 
ampliant a travks de noves adquisicions, el dirigent provincial negocia 
amb el prelat tarragoní un acord que garantís la futura existencia 
d'aquesta comanda al Camp de Tarragona tot definint, d'una banda, 
les obligacions dels frares amb la mitra, i, de I'altra, tot obtenint la 
concessió de l'arquebisbe del corresponent permís per bastir una 
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~ a p e l l a . ~ ~ ~  Amb aquest motiu, fra Arnau reuni el capítol a Barberi, on 
assistiren diversos comanadors de la provincia per aprovar l'acord que 
se signi el dia 19 de desembre de 1180 en presencia de I'abat de Poblet 
Hug, el prepbsit de Tarragona Ramon i el cambrer Joan, a mis dels 
diversos templers assistents a la reunió, entre els quals hi havia Berenguer 
d'Avinyó; Bernat d'Aibespí; Berenguer de Mont, comanador de Barberi; 
Gauspert de Serra, i Ramon de C~ncabel la .~~'  

6.5. LES CONFIRMACIONS DE PRMLEGIS A FAVOR DE L'ORDE DELTEMPLE 
A LA PROV~NCIA CATALANOPROVENCAL 

6.5.1. Confirmació depriuilegis i donacions de castells per Alfons 1 

Les especials relacions del responsable deis templers catalans amb 
el monarca foren ben profitoses per a les institucions que cadascú 
representava. La monarquia trobi en I'orde un col.laborador eficac i lleial 
en la reconquesta i la colonirzació de les noves terres que eixamplaven 
els dominis del rei, així com els diners que puntualment necessitava; el 
Temple, de la seva banda, oferí el seu ajut i la seva col.laboració i aconseguí 
en recompensa nous privilegis, l'ampliació d'anteriors i la concessió de 
donacions puntuals que, progressivament, acreixeren els seus béns i 
augmentaren el seu poder econbmic i social. 

Al cap de pocs anys d'haver iniciat el seu regnat, Alfons 1 palesava 
el seu afecte pels templers en concedir-los mil morabatins anuals de les 
piries que rebia d'Hispinia. En efecte, quan el monarca es trobava a la 
ciutat d'Osca 1'1 1 de novembre de 1169, i d'acord amb els nobles catalans 
i aragonesos que l'a~ompan~aven, entre els quals hi havia els parents de 
fra Arnau, els seus germans Guillem, bisbe de Barcelona, i Pere, bisbe de 
Saragossa, va donar gratuitament per remei de la seva anima I'esmentada 
quantitat de la paria que li pagava el rei Llop de Valencia i Múrcia. El 
monarca es comprometia, a més, en cas que en algun moment no rebés 
aquest diners, a donar als frares la mateixa quantitat que li pervingués 
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d'altres llocs d ' H i ~ ~ i n i a . ~ ~ '  Representaven I'orde el mestre Arnau de 
Torroja i els frares Begó de Jovers, Guerau de Castellpers, Ramon de 
Cubells, Ramon de Cervera, Berenguer de Siurana i Pere de Balaug. 

Aquells mateixos dies, tot aprofitant l'ocasió de la visita a la cort, 
establerta remporalment a la ciutat de Jaca, de fra Gaufred Fulquer, 
procurador del mestre major a les parts cismarines, Alfons 1, per tal de 
palesar el seu interes per I'orde, li concedí els castells de Xivert i Orpesa, 
situats a Hispinia, quan fossin conquerits als sarrains, amb totes les 
Ileudes, passatges i usatges que s'hi percebessin."' L'orde era representar 
per l'esmentat dignatari, el mestre provincial fra Arnau de Torroja i 
els frares templers assenyalats a l'anterior donació. Igualment hi eren 
presents, a més de diversos prbcers aragonesas, Guillem de Montcada, 
el comte Arnau Mir de Pallars i els bisbes de Saragossa, Barcelona, Osca, 
Lleida i Tarassona. 

Les concessions més importants que havia obtingut I'orde del 
Temple als regnes hispinics es degueren a la seva renúncia a una tercera 
part que li corresponia en I'herkncia d'Alfons el Bataller d'Aragó, en 
un acte solemne celebrat a Girona el 27 de novembre de 1143, amb 
i'assistkncia del cardenal Guido i essent-hi ptesent per I'orde, a més del 
mestre provincial fra Pere de Rovira, Everard des Barres, mestre de la 
GiI.lia, especialment delegat per a aquella ocasió pel mestre m a j ~ r . ' ~ ~  A 
més de diversos castells, Ramon Berenguer IV recompensava I'orde amb 
la desena part de tots els drets, censos i usatges que rebia personalment 
i de totes les terres que pogués adquirir en I'esdevenidor, i una cinquena 
part de les terres que el comte conquerís als sarrains. Finalment, el comte 
es comprometia a no fet la pau amb els sarrains sense I'acord previ del 
mestre dels templers cataians. 

Per als templers catalans el contingut de l'acord de Girona de 11 43 
representava la base de tots els privilegis futurs, així com la "carta magna' 
del seu establiment al nostre país. Una de les preocupacions del mestre 
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provincial catali fou, per consegüent, obtenir la confirmació d'aquesr 
importanrissim privilegi pel nou monarca, i que aquest reconegués 
novament la vigencia dels seus continguts i disposicions. Per aixb, fra 
Arnau de Torroja aconseguí aquesta confirmació el mes d'agost de 1172, 
mentre el monarca es trobava a Saragossa.'" 

No s'havien escolar gaires anys quan el 30 de juny de 1174, essent 
el monarca a la ciutat de Lleida, concedia a I'orde, representat pel mestre 
Arnau de Torroja i els frares Bernat d'Albespí, Ramon de Cubells, Pere 
de Calonge, Dalmau de Godet i Ramon Vernet, el castell d ' H ~ r t a . ~ ~ ~  
Amb aquesta donació, que completava el domini que I'orde tenia a la 
banda meridional del país, el rei pretenia aconseguir definitivament 
la colonització d'aquest sector del territori ates que, malgrat que 
anteriorment I'havia concedit el 1165 a Ramon de Montcada, aquest 
no ho havia pogut dur a terme amb I'eficicia requerida.z35 

Les bones relacions amb I'orde del Temple, a les quals no eren 
alienes les que en I'imbit personal mantenien el rei Alfons i fra Arnau 
de Torroja, motivaren que el primer mostrés públicament el seu suport 
als frares guerrers. En efecte, aquells mateixos dies el monarca rebia 
diversos préstecs de diners dels templers; concretament, al nies de mar$, 
aTortosa, obtenia 500 m ~ r a b a t i n s , ~ ~ ~  i uns altres 600 fins al mes d'agost 
del mateix a n ~ . ~ ) '  Probablement per tal &auspiciar tots aquests credits, el 
monarca decidí el 22 de mar5 de 1 175, des deTarragona estant, confirmar 
solemnement la cinquena part de Tortosa, queja havia estat concedida 
pel seu pare, el comte Ramon Berenguer IV, a I'orde delTemple, en mans 
del mestre de Provenca i Hispinia, fra Arnau de Torroja.''' Hom fixava 
que aquesta cinquena part afectava tant les rendes provinents de terra 
com de mar, dels cristians, jueus i sarrains; a més, es facultava que els 
batlles respectius del monarca i de i'orde determinessin i repartissin les 
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corresponents parts de les r e n d e ~ . ~ ~ '  Al cap d'uns anys, quan fra Arnau 
de Torroja dirigia els destins del Temple en qualitat de mestre major, 
el mateix monarca, al mes de mar$ de 1182, des de la ciutat d'Osca, 
en preskncia del nou mestre provincial, fra Berenguer d'Avinyó, i dels 
mixims responsables templers del país, lliurava a I'orde tota la seva 
part de la ciutat de Tortosa, amb el castell de la Suda, els seus termes i 
habirants, llevat d'un seguir de dominicatures que s'hi re~ervava.'~~ En 
aquesta ocasió, per tal d'afavorir la comanda que l'orde havia organitzat en 
aquesta ciutat, li concedí, a més, 400 morabatins. Finalment, donava en 
franc alou al Temple els castells i viles d'Ascó i Riba-roja pero es reservava 
la meitat de les rendes de la primera població. L'orde pagava per aquests 
dos castells la quanritar de cinc mil m~rabat ins .~~ '  

És probable que aquesta gran operació del Temple sobre Tortosa i 
els castells d'Ascó i Riba-roja representés la culminació d'una actuació 
llargament preparada per fra Arnau deTorroja mentre governava les cases 
de la província catalana. En efecte, durant el seu govern I'orde mostri 
interks pels casrells d'Asc6 i Riba-roja, que foren diverses vegades garanties 
dels préstecs deixats al rei. L'elecció de fra Arnau com a mestre major li 
va privar I'oportunitat de dur materialment a terme l'operació que tant 
de temps havia preparar. Aquest fet no era desconegut dels atorgants del 
document, on, utilitzant una fórmula inusitada, el rei Alfons s'adrega 
en primer lloc a fra Arnau de Torroja com a "mestre major a les partides 
cismarines" i després als altres frares de la província. 

6.5.2. Les confirmacions deispriuilegis comtaisper la Santa Seu 

Fra Arnau deTorroja intenta donar suport legal a les concessions que 
havia implicat per al seu orde I'acord subscrit a Girona. el 27 de novembre 
de 1143 amb Ramon Berenguer IV, arran de la renúncia a una tercera 
part de I'herkncia del Bataller. Era tan important el seu abast que calia 
garantir-lo amb les confirmacions dels successors de I'atorgant i també 
de l'autoritat mhima universal, representada pel Papa. Hem referit més 
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amunt que fra k n a u  n'havia aconseguit la corresponent confirmació 
d'Alfons 1 al mes d'agost de 1172 mentre el rei es trobava a Saragossa, en 
presencia del bisbe Pere de Torroja i de diversos prbcers d'aquest regr~e.'~' 
De la Santa Seu el mestre major Everard des Barres obtingué tamb6, el 30 
de mar$ de 11 50, una confirmació dels esrnentats privilegis i donacions, 
que reforcaren la posició dels frares al nostre 

Les diferencies constants que enterbolien la vida dels templers a casa 
nostra morivaren que fra Arnau tingués una veritable preocupació per 
obtenir la confirrnació de les donacions i els privilegis que havien estat 
concedits al seu orde. D'entrada, ben aviar ho aconseguí del nou monarca, 
Alfons 1, tal corn hem vist. Aquesta disposició podia ser d'utilitat quan 
sorgissin problemes arnb nobles o persones d'un rang inferior al  rei, pero 
en tot cas li mancava una confirrnació superior al mateix príncep per si 
els problemes eren amb aquest. Per aixb, entre les mesures adoptades pel 
mestre hi ha la de cercar la ratificació del Papa, que encarnava la mhima 

- - 

autoritat en el món de I'kpoca. En efecte, fruit de les gestions davant la 
Santa Seu, fra Arnau aconseguia que Alexandre 111, un dels papes que 
es distingí per haver concedit més butlles en favor dels templers, des de 
Frascati, confirmés el 5 de setembre de 1178 les donacions que Ramon 
Berenguer IV havia fet a I'orde i queja havien estat ratificades pel seu fill 
A l f ~ n s . ' ~ ~  Concretament, la butlla papa1 que registra aquesta confirmació 
esmenra les donacions dels castells de Montsó -on precisament s'havien 
originar tants problemes amb el bisbe diocesi de Lleida-, Montgai, 
Xalamera, Barberi -on tarnbé en aquesta epoca els frares havien topat 
amb I'anrerior feudatari, Pere de Puigverd-, I'honor de Lop Sancho de 
Belxit, els castells de Remolins i Corbins; el delme de tota la terra del 
cornte, del qual cap persona eclesiastica n'havia de rebre res; la renda anual 
de mil sous a Osca i mil més a Saragossa, i la cinquena part de totes les 
cavalcades i expedicions que es fessin en terres d'Hispinia. Així mateix, 
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el Pontífex va ratificar la disposició de Ramon Berenguer IV que preveia 
que en cas d'alienar o obligar alguna de les seves honors, hauria de restar 
salvat i lliure en favor dels frares el corresponent delme; i també, que de 
tot el que conquerís el comte els frares en tinguessin el delme. Finalment, 
el Sant Pare confirmava la donació que havia fet el comte de la cinquena 
part de les terres que conquerís als sarrains i el delme sencer de la part que li 
correspongués a ell. És del tot evident que darrere d'aquestes confirmacions 
hi havia un interes molt especial dels templers catalans, que en aquella 
epoca estaven duent a terme una important tasca d'expansió i de creació 
de noves comandes impulsada, sobretot, per I'activitat organitzativa del 
mestre provincial. 

Les dificulrats amb que es trobava fra h n a u  de Torroja a I'hora 
de materialitzar la seva política d'eixamplament de I'orde a través de la 
creació de noves comandes a la circumscripció sota la seva responsabilitat 
feren que acudís novament a Roma per recaptar noves confirmacions 
dels privilegis concedits pels comtes reis, així com també dels acords 
subscrits per I'orde en aquells llocs de major conflictivitat. Fruit de les 
seves gesrions personals fou la butlla del papa Alexandre 111, datada al 
Latera el 13 de marq de 1179 i adreqada a fra Arnau com a mestre a 
Proven~a i certes parts d'Hispania, pel contingut de la qual posava sota 
la protecció especial de la Santa Seu les cases i els béns de I'orde existents 
en aquel1 moment o bé que tingués en I'esdevenidor per concessió dels 
pontifexs, per generositat dels prínceps i nobles o per donació dels fidels 
al territori de la provincia ~atalanoprovencal.~~ 

Fra Arnau no es conforma amb aquest privilegi general, tot i que 
representava una protecció de gran interes per a les cases de la seva 
circumscripció, equiparable als que per aquella epoca rebien monestirs 
tan importants com els cistercencs de Poblet, Santes Creus o Vallbona, 
sinó que volgué arribar més Iluny. Volia obtenir una confirmació de les 
concessions comtals ja ratificades pels antecessors en la seu apostblica, i 
d'altres que encara no ho havien estat, així com els acords sobre els delmes 
i les primicies subscrits amb I'ordinari de Lleida i que tant d'interes tenien 
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per a les dues comandes més importants de la seva circumscripció en 
aquel1 moinent, 6s a dir, Gardeny i Montsó. 

A banda, doncs, de la confirmació dels castells concedits pel comte 
Ramon Berenguer IV i de les donacions de rendes a Osca i Saragossa, com 
a compensació a la renúncia del Temple a la seva tercera part a I'herencia 
del Bataller, ratificada després pel seu fill Alfons, fra Arnau obtenia la 
ionfirmació d'alrres privilegis que encara no ho havien estat per la Santa 
Seu, com ara el d'exempció de qualswol Ileuda, costum o passatge pels 
dominis de l'esmentat comte o bé les donacions que el rei Alfons havia 
fet també a I'orde. Finalment, Alexandre 111 confirmava el contingut de 
la concordia subscrita entre l'orde i el bisbe de Lleida sobre la possessió 
de les dues almúliies de Quint i de Castelldans; la concbrdia feta entre el 
difunt bisbe de Lleida Guillem i fra Pere de Rovira sobre la possessió de 
l'església de Sant Joan de Montsó; la concbrdia signada entre els templers 
i el bisbe de Lleida -sota I'arbitratge del bisbe de Barcelona, Guillem 
de Torroja, i de Saragossa, Pere de Torroja, per manament del cardenal - 
llegat Jacint- sobre les primícies, els delmes i els drets provinents de les 
defuncions de la diocesi de Lleida; el canvi subscrit amb I'esmentat prelar 
Ileidati que assigni l'almúnia de Tamarit i dos-cents morabatins al bisbe, 
mentre que a l'orde se li assigni I'almúnia de Sant Jaume amb totes les 
seves pertinences; les definicions de les qüestions sorgides entre les dues 
mateixes pam sobre els delmes, les primícies i altres aspectes pertanyents a 
les almúnies de la Llitera que es ventilaven sota l'arbitratge de Pere, bisbe 
de Saragossa; la donació del castell de Xalamera, amb Urceia, Ficena i 
Ossó, i la concordia que el rei Sang i el seu fill Pere feren amb el bisbe 
Guillem Dalmau de Roda sobre les esglésies de Sant Joan de Montsó i 
Santa Maria. Finalment, el Papa confirmava a I'orde la possessió de les 
esglésies d'Aicanadre, Carbonera, Aberin, Ribaforada, Ambel, Novillas, 
Aibarit, Razazol, Butsenit, Santalinya, Saida, Algars i Selma. 

L'orde delTemple tenia unaorganiaació profundament centraiitzada. 
Només el convent central de lerusalem -Domas Zmpli- era el receptor 
de les diverses donacions que es feien a I'orde tant a Orient com a 
Occident. Les comandes creades en la resta de llocs eren delegacions 



de la casa central que tenien la missió fonamental d'aplegar recursos 
econbmics i reclutar personal per fer possible la missió de defensa dels 
Sants Llocs i dels regnes llatins d'orient. En conseqükncia, el convent 
central controlava totes les activitats deles delegacions occidentals a través 
dels representants que hi tenia -els preceptors o mestres provincials- i 
també a través dels inspectors que sovint el mestre trarnetia per vigilar la 
bona mama dels afers en aquesta banda, que rebien el nom de "visitadors", 
amb caricter general o bé per a regnes específics. 

Les relacions de fra Arnau de Torroja arnb el convent central es 
dugueren a bon terme, doncs, mitjancant la inforrnació que trametia 
a través dels frares que la provincia aportava a I'Orient per a lluitar 
contra els infidels, a través de la informació recaptada pels "visitadors", 
o mitjancant la seva presencia personal a Jerusalem. Així, consta, per 
exernple, que quan al novernbre de 1169 Alfons 1 concedia al Temple 
els castells de Xivert i d'orpessa quan els prengués als sarrains, ho feia 
en presencia, a mes del mestre Arnau de Torroja i d'altres frares de la 
provincia, de Gausfred Fulquer, "procurador de les parts cismarines" i 
probablement dels seus acompanyants, fra Begó de Jovers i fra Guerau 
de Ca~tellpers.~~'Aquests dos frares constaven l'onze de novembre com a 
beneficiaris, juntament amb el rnestreTorroja i altres frares, de la donació 
pel monarca de mil morabatins anuals cada cop que Alfons 1 fes la pau 
amb el rei Llop de Valkn~ia.~~' 

Una altra manera de relacionar-se amb el convent central, tal corn 
acabem de dir, fou a través dels viatges que fra Arnau realitzi a Orient. 
A banda del que va dur a terme entre la primavera de 1165 i I'octubre de 
1166, el fet que a partir de la primavera de 1171 fins al mig de l'hivern 
de 1173 el seu norn no aparegui en la documentació ens suggereix la 
possibilitat que el mestre s'hagués desplacat aTerra Santa. 

La situació a l'antiga Palestina als inicis de la decada dels setanta del 
segle XII travessava un període d'especial gravetat per als cristians. Potser 
Arnau hi realitzi el segon viatge per donar suport als germans d'orient, o 
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bé perquk hi fou requerit pel mestre major, o potser per portar una part 
de les contribucions que pagava la provincia catalana de I'orde. Potser, 
senzillament, la seva estada a l'Orient fou determinada per l'assistkncia 
al capítol general que havia d'elegir el successor de Felip de Nablús, que 
haviaabdicat de la seva responsabilitat probablement el 117 1. En tot cas, 

la presencia de fra Arnau desapareix de la documentació catalana a partir 
del 15 de febrer de 1 171, en quk Ramon de Grialó vengué als templers 
una sort d'alou situada al terme de Balaguer.z48 Aquesta abskncia als 
instruments catalans continuara fins al 18 de febrer de 1173, en quk fra 
Arnau, juntament amb els principals comanadors de I'orde al Principat, 
rebia la senyoria que Gombau de Ribelles tenia a Barbens.*" 

6.7.1. Les relacions defia Arnau de Torroja amb la monarquia 

Tot i que fra Arnau de Torroja estava emparentat col~lateralment 
amb el monarca Alfons 1 -recordem que era oncle &una cosina del 
rei, Gaia de Cervera, casada amb Ramon 11 de Torroja- les relacions 
del mestre provincial catali amb el monarca derivaven, bisicament, 
de la responsabilitat que exercia dins l'orde del Temple al nostre país. 
Els contactes entre ambdós personatges, per consegüent, no anaren 
determinats pel parentiu sin6 que tingueren generalment un caricter 
"oficial". Cerrament, pera, amb els avantatges que el parentiu i la 
uineixenqa personal podien afavorir. Aquestes relacions les analitzarem 
d'acord amb les circumstincies que les determinaren i propiciaren. 

6.7.1.1. Préstecs a Alfons 1 

La bona administració que des d'un bon principi sabé imposar a 
I'orde el mestre fra Arnau possibiliti que el Temple disposés de cabds 
suficients per a realirzar les compres que arrodoniren en moltes comandes 
les propietats inicials que hi posseien els frares i, així mateix, permeté 
disposar d'excedents numeraris que pogueren prestar a particulars, 
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especialment a nobles i al monarca, qui trobi en els templers uns pres- 
tadors amb capacitar financera per poder respondre a les seves sovintejades 
necessitats de diner. 

És cert que I'orde, quan prestava diners al rei, feia garantir el crkdit 
amb la hipoteca de castells o b h s  que eren del seu especial interks i que 
sovinr, davant la impossibilitat de devolució dels diners, acabaven a mans 
del 

Amb anterioritar al desenvolupament del magisteri d'Arnau de 
Torroja, el monarca catali havia iniciat unes relacions econbmiques 
amb els templers que li van suposar l'obtenció d'importants credits 
monetaris. En efecte, el 20 d'abril de 1164, els frares, representats pel 
mestre provincial Hug Gaufred, fra Arnau de Torroja, fra Ramon de 
Castellnou i fra Eimeric, deixaven al rei mil cent morabatins que havien 
de ser retornacs abans de la Pasqua següent (4 d'abril de 1165). En cas 
de no poder atendre I'obligació, Alfons 1, amb el consentiment dels 
membres de la seva cort com ara Guillem, bisbe de Barcelona; els nobles 
Ramon, el senescal; Guillem i Arbert de Casrellvell, i Ramon de Pujalt, 
empenyorava el dos millors molins dels quarre que posseia dins la ciutat 
de Barcelona, en un casal on ja n'hi tenia I'orde, i dels quals el mones- 
tir de Sant Pere de les Puelles rebia el delme.Z5' 

Durant el mestrat de fra Arnau I'orde seguí el mateix capteniment 
d'ajuda economica al princep. Així, al mes d'octubre de 1167, fra Arnau 
de Torroja, en presencia de Ramon de Montcada, els seus germans 
Guillem, bisbe de Barcelona, i Pere, bisbe de Saragossa, i el bisbe de 
Vic, deixava 1.200 morabatins al rei, pels quals aquest empenyorava la 
meitat de les rendes que percebia a Ascó i de les lleudes de Lleida, llevat 
de la faneca, i la meicat de la quisria que pagaven els jueus i sarrains 
d'aquesta c i ~ t a t . ~ ~ ~  
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No havien transcorregut encara dos anys que el rei Alfons havia 
ii'acudir novament al credit dels temolers. Primer els havia demanat 350 
morabatins, perla devolució dels quals els havia empenyorat el cascell de 
Riba-roja, i després els demanava una quantitat nlolt més gran, 5.000 
morabatins. El mestre en aquesta ocasió recapti, atssa la importancia del 
préstec, el consenriment dels principals prbcers de i ' ~ r d e . ~ ~ ~  El document, 
redactat el 20 de maig de 1169, diu específicament que fra Arnau duia a 
terme I'operació amb consell de fra Guillem d'Albaix -que havia estar 
comanador de Montsó i que en aquesta epoca devia exercir de lloctinent 
del me~tre- ;~j~ fra Guillem Berard -aleshores comanador del districte 
de la Ribera-;255 Pedro Tizón -cornanador de Novillas-;256 Nuño 
-un templer aragones que el 1162 havia regir la comanda d 'Am'~el ,*~~ 
i que entre 1174 i 1176 dirigia la d ' O s ~ a , ~ ~ ~  i el 1184, la de Ricla- 
Calataiud-;2" Eimeric de Torrelles -comanador de Gardeny-; fra 
Ramon de Cervera-comanador de la petita casade Luna (1 167-1 168);" 
i que després, el 11 71, ho fou d'O~ca-;~~' fra Bernat d'Albespí-un dels 
homes de mbxima confianp del mestre i que després fou I'organitzador de 
la comanda de Barberi, per passar després a regir la de Tortosa-Miravet 
i la de Gardeny-;'" fra Rarnon de Cubells -que després havia de ser 
comanador de Miravet, Tortosa i la Ribera entre el 1 181 i el 1 183,26' la 
de Montsó entre el 1 173 i el 1 18 1 ,2"4 i la de Novillas el 1 1 90-;265 fra 
Bernat de Cornelli-que el 1175 exercí de comanador a Gardeny-;2G6 
fra Ramon Barrufel -el primer comanador de Barben~-;~" fra Bernat 
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de Salvi -comanador de Saragossa-;2G8 fra Pere Bernis, i els capellans 
Rostau i Ricard, aquest darrer de la casa de Gardeny.2G" 

El monarca, de la seva banda, actuava també amb el consell i el 
consentiment dels prbcers de la seva cort, entre els quals hi havia Guillem 
de Montpeller; els bisbes Guillem de Barcelona i Pere de Vic; el senescal 
Guillem Ramon; Arnau de Castellvell; el comte Arnau de Pallars; Guerau 
de Jorba; Guillem de Cervera, i els aragonesos Pere de Arazuri, Blasco 
Romeu, Blasco Maza i Jimeno de Artosilla. A aquests s'hi han d'afegir 
els restimonis Ramon de Montcada, Ramon Folc de Cardona, Guillem 
de Montcada i Bernat d'Anglesola. Els templers aconseguiren que el 
rei assegures el préstec amb els castells d'Ascó i Seros com a penyora, 
a més de tots els molins que el monarca posseia a Barcelona i les seves 
dominicatures de Gavi, Viladecans i Sant Feliu. Per tal de garantir la 
percepció de les rendes mentre els templers tinguessin aquesrs béns, els 
facultava a disposar de batlles que en recollissin els fruits. Així mateix, 
en agraiment per la concessió dels dos préstecs, Alfons 1 donava als frares 
la tercera part de totes les rendes del castell d'Ascó, així com també les 
colonies, la caqa i la pesca de I'esmentat castell i els seus termes. 

Els templers no sempre deixaren al rei una quantitat tan gran 
de diners, sinó que sovinr li concedien petites quantitats que Alfons 
demanava com a ajudes puntuals per fer front a les necessitats d'un 
moment determinat o bé derivades de compres que els feia, sense que 
se'n fes el corresponent document, que nomes es confeccionava quan 
el muntant del credit tenia una certa importancia. Moment que era 
aprofitar pel mestre per tal d'assegurar-ne el pagament sol.licitant al rei 
la garantia dels diners prestats amb I'empenyorament d'un be la possible 
possessió futura del qual pogués ser d'interks pera I'orde. Així, al mes de 
mar5 de 1175 Alfons reconeixia, de Tortosa estant, que havia manllevat 
diverses quantitats de diners a I'orde les quals s'elevaven globalment a 
cinc-cenrs morabatins, que assegurava empenyorant en favor del Temple 
els castells de Riba-roja i Ca~te11ó.~'~ Les ocasions en que Alfons 1 havia 
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obtingut els petits crkdits eren per motiu de cent morabatins que els 
frares li havien deixat per tal de donar-los a Guillem de Claramunt, a 
la ciutat de Tarragona; uns altres cent per adquirir un cavall que el rei 
havia regalat a I'ardiaca de Vic i que Ramon de Montcada havia avalat; 
cenr més responien al preu d'un cavall adquirit a la casa de Gardeny 
i que havia regalat a l'emperador d'Hispinia; uns altres cent per un 
cavall que va comprar a Tortosa; cinquanra morabatins responien de la 
quantitat de cinc-cents sous que li deixi fra Pere Joan; uns altres vint 
morabatins eren pel preu d'un cavall que va regalar a Ponq de Guardia; 
vint morabatins més eren per raó dels dos-cents sous que va regalar a 
Lleida a I'arquebisbe de Tarragona, i finalment, deu morabatins que 
va concedir gratuirament al bisbe Berenguer de Barcelona. Per raó de 
l'empenyorament, el monarca concedia als templers, represenrats per 
fra Arnau de Torroja, mestre de l'rovenqa i Hispinia; fra Berenguer 
d'Avinyó; fra Bernat d'Albespí, aleshores comanador de Miravet, Tortosa 
i Ribera,"' i fra Ponq d'Empúries, que cada any agafessin les rendes que 
el rei percebia en els esmentats dos castells, des de la festa de sant Miquel 
de setembre fins a la de Tots Sants. A més, hom estipulava que I'orde, 
per tal de recollir les rendes, podria disposar en ambdós llocs &un batlle, 
tot comprometent-se, mentre durés la penyora, a no alienar ni donar ni 
empenyorar novament aquests béns. 

AL final d'agost d'aquest mateix any 1175 Alfons 1 reconeixia al 
mestre provincial fra Arnau deTorroja que novament havia acudit a I'orde 
a la recerca d'un nou préstec, aquesta vegada també foqa imp~r tan t .~ '~  
Prinier els frares li havien deixat dos-cents morabatins per tal de recuperar 
Almenar, que per aquesta quantitat havia empenyorat a Guillem de 
Solsona; a més, els templers li havien prestat quatre-cents morabatins 
més pels quals i globalment empenyorava de nou Almenar i els concedia 
el seu baclle Jafia i el seu fill perquk garantissin el préstec fins al seu total 
pagament. Com a I'ocasió anterior, el monarca facultava els frares a 
disposar d'un batlle propi per recollir les rendes. En el cas de no arribar 
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els diners al muntant prestat, s'estipulava que els templers poguessin 
completar el préstec amb les penyores que aquests tenien als castells 
d'Ascó, Serbs i Riba-roja. Finalment, el monarca es comprometia a fer 
efectiu el total d'aquest préstec quan li arribés la primera paria d'Hispdnia. 
A més de frahnau,  representaven I'orde fra Bernat d'Albespí, fra Ramon 
d'Albió i fra Berenguer de Mont, aleshores comanador de Barberi. L'exis- 
tencia d'aquest darrer responsable de la casa de Barberi, juntament amb 
I'anterior, fra Bernat d'Albespí, i fra Ramon d'Albió, que en aquests 
moments formava part de la comunitat d'aquesta comanda, suggereix 
que el monarca es trobava de visita a la casa de Barberi o en terres de 
la comarca. El rei, el mateix dia, agraí el gest dels templers concedint 
un home que tenia a Prades, anomenat Ramon Bover, en presencia 
de destacats personatges de la contrada, com ara Guillem d'Alcarrbs, 
Ramon de Torroja -nebot de fra Arnau-, Guilleiii de Cervera, Bernat 
d'Anglesola i el seu batlle reial, Pere de D ~ u . ~ "  

6.7.1.2. Presencia i assistencia a actes polítics d'especial relleu 

La personalitat del mestre dels templers catalans gaudia d'un gran 
prestigi social, determinar d'una banda perla seva qualitat equiparable a 
un alt noble que tingues escampats els seus feus -les comandes- arreu 
del país, des del Rosselló fins als confins dels sarrains valencians, a més 
de les situades al regne d'Aragó i les existents a Provenca, de les quals 
tenia també la titularitat. També hi havia el fet de ser un personatge de 
gran potencia econbmica ja que, sota la seva responsabilitat, hi havia 
escampada arreu del país una xarxa integrada per castells, 
terres, molins, drets senyorials i rendes que li reportaven enormes cabals, 
amb el producte dels quals podia obrenir nous dominis, ampliar els 
drets que ja posseia I'orde; fins i tot, es podia permetre de prestar-los 
als burgesos, als nobles, als cavallers i al mateix monarca. Així mateix, 
el mixim responsable dels templers catalans, en la seva qualitat de 
persona religiosa-no subjecta per privilegis dels papes a cap bisbe, sin6 
directament a la Santa Seu-, tenia un prestigi molt superior a qualswol 
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dels bisbes catalans, ja que les seves "parrbquies" escampades per I'immens 
territori de la circumcripció superaven sovint les dels propis i específics 
bisbats. També, la seva posició religiosa era superior a la dels abats dels 
grans monestirs de I'epoca perque, senzillament, aquesrs no tenien vincles 
estrets els uns amb els altres sinó que gaudien d'unallibertat absoluta que . - 
els feia certament independents pero al mat~ix temps els restava la forga 
i la potencia que la unió els hauria proporcionat. Finalment, una aureola 
de monjos rigorosos i ascetes i de cavallers valerosos i intrkpids els donava 
un especial prestigi davant d'aquella societat els elements mis dinimics 
de la qual tenien com a valors principals la religiositat i les armes. 

Ates, doncs, que el mestre provincial dels templers caralans era un 
personatge admirat i reconegut socialment, la seva presencia sovinteja al 
costat del monarca i dels mixims dirigents polítics i eclesiistics del país. 
En les grans ocasions en que es decidien els assumptes de mis importancia 
per a la mama del comtat reialine de Barcelona no hi mancava la presencia 
de fra Arnau deTorroja o, en tot cas, segurament, el seu parer havia estar . 

sondejat o bé seguit. 

Un dels temes que més preocupava el jove Alfons 1 fou el de la 
política occitana, en la qual trobi un aliar especial en la persona de 
Guillem VI1 de M ~ n t ~ e l l e r . ~ ~ '  Present moltes vegades al Principat al 
costat del monarca, fou un dels valedors principals d'Aifons 1 enfront 
de les pretensions de Tolosa, ajudada pels genovesos.27' Al cap de tres 
dies que els genovesos havien concertar precisament un tractat d'alianga 
amb Ramon V de Tolosa, que a grans Iínies representava un bloqueig 
del port de Montpeller i, per consegüent, un atac important al comer$ 
i I'economia d'aquesta ciutat, Guillem de Montpeller, a Girona estant, 
obtenia al mes de maig de 1171 del monarca catali el reconeixement &un 
deute de 24.000 m o r a b a t i n ~ . ~ ~ ~  Aquesta gran quanritat de diners havia 
estat avalada precisament pel bisbe de Barcelona, Guillem de Torroja; el 
bisbe Arral d'Elna; el germh del rei, Berenguer, abat de Montearagón; 
el mestre fra Arnau de Torroja; el comanador de I'Hospital fra Guido, 
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i els nobles Guillem Ramon de Montcada i Guerau de J ~ r b a . * ~ '  Per tal 
d'assegurar el suport de Guillem, sobretot davant el fil que prenia la 
siruació provensal, el monarca es comprometia a pagar amb celeritat 
aquesta quantitat, que era assegurada amb la constitució de vint hostatges 
elegits d'entre els joves més conspicus de la noblesa catalana i rossellonesa, 
i que imrnediatament passaren a residir a Perpinyi fins que Alfons no 
pagués totalment l'esmentada quantitac. 

Un altre pol de la política internacional del rei Alfons gravitava en les 
relacions amb els regnes hispinics més veins, i especialment amb Casrella. 
Amb aquest regne mantenia un contenciós, sobretot, per la possible 
expansió del regne d'Aragó perla seva banda meridionai. En efecte, vers 

- - 

1 170 els aragonesos s'endinsaren per les regions d'Alfaro i Tarassona, pero 
davant la potencia castellana es veieren obligats a sol.licitar la pau. Una 
pau que mes endavant resti materialiaada amb el tractat de Sahagún 
de juny de 1170 entre Alfons VI1 de Castella i Alfons 1, i que comporta 
fins i tot que el primer, al mes de julio1 següent, es traslladks a Saragossa 
i signessin ambdós prínceps un altre conveni d'ajuda mútua contra 
tothom, llevar del rei Enric 11 d'At~glaterra.~~~ 

Dins de les aliances amb Castella s'ha d'inscriure el mullerament 
del jove Alfons amb Sansa de Castella. Promes ja pel seu pare Ramon 
Berenguer IV, probablement el tema del seu casament amb la infanta 
castellana es degué tractar a I'esmentada reunió de Saragossa entre els 
dos monarques, i es materialitza després de la mort de Peronella el 24 
d'octubre de 1 173.279 Tot i I'acord de Ramon Berenguer N, la política 
catalanooccitana, representada principalment pel senescal Guillern 
Ramon de Montcada i per Guillem de Monrpeller, havia cercat en 
Eudbxia, filla de l'emperador de Constantinoble, la futura muller del 
jove rei, que aleshores comptava disset anys.280 L'objectiu politic dels 
tractadors d'aquest matrimoni amb una princesa tan llunyana sembla, 
segons ha remarcar Jordi Ventura, que anés encaminar a cercar un aliat 
principalment contra els inreressos de Genova: I'emperador Andrbnic 
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Comnk podia ser un element dissuasiu de la política antiprovencal que 
duien a terme els genovesos, els quals, de la seva banda, tenien en aquel1 
rnoment interessos comercials imporrants a Bizanci.*" 

Els aragonesos, en canvi, allunyats com estaven tradicionalment de 
la problemhtica occitana, tenien com a preocupacions més immediates 
protegir la seva rereguarda, enfront dels navarresos i sobrerot dels cas- 
tellans. Per a ells era molr més important el manteniment de la pau amb 
el seu veí de Castella, segellada amb un enllac matrimonial, que tots els 
esdeveniments occirans, un problema del monarca, no del regne, i en 
rot cas pertanyent al Principar. 

Tot i que els tractes amb les dues pretendents es dugueren a rerme 
amb fo rp  celeritat -amb Castella, gestionars probablement per l'alferes 
del monarca, Gonzalo Copellin0-,2~* quan la princesa grega arriba, 
acompanyada d'un bisbe i dos senyors de la cort imperial, a Montpeller, 
s'assabenth que Alfons ja s'hague casat amb la infanta castellana el 18 

- 

de gener de 1 174.283 La princesa bizanrina s'hauria de conformar amb 
un matrimoni menys Ilustrós, ates que es desposa amb el jove Guilhem 
VI11 de M ~ n t ~ e l l e r . ~ ~ ~  

La ciutat de Saraeossa reuní el 18 de gener de 1174 el bo i millor de " " 
I'Església de la província tarraconense i de la noblesa aragonesa. Hi eren 
presenrs el cardenal Jacinr, legat de Roma pera aquella solemne ocasió, i 
I'arquebisbe deTarragona, Guillem de Torroja, rambé legar papa1 i germh 
del mestre Arnau deTorroja, que igualment hi assistia. No hi mancaven 
Berenguer, abat de Monrearagón, germa del monarca, així com els bisbes 
d'urgell, Tortosa, Vic, Girona, Barcelona, Lleida, Pamplona, Saragossa, 
Osca i Tarassona. Al seu cosrat la representació dels nobles aragonesos 
completava la nbmina dels assistents: el comte Arnau Mir de Pallars, 
el rnajordom Ximen de Artosilla, l'alferes Sancho Ramírez, Pedro de 
Casrillazuelo, Pedro de Arazuri, Blasco Romeu, Ximen Romeu, Blasco 
Maza, Arraldo de Alagón, Galindo Ximensis, Deusaiuda, Gamba1 de 
Bel, Pedro de Alcalá i Pelegrín de Castellaz01.~~~ 
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L'objetiu de la reunió -a la qual no assistí cap noble catala, fet 
que confirma el seu posicionament en favor de la infanta bizantina i el 
seu decantament pels interessos occitans, aixi com el distanciament de 
I'actitud del monarca- se cenyia a assistir al matrimoni del rei, una de 
les parts més importants del qual consistí en I'esponsalici que el monarca 
catala féu a la seva futura muller. A més de diversos drets situats al regne 
d'Aragó, la donació comprenia Tortosa, Almenara, Ascó i Gavi, Sant 
Feliu i Viladecans, llocs on i'orde del Temple hi tenia drets, alguns dels 
quals derivats de penyores. Per aquesta raó, quan fra Arnau signi com a 
testimoni el document d'esponsalici, féu posar una condició en la donació 
del monarca, que: "se salves en tot el dret de la nostra casa i de totes les 
penyores que tenim en alguns dels llocs esmentats." 

Un dels aspectes de profunda dimensió política en que in te~ingue  
Arnau deTorroja fou el relatiu a la solució del conflicte sobre la jurisdicció 
de la ciutat i el camp de Tarragona, que enterbolí la vida pública d'aquesta 
contrada bona part de la segona meitat del segle XII. 

El problema venia de molt Iluny, de quan i'arquebisbe sant Oleguer 
-que havia rebut la ciutat i el camp el 25 de gener de 11 18 de mans de 
Ramon Berenguer IIIZg6 i I'arquebisbat el 21 de mar5 de l'any següent 
de mans del papa Gelasi II-"' decidí, per tal d'activar la colonització 
del sector tarragoní, donar el 14 de mar5 de 1129 la ciutat i el seu 
territori, previ acord amb el comte, al cavaller normand Robert Bordet, 
emparentat amb els Aguiló, i que havia servit previamenr com a soldar 
al rei Alfons 1 el Bataller d'Aragó.288 

Passats bastants anys, i havent resultat inoperants les actuacions 
del normand pel que feia a la colonització del territori, el nou titular del 
comtat de Barcelona, Ramon Berenguer IV, volgué recuperar el domini 
que estava en mans del príncep Bordet, que així s'anomenava el feudatari. 
En aquest pla de recuperarció el comte obtingué la col~laboració del nou - 
prelat, Bernat deTort, proposat pel comte i acceptat pel papa Eugeni 111 
després de la mort de Gregori el 25 de mar5 de 1146.*" El nou arquebisbe 
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fou un bon aliat de la nova oolftica tracada oel cointe barceloní, de 
manera que redui les competincies del seu feudatari a través de diversos 
convenis que Robert Bordet hagué de signar i acceptar."' Finalment, 
amb el suport del tribunal de la cúria reial, I'arquebisbe aconseguia 
rebaixar encara més els drets del Bordet i, a través d'una donació de 
dubtosa legalitat, concedia, al mes d'agost de 1151, la ciutat i el camp 
de Tarragona a Ramon Berenguer IV amb la condició que l'ajudés en 
la colonització, i en uns termes semblants als utilitzats vint-i-dos anys 
abans per sant Oleguer amb Robert  borde^.^" 

Malgrat que probablement abans que Sacabés I'esmentat any les tres 
parts arribaren a un acord que reconeixia una part dels drets del Bordet, 
la querella que enfrontava aquest darrer amb I'arquebisbe i el comte s'ana 
agreujant a mesura que passava el temps, tot i que entre el 1154 i el 1163 
havien desaparegut ja els primers protagoni~tes.~" 21s seus respectius 
successors heretaren un problema que ben aviat havia de prendre el 
camí de la violencia amb I'assasinat, el 1168, de Guillem d'Aguiló, fill 
del Bordet, i del prelat Hug de Cervelló el 1 171.2'3 L'epíleg representa 
I'arraconament dels Bordet-Aguiló dels seus drets aTarragona i el camp, i 
la seva annexió de fet pel monarca i la mitra, que es repartiren la senyoria. 
A través de diverses concbrdies s'aiiaren definint els drets qqe el comte i 
I'arquebisbe havien de tenir en aquest territori. Una de les més importants 
fou anomenada Adperennem -per les paraules de I'en~a~calament de 
I'instrument que I'enregistra-, signada el 7 de julio1 de 1173 entre 
Alfons 1 i I'arquebisbe Guillem de Torroja. 

Tot i que no devia ser especialment difícil la consecució d'un acord 
entre aquests dos personatges ateses les relacions que mantenien des de 
feia temps -recordem que el nou prelat tarragoní havia estat, a la seva 
epoca corn a bisbe de Barcelona, una de les persones més properes al 
monarca en la seva qualitat de tutor durant la minoritat d'aquest per 
disposició del seu pare Ramon Berenguer IV, i així mateix integra durant 
molt de temps el consell del rei-, el coneixement que I'arquebisbe tenia 
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de la problematica de la senyoria deTarragona -en que havia intervingut 
el 11 5 1 durant I'enfrontament entre el Bordet-Aguiló i I'arquebisbe- el 
situaven en una posició immillorable per tal d'aconseguir solucions 
positives per a la seva església. Malgrat el coneixement de I'afer, doncs, 
els dos protagonistes reclamaren el consell de persones neutrals que 
definissin objectivament els respectius drets. El document que enregistra 
I'afer té interks a consignar els noms d'aquestes persones, entre les 
quals s'esmenten els bisbes de Barcelona, Tortosa i Girona, a més del 
mestre provincial del Temple fra h n a u  de Torroja i els nobles Arnau de 
Castellvell, Ramon de Monrcada, Ramon Folc de Cardona, Guerau de 
Jorba, Arnau de Vilademuls i Guillem de Bell-llo~.~'~ 

Sembla que la participació de fra Arnau en la delimitació dels drets del 
prelat i el monarca no ani només determinada per la relació que mantenia 
amb tots dos protagonistes, amb els quais I'unien Ilacos de parentiu, sinó 
també pel coneixemenr personal que tenia sobre tot I'afer, ja que havia 
estar restimoni presencial de la seva problemitica precisament en qualitat 
de m k i m  responsable de I'orde a la circumscripció catalana. 

La relació sovintejada amb la monarquia facilita ranmateix molts 
contactes de fra Arnau amb la noblesa de l'entorn d'Alfons 1. El nom del 
mestre provincial apareix moltes vegades a l  costat dels prbcers del país 
que acompanyaven el sobira. 

6.7.2. Relacions amb 1'Eglésia 

No es pot obviar que fra Arnau deTorroja, com els altres membres de 
i'orde, eren veritables religiosos, que duien vida comunitaria i que havien 
solemnitzat el seu lliurament a Déu a travbs dels vots monhtics, als quals 
probablement ja en aquesta epoca afegiren el de defensar Terra Santa. 
De la mateixa manera que altres ordes religiosos implantats en aquesta 
epoca al nostre país, com podien ser els benedictins o els cistercencs, 
els templers no depenien dels respectius ordinaris, sinó que estaven 
únicament sotmesos a les directrius i l'obedihncia del mestre major de 
I'orde i els seus representants a les terres occidentais, i en darrera instancia 



a la Santa Seu. Per consegüent, els templers no estaven subordinats als 
bisbes de les dibcesis on tenien les seves comandes o convenrs. Aixb, perb, 
només afectava a l'organiaació interna de I'orde, a la seva disciplina, a 
la seva vida religiosa i als aspectes interns de les comunitats templeres, 
on els prelats no tenien cap competkncia. Els bisbes, pero, com a caps 
religiosos de les seves circumscripcions eclesiistiques, tenien un seguit de 
drets en les esglésies i parrbquies que no podien ser preterits per ningú 
sense lesionar les prerrogatives episcopals. Els templers -fills predilectes 
de la Santa Seu- foren afavorits pels papes del segle XII principalment 
amb un conjunt de privilegis que sovint col.lidien amb els drets de 
l'Esgl&sia ~iiocesana.2~~ Un dels més qüestionats pels prelats i els rectors 
de les esglésies fou el de I'exempció del pagament de delmes per les terres 
que conreaven, que els remplers havien obtingut de la Santa Seu i que 
aquesta reiteradament va confirmar. 

6.7.2.1. L'arquebisbe de Tarragona 

Durant el període en quk fra Arnau de Torroja exerci el citrec de 
mestre provincial, a la dibcesi de Tarragona només hi havia constituides 
dues comandes que ho foren precisament a iniciativa seva. Eren les de 
Barberi, a la Conca de Barberi, i del Rourell, al camp de Tarragona. La 
primera respongué a la necessitat d'organitzar en el lloc una de les primeres 
donacions comtals que rebé I'orde al comtat de Bar~elona~~%entre que 
la segona es crea per gestionar de manera més adient el patrimoni que 
havia concedit al Temple Berenguer de Monells en ingressar a 1'0rde.2~' 

295. Unarelaciódelr ders conccdirs pels papesalr rernplersalsegleui es I'OC veurern lacol.lecci4 
de butlles papals adre~ades a rorde publicada per Kudolf Hierrand; vegeu R. HIESTAND, I>opm<rkundenfir 
7émpler z<nd/ohannitm ArcbivbPnrhtr und Tata. Vororbcirrn nrm Onenf PonnI;ciro, l, Gorringen, 1972 i 
R. HCESTAND, Pap~trirkudtnfir Templrr undJohnnnitcr Nnrur Folp Vomrbeiren íum Oriem I'unh~ciu, 
II, Gorcingen, 1984. 

296. Sobre els orlgens i I'euolució d'aquesta comanda podeu vcurc J. M. SANS I Tnavt, mAl~uns 
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Per aquesra epoca, probablement entre 1160 i 1162, el cavaller 
Berenguer de Monells, arnb motiu de la seva professió, concedí a I'orde 
el mas de Bellestar, situat al camp de Tarragona, que li havia pervingut 
per donació vers el 1155158 de l'arquebisbe Bernar de Tort, ratificada 
el 1160 per Ramon Berenguer IK2" Els cernplers aconseguiren dels 
nobles de la zona les corresponents confirmacions d'aquesta donació 
per tal d'evitar problemes futurs: d'aquesta manera el 20 de desembre 
de 1162 el rnestre provincial Hug de Barceló obtenia els possibles drets 
que tenia al mas de Bellescar Guillem de Claram~nt,*~%entre que el 
23 de desembre de 1 166 ho feien els Aguiló i el 3 de novembre de 1 170 
novament Guillem de Claramunt.'OO Uns anys abans, el 13 de maig de 
11 63, Ramon de Monells, germi del concedent, havia confirmat també 
la possessió del mas en favor de l'orde. 301 En les tres darreres vegades, 
hom rroba la presencia d'Arnau deTorroja, sigui acompanyant el mesrre 
el 1 163, sigui com a titular de la provincia el 1 166 i el 1 170. 

218. Josep Maris S a ~ s  1 Tmvé, "El Rourell, una prcvptoriadelTeinple al canip dcTarcagoni ..", 
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Les esmentades confirmacions de Guillem de Claramunt de 20 
de desembre de 1 162'02 i de 3 de novembre de 1 170303 exceptuaven 
sxpressament els delmes, que declaraven que pertanyien a I'Església de 
Tarragona; la segona, a més, ho feia també en relació a les primícies, que 
confessava que perranyien a I'esmentada institució eclesiistica. 

Per poder crear una comanda que administrés més direcrament el 
patrimoni de que disposava I'orde al camp de Tarragona calia arribar a un 
acord amb la mitra pel qual restessin ben fixats els drets de I'arquebisbe 
derivats de lapossessió dels esmentats delmes i primícies, aixícom també 
les obligacions dels templers. 

El mestre provincial gestiona un conveni amb I'arquebisbe Berenguer 
de Vilademuls que es materialitza al mes de desembre de 1180 i que 
possibilirava la creació d'una comanda al camp de Tarragona. L'acord 
afectava en primer lloc la distribució dels delmes que en la concessió 
inicial Shavien reservar a favor de I'Església tarrag~nina.~'~ El solemne 
acte en que es lligaren els pactes es dugué a terme el dia 19 de I'esmentat 
mes a Barberi, on s'havia desplaqat el prelat i on, a més, s'havien reunit 
en capítol els responsables templers de la província. L'acord implicava 
que, per I'explotació de les terres dedicades a la vinya i els cereals, els 
frares haurien de prestar els delmes corresponents a I'arquebisbe; el 
delme del bestiar s'estipulava en deu anyells que cada any els templers 
lliurarien a YEsglésia, mentre que el dels molins era avaluar en un sesrer 
d'ordi i un altre de forment, i el dels horts i els arbres fruiters, en dotze 
diners. Aquest sistema s'aplicaria a totes les propietats que els templers 
poguessin adquirir en l'esdevenidor i per qualsevol motiu al territori de 
Tarragona. En segon lloc, el prelat eximia del pagament de qualsevol 
delme un farraginal de quarre sesters de sembradura que conreessin 
directament els frares. 

La part més imporrant de I'acord de cara a la futura creació l u n a  
comanda al Rourell afectava, pero, a la possibilitat de bastir una capella 
o església per a la comunitat que s'hi pogués establir. En aquest sentit, 
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I'arquebisbe donava permís als templers perquk a I'esmentar mas poguessin 
edificar un oratori, d'acord amb els privilegis papals de que gaudia I'orde 
i salvanr sempre els drers pertanyents a I'Església r a r r a g ~ n i n a . ~ ~ ~  

De segur que Arnau deTorroja posa també les bases pera solucionar 
un alcre conflicte amb I'Església tarragonina derivat dels mateixos drets 
referirs a Barberi. 

L'establiment dels templers en aquest lloc havia topar principalment 
amb les dificultats de tot tipus que representa I'exisrkncia d'un feudatari 
anterior. És probable que aquesta circumsrincia fins i tor hagués fet 
ajornar el moment de creació de la comanda. Presa, perb, ladecisió, calia 
anar llimant aquells aspectes negatius del domini fins a aconseguir una 
solució definitiva. Relacionat amb tot aixb hi havia un altre tema que 
cambé era moriu de conflicte per a la possessió pacifica del parrimoni 
templer en aquest lloc: ens referim al tema dels delmes. 

Tot i que I'esglisia parroquia1 de Barberh pertanyia al prelat 
diocesi, com fixava la butlla d'Anastasi IV de 1154 i ho confirmava 
la de Luci 111 de 1 185,306 sembla que Pere de Puigverd, el feudatari 
de Barberi pels comres d'Urgell i de Barcelona, en percebia els 
delmes, una parr dels quals el 18 de desembre de 1164 havia deixat en 
testament al monestir de Poblet, on havia escollit sep~ltura."'~ També 
havia concedit a I'esmentat cenobi el seu domini de Pira, amb la condició 
que per aquesta donació els monjos lliuressin cent morabatins a Ramon 
de Torroja. La posessió d'aquests drets pel monestir fou efectiva, ja que 
al cap d'uns anys, el 4 de marq de 1167, l'esmentat Ramon declarava 
que havia rebut la susdita q~antirat."~ D'altra banda, Pere havia deixat 
també a I'arquebisbe i a I'Església de Sarragona els delmes de Prenafera, 
tor i que el prelar, el 3 de febrer de 1168, especifiqués que tenia per 
donació de Pere de Puigverd els delmes de Barbeta i Prenafeta.30' El 
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fet cert és que al comencament de la dkcada dels vuitanta del segle XII 

Poblet obtenia una sisena part dels delmes de Barberi i una quarta part 
dels d'Anguera, Ollers, Montornls i el Pinetell.3'o El prelat Berenguer 
deVilademuls, en la seva pretensió de posar ordre en la complicació que 
suposava la percepció d'aquests drets, arriba a un acord al juiiol de 1181 
amb el monestir de Poblet mitjancant el qual s'estipulava que el cenobi 
percebria íntegrament els delrnes de Vimbodí, mentre que I'Església ho 
faria sobre els de Barberi, Anguera, Ollers, Montornes i el Pinatell.311 
La intervenció del cardenal Enric, legar de la Seu Apostblica, palesa a 
bastament la importancia de la concbrdia entre ambdues parts. 

L'arquebisbe no havia resolt totalment el problema dels delmes de 
Barberi mitjancant i'acord amb Poblet, ja que els templers hi tenien 
també possessions i terres que conreaven directament i que, per privilegis 
de la Santa Seu, estaven exemptes d'aquest tipus de tributs."' Aixb havia 
provocat un llarg enfrontament entre els frares i el rector de la parroquia, 
que exigia el corresponent pagament del delme i la primícia. Tot i que 
I'acord el devia haver gestionar inicialment fra Arnau de Torroja, la seva 
signatura no es materialiai fins molts anys més tard, Pany 1194, quan 
fra Arnau de Torroja ja havia traspassat.'13 
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6.7.2.2. Els altres prelats 

No fou només I'arquebisbe de Tarragona amb qui es relaciona 
el mestre Torroja per arranjar problemes sorgits entre les institucions 
que cadascun representaven. El patrimoni que anaven forjant els frares 
s'estenia per tots els dominis del monarca catala, ultrapassant fins i tot 
els seus límits. Amb gairebé cada cap de dibcesi on el Temple hi tenia 
drets, fra Arnau hagué de pactar acords per tal de garantir per al seu 
orde la pacífica possessió dels béns que anaven configurant la propietat 
de cada comanda. 

D'altres vegades aquestes relacions amb els prelats responien a causes 
alienes a les compet&ncies específicament eclesiastiques. Així esdevingué 
amb Bernat de Berga (1 172-1 188), successor de Guillem deTorroja a la 
seu de Barcelona quan el primer fou promocionat a la seu metropolitana. 
Tot i que desconeixem el motiu i la destinació dels diners, aquest prelat 
va manllevar a I'orde del Temple cent setanta-tres morabatins aiadins 
d'or, tal com reconeixia a fra Arnau el 15 d'abril de 1178."* 

Bona part de les propietats que i'orde havia aconseguit des del 
moment en que s'havia establert als dominis dels prínceps catalans 
es trobaven incloses dins els límits diocesans del bisbe de Lleida, i 
concretament als termes de la ciutat de Lleida i el castell de Montsó. Els 
templers tindran conflictes constants amb aquest prelat, gairebé fins al 
final de l'orde. Fra Arnau fou més partidari d'arribar a acords que no pas 
plantejar enfrontaments, de manera que el 3 de maig de 1174 convenia 
amb el bisbe Guillem Pere de Ravidats una repartició dels drets eclesiistics 
de les parrbquies del terme de Montsó i la Llitera pertanyents alTemple 
entre aquest orde i el prelat. 

L'establiment de I'orde a la ciutat de Lleida immediatarnent després 
de la seva reconquesta i I'organització progressiva de la comanda, que 
implica l'assumpció del patrimoni inicial concedit per Ramon Beren- 
guer IV i dels aitres béns que la generositat dels fidels ana ampliant, 
determina tot plegat el sorgiment dels primers problemes amb 1'Església 
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diocesana, arran sobretot de la percepció dels delmes i primicies que 
l'orde, d'acord amb el conringut de diversos privilegis papals de que 
gaudia, estava exempt. D'altra banda, el prelat lleidatii considerava 
que aquesta exempció només afectava aquelles rerres i propietats que 
conreaven directament els frares i que, per tant, no era aplicable a aquelles 
propierats que explotaven altres persones. 

A més d'aquests motius, existien altres focus de discordia amb 
I'Esglesia lleidarana en aquesr moment, representats pel patrimoni que 
l'orde havia constituit al volrant del castell de Montsó, situar també dins 
els límits diocesans ilerdenses. L'11 de juny de 1149, mentre I'exkrcir 
catali assetjava la capital del Segrii, i precisament menrre els assetjants 
es trobaven al capdamunr del puig de Gardeny, s'havia aconseguit un 
acord sobre l'església de Sant Joan de Montsó, situada dins els murs del 
castell. D'aquesta església, que havia estat una antiga capella reial, San$ 
Ramírez n'havia fet donació el 1089 al bisbe de Roda, donació que 
bastants anys més tard, porser cap al 1137, havia contirniat Ramir el 
M ~ n j o . ~ "  Degué ser probablement arran de la participació dels remplers 
en la reconquesra de la ciutat de Lleida que el mestre provincial fra Pere 
de Rovira sol.1iciti de Ramon Berenguer IV una solució al problema que 
represenrava albergar dins els murs del castell de Monrsó una església 
depenent de l'ordinari diocesi. El fet és que el comte insta el prelat a 
[robar una solució que comporta la donació de I'esmentada església 
als frares. En aquest sentit, el bisbe Guillem Pere de Ravidats concedia 
l'església de Sant Joan de Montsó a l'orde, reservant-se, perb, la jurisdicció 
episcopal, la consagració de les esglésies, l'ordenació dels clergues i la seva 
obediencia i correcció, a més de l'aportació de I'oli crismal, la celebració 
dels sínodes i els baptismes."' Els frares, de la Ecva banda, renunciaven 
a favor del prelat a una propietat pertanyent a l'esmeiitada església que 
estava situada a Osca i li donaven el castell i l'església de Fonrs, mentre que 
el bisbe concedia a I'orde el delme deTamarit. Al cap d'uns dies el capitol 
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canonical de Roda, en presencia del capella temple[ Rotlan i d'Eximén 
Garcés, justícia de Montsó i Barbastre, ratificava aquest acord. 

A mesura que els tem~lers  s'implicaven més directament en 
I'administració dels béns que havien adquirit per donació comtal i ampliar 
per la generositat de nobles, cavallers i fidels, sorgiren noves dificultats 
que condicionaven la possessió pacifica dels bkns adquirits. Una part 
important de la gestió duta a terme pels responsables provincials catalans 
de l'orde consisti precisament a aconseguir acords amb els prelats amb 
la finalitat de garantir la vigencia dels privilegis concedits per la Santa 
Seu i que, d'altra banda, representaven uns ingresos que calia defensar 
constantment. 

Els primers problemes s'havien originat amb les actuacions inicials 
dels templers en les possessions obtingudes a la diócesi de Lleida, 
concretamenr a Montsó, Remolins, Gardeny, Corbins, davant Alguaire 
i el Segria,3I7 en les quals el bisbe reclamava els seus drets. Sembla que la 
consecució de I'acord entre el mestre Pere de Rovira i el bisbe de Lleida 
Guillem no havia estar gens ficil, si tenim en compte el fet que el mateix 
document que l'enregistra parla de "rnaxirnas et dt@ciles conguestioner 
atque contertiones", i que s'obtingué gricies a la intervenció dels bisbes 
germans de Saragossa i Barcelona, Pere i Guillem de Torroja, que 
actuaren d'irbitres, del legat pontifici cardenal Jacint, del comte Ramon 
Berenguer IVi d'altres barons de la seva cort com el comteknau de Pallars, 
Ramon de Pujalt, Ramon de Castellvell i Berenguer de Torroja, entre 
els més desta~ats."~ L'acord se signa a Saragossa el 2 de juny de 1154 i 
declara, entre d'altres disposicions, que els frares tinguessin Remolins amb 
el seu terme; Gardeny, amb tot el que hi posseien ells i el que hi tenien els 
seus homes, tant a Fontanet com a Pardinyes; el delme de la tercera part 
de Corbins; la primícia de les terres on treballessin personalment, així com 
I'església del Iloc, el delme de les terres davant d'illguaire i del Segria que 

317. El Scgria en aquesra epoca l'inrcgraven elr termes sctiids de Torrefairera, Rosselló. Vilariova 
de Segrii, Torre-secona, Benavcnr i la Porrella, vcgeu h m o n   sanas^, Eh mmolini deL nmplerr nlSegñU SI 
refle u,, Ern<di e rrnvér de6 inir dorumcnrr. Tesina de Llicrncisrura prrsent~dida a la Univenicar de Barcelotia 
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conreessin direcrament. A I'últim, hom estipulava que els feligresas de 
Montsó, d'acord amb la sevavoluntat, es poguessin lliurar per inhumar a 
I'església diocesana de Santa Maria o a la templera de Sant Joan. En favor 
del prelat se li assignaven les esglésies de Fuenclara (Albalar) i Estiche, 
juntament amb les possessions de les almúnies deTamarit, mentre que els 
frares havien de tenir la capella de Sant Joan de Montsó, les esglésies de 
Sant Jaume de Xalamera, de Ballobar, de Cascallar, d'urceia, de Ficena, 
de Larroya i l'almúnia de Sant Jau~ne.~" 

Els problemes se solucionaren només momentiniament perque ben 
aviar sorgiren de be11 nou diferencies entre I'ordinari i els templers que 
aquesta vegada s'arranjaren I'any 1160, essent els interlocutors el bisbe 
Guillem, juntament amb vint-i-set canonges de la Seu de Lleida, i el 
mestre provincial Hug de Barceló i nou templers més.320 La seva major 
part afectava possessions que els frares tenien a Monrsó. 

Fra Arnau de Torroja no fou di6 a tota aquesra problemitica que 
I'orde es rrobi amb I'ordinari de Lleida, i com els seus uredecessors intenta 
solucionar puntualment els conflictes que anaven sorgint amb la mitra. 
Pera I'obtenció del corresponent acord fra Arnau disposava d'una xarxa 
important d'amistats dins I'Esgl6sia que sovint li donaven suport en les 
seves reivindicacions, com era el cas dels seus germans Pere de Torroja, 
bisbe de Saragossa, i Guillem deTorroja, arquebisbe deTarragona i legat 
apostblic. Precisament, gricies a la intervenció d'aquests dos prelats i 
encara més concretament a I'arbitratge del primer, el 3 de maig de 1173 
el bisbe de Lleida Guillem i els seus canonges, d'una part, i el mestre fra 
Arnau de Torroja, juntamenr amb altres vuit frares, signaven un acord 
pel qual es posaven fi a les dissensions que els havien enfrontat sobre la 
percepció de diversos delmes i primícies a les aimúnies de la Llitera i al 
terme de M o n t ~ Ó . ~ ~ '  

319. F. ~ S T I L L ~ N  COKTAOA, " D i ~ c ~ s i o n e ~  ..", p i g .  65. 
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6.7.2.3. Els altres ordes religiosos 

El matrimoni de Ramon 11 de Torroja amb Gaia de Cervera, filla de 
Pon$ de C e ~ e r a  i Almodis, senyors de I'Espluga de Francolí Sobirana, 
esdevingut probablement poc temps desprds de I'ingrds d'Arnau al 
Temple, entre el final de 1163 i el comenCament de 1 164,322 posava en 
contacte més directe Arnau de Torroja amb el monestir de Poblet, atesa 
la proximitat de I'Espluga amb el cenobi. De fet, fra Arnau ja coneixia 
des de molt temps abans el cenobi de la Conca, a i  qual havia concedit el 
23 d'abril de 11 5 1, quan tot just la comunitat cistercenca iniciava la seva 
singladura, un camp que posseia a la partida de Fontanet, al terme de la 
ciutat de Lleida, que havia estar del sarraí Farfon i que li havia donat el 
comte Ramon Berenguer IVZZ3 

La implicació del seu nebot Ramon 11 en els temes de la Conca de 
Barberi, on passava temporades ocupat principalment en I'administració 
del domini familiar de I'Espluga, degueren afavorir la presencia del 
mestre en aquesta contrada, arran sobretot del fet que l'orde posseia 
des de 1132 el castell de Barberi per donació del comte Ermengol VI 
&Urge11 i confirmació posterior de Ramon Berenguer KEspluga 
de Francolí devia ser un dels llocs que fra Arnau sovintejava en els seus 
desplapments des de Gardeny, on disposava de la seva cúria provincial, 
fins a Tarragona, d'on el seu germi Guillem n'era I'arquebisbe, i altres 
llocs més orientals i meridionals. Devia ser en aquests viatges que el 
mestre s'adonaria de les possibilitats econbmiques que oferia en aquel1 
moment una petita població reial, Vimbodí, que s'havia constituit per 
iniciativa de Ramon Berenguer IV a la banda septentrional de I'Espluga 
i al costar del terme del monestir de Poblet. La fecunditat de les seves 
terres, &una banda, i, de I'altra, la lentitud de la seva colonització per 
manca d'elements humans suficients per desermar els camps del terme, 
feien d'aquesta població un objectiu econbmic desitjable. Per aixb, fra 

322. Sabrc la data d'aquesr matrimoni vcge~iJosrp Maria S ~ S  I TwÉ,  1.a colonilucidde Lz Conca 
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Arnau, interessat en I'adquisició devimbodí, la facilita a través del sistema 
que sovint utilitzi en aquests anys I'orde per fer-se amb la propietat de 
llocs que desitjava adquirir: obtenir del monarca que Vimbodí fos la 
garantia d'un préstec de diners deixats per l'orde al monarca. Vimbodí 
fou la penyora que oferí Alfons per tres-cents morabatins que havia rebut 
en préstec dels ternplers. 

Si bé no fou una donació personal ni de I'orde que representava, fra 
Arnau de Torroja apareix com a testimoni de la concessió d'un sarraí en 
favor del monestir de Santes Creus feta per Alfons 1 al mes de desernbre 
de 1177, mentre el monarca es trobava a Fraga.325 El mestre templer 
acompanyava el monarca juntament amb altres nobles importants de 
la cort, com ara Ramon de Montcada, Guillem de Cervera, Bernat 
d'Anglesola i Guerau de Jorba. 

Frahnau mantingui bones relacions amb els cistercencs, no només 
amb el monestir de Poblet del qual, corn hem anotat més amunt, fou un 
dels primers benefactors, sinó que com a mesrre provincial afavori també 
aquest orde. Així, quan a final de l'estiu i comensament de la tardar de 
1 176 es trobava al Rosselló per afers de la casa del Masdéu -precisament 
el dia 10 de seternbre rebia juntament amb el comanador de la casa, fra 
Ramon de Canec, una irnportant donació d'Ademar de Mo~set-~* va 
definir a favor de I'abat Vidal de Fontfreda i d'aquest monestir el delme 
i el dret que el Temple tenia o podia tenir en els quarts que el rei Alfons 
els havia donat al terme de Pajo l~ .~~ '  

Tot i que I'administració dels convents de la seva responsabilitat 
tenia molt ocupat fra Arnau, sovint els seus desplaqamenrs pel territori 
per gestionar assumptes relatius al seu orde eren motiu de trobada amb 

325. Joan PAPBLL 1 bnoru ,  Diplomar& del monrrrir de Santa Mnria a2 Snnm Cnu (975-1225), 
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els pacenrs i amics. Les causes d'aquestes trobades foren ben diverses. La 
professió d'un nou membre, I'admissió d'un donat, la compra d'un bé 
imporrant, I'acord amb un noble o eclesiastic o bé I'anada a la cort del 
monarca posava sovint en comunicació Arnau amb els seus parents. El 
26 de febrer de 1177 el mestre provincial es trobava a la casa de Barberi, 
on rebia a l'orde Berenguer de Giver, el qual concedia al Temple, amb 
I'aprovació del seu germi Ramon, una heretat a la Sala de Forks o 
de C o m a l a t ~ . ~ ~ ~  A més del comanador del convent, fra Berenguer de 
Mont, i d'aitres frares, es trobaven presents el noble Gombau d'Oluja, 
probablement oncle d 'hnau,  i els seus nebots Ramon 11 de Torroja i 
Gaia, a més dels parents d'aquesta dona Ponq i Ramon de Cervera i dels 
castlans de Forks Pere i Berenguer de Tudela. 

A banda, perb, de marmessor, Arnau de Torroja fou un important 
beneficiari del tesrament del seu germi Berenguer de Torroja, i a més, 
l'encarregat d'assignar béns als alrres legataris. En aquest darrer sentir, 
a Arnau li era confiar de donar cenr morabatins a la canbnica de la Seu 
&Urge11 que havien de sortir de les honors que el testador posseia al 
castell deTorre. Com a beneficiari directe de Berenguer, Arnau rebia les 
cases i un hort que el testador tenia a Torroja i el mas de Guillem Sala, 
amb totes les possessions i pertinences, juntament amb una conomina 
que n'havia formar part i una altra conomina que havia estar una vinya 
i que tenia en aquell moment Pere de Mata-rodona; així mateix rebia el 
molí que es rrobava situat entre Torroja i Sió, que tenia també Pere de 
Mata-rodona, amb les vinyes annexes. Tot aixb, pero, era donat amb la 
condició que després de la mort d'Arnau un sacerdot habités a les cases 
de Torroja per tal que diiriamenr celebrés els oficis divins a I'església de 
Sant Salvador deTorroja en sufragi de les animes dels dits Berenguer i el 
seu germi Arnau i ringués I'esmentat honor de Guillem Sala, juntament 
amb les coromines, les vinyes, el molí, I'era i el paller. A més a més, 
estipulava que I'esmenrar sacerdot no hagués de dependre del bisbe ni 
del capelli de la dita església, ni tampoc dels senyors del castell, sinó 
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que la seva designació es fes de comú acord entre el poble de la vila de 
Torroja i el senyor del castell. 

Arnau rebia, a més, en la seva qualitat de cavaller, diversos castells 
que posseia Berenguer, entre els quals els de Camarasa i Cubells, tal 
com els havia tingut el seu pare i amb les millores que hi havia fet 
Berenguer; el &Almenar; el de Carratali -que tenia pel comte de 
Barcelona-; el de I'Ametlla de Segarra, amb els cavallers i el senyoratge 
i dues parts de la dominicatura, ja que la tercera restant la concedia al 
seu nebot Ramon 11 de Torroja. Aquestes donacions a Arnau restaven, 
pero, condicionades, ja que el testador, a més de deixar una tercera part 
del castell de I'Ametlla al seu nebot Ramon, en cas de mort d'Arnau li 
concedia els castells de Camarasa i Cubells. En canvi, si Arnau tingués 
descendencia, el seu fill hauria de posseir els tres castells de Camarassa, 
Cubells i l ' he t l la .  D'altra banda, si Arnau moria sense fills, passaven 
a la filla del testador els castells &Almenar i Carratali, i les dues parrs 
de l'Ametlla. 

Finalment, Arnau de Torroja hauria de tenir tots els béns del testador, 
llevat de I'honor que deixava a l'església de Sant Ruf de Lleida, fins que no 
haguessin estar pagats tots els deutes de Berenguer i els cent morabatins 
que assignava a l'església de la Seu d'urgell. 

El grau de confianga de Berenguer de Torroja amb el seu germi 
Arnau queda palks encara més ~ e l s  encirrecs de tipus familiar que 
li féu, ja que li encomanava el que mis estimava, la seva filla, per tal 
que en el moment oportú, d'acord amb els seus parents. la maridés 
convenientment. 

Finalment, el baró pregava al seu senyor el comte Ramon Beren- 
guer IV i als seus amics, parents i vassalls que vetllessin pel compliment 
de les seves disposicions testamentiries. Entre els primers esmentava 
Ramon de Pujalt, Guillem de Cervera i Guerau de Jorba, mentre que els 
vassalls que s'haurien de preocupar també de dur a terme allb expressat 
en el seu testament eren Bernat de Fluvii, Gombau de Tdladell, Pere 
Arnau de Cervera i Pere de Calonge. 

Berenguer de Torroja no va superar la maiaitia que va determinar 
l'atorgament del seu testament i els encirrecs específics al seu germi 



Arnau. El 31 d'agost, tres mesos justos despres de la redacció del 
testament, Berenguer lliurava el darrer tribut mortal, probablement a 
Barcelona, potser al palau episcopal on devia residir, al costat del seu 
germi, el prelat de la ciutat. Abans d'escolar-se el termini legal, el primer 
de gener de i'any següent, 1161, el sacerdot Guillem, capella del bisbe, i 
Guillem d'Orta, testificaren davant diversos sacerdots, el prevere Arnau i 
el vicari i jutge Miró, damunt I'altar de sant Felix de I'església dels Sants 
Just i Pastor de Barcelona, les darreres voluntats de Berenguer, expressades 
en I'anterior t e ~ t a m e n t . ~ ~ ~  

Guillem d'Alcarris era fill de Guerau de Jorba i de Saurina, i fou 
un personatge destacat en la política catalana de la segona meitat del - 
segle XII. Seguí en molts aspectes les passes del seu pare i estiguk vinculat 
com el1 amb els cercles més íntims de la cort d'Alfons 1. Estava casat amb 
Elicsendis, filla de Ramon Guillem d'odena, de la qual va tenir una filla, 
Gueraua o Geraldeta, que havia de maridar el vescomte de Cardona. 
Amb aquesta unió els Jorba-Alcarris aconseguien consolidar-se entre les 
famílies més prestigioses del país. 

Per part dels seus cosins, els Cervera, s'havia emparentat amb una 
altra de les families de més alcúrnia en aquells moments: els Anglesola, 
car Guillem de Cervera, fill del seu oncle hombnim Guillem de Cervera, 
havia maridat Berenguera d'Anglesola. 

Un altre entroncament distingit l'havia significar el matrimoni de la 
seva germana Gueraua amb Pere de Puigverd, senyor, entre altres Ilocs, 
de Barberi, Pira i Prenafeta, a la Conca de Barberi. 

Tot i no ser un personatge de la categoria social del seu pare, Guerau 
de Jorba, a Guillem d'Alcarris el trobem sovint al costat del monarca en 
moments d'especial relleu i interes per als assumptes del país. 

D'altra banda, els feus i p ~ s s e s s i o n s ~ ~ ~  de Guillem d'Alcarris feien 
d'ell un personatge economicament fort, així com les seves relacions 
familiars el posaven en una situació de preeminencia. En efecte, 
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el primogenit de Guerau de Jorba i Saurina de Torroja va maridar 
Elisenda, filla de Ramon Guillem d'odena i la seva esvosa Bereneuera. " 
Aquest darrer noble, segons es despren del seu testament atorgac el 3 de 
gener de 1158, dominava diversos castells i tenia diverses possessions 
al Valles, I'Alt Penedks, 1'Anoia i la Segarra, a més de drecs en llocs tot 
just conquerits. Tenia drets feudals als castells d'Arraona, Savid, odena, 
Rubinat, Montlleó, Pontons, la Manresana i Moncfalcó. Així mateix, cenia 
participacions feudals als castells de Passanant, Granyanella i Rocafort, 
així com al de Salou i a les ciutats de Tarragona i Igualada. . - 

Guerau de Jorba, precisament, era vassall de Ramon Guillem 
d'odena pels castells d'odena i Rubinat, que el primer va encomanar a 
Guerau el 24 de febrer de 1142 i que després, mort Ramon Guillem, el seu 
fill Ramon 1 d'odena confirma el 12 de maig de 1 187. Fou probablement 
arran d'aquesta relació entre Guillem Ramon i Guerau que el fill d'aquest 
darrer es casa amb una de les filles del primer, Elicsendis, a la qual el seu 
pare deixa el castell de Savid i drets del de Sabadell. 

Els Jorba; tot i I'extens i important patrimoni de quk disposaven, no 
foren unes persones especialment moderades sinó que sembla que sovint 
allargaven més el bras que la maniga i hagueren d'acudir diverses vegades 
a manllevar diners i fins i tot a alienar part de les seves propierats per tal 
de fer front als deutes contrets. Altisent ha exposar exhausrivamenc les 
finances del baró cot assenyalanr-ne I'etapa brillant i el d e ~ l i v i . ~ ~ '  En la 
seva ecapa bona presta fins i rot diners a Alfons 1 -1'enorme quantitar 
de dos mil morabatins- que aquest no pogué retornar i que implicaren 
que el monarca li cedís en feu els castells de Montblanc i la Riba.332 En 
canvi, durant la seva epoca de declivi econbmic hagué de demanar sovinc 
préstecs al rnonestir de Poblet que, de fec, no pogué pagar totalment 
abans de la swa def~nció."~ 

El seu fill Guillem d'Alcarris no fou gaire diferent. Com que estava 
rnalalt arorgi testamenc el dia 16 d'octubre de 1176, que redacta I'escrivi 
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Vida, personatge vinculat a Guerau de Jorba i al propi tesrador, dels quals 
escriví sovint els i n ~ t r u m e n t s . ~ ~ ~  En les seves disposicions nomenava 
marmessors els seus pares Guerau de Jorba i Saurina, Arnau i Ramon de 
Timor i Pere de Cervelló, i deixava el seu cos per ser enterrar al monestir 
de Poblet, al qual feia donació de la torre de Ferran. No s'oblidava de 
beneficiar I'Hospiral de Sant Joan de Jerusalem ni el Temple, jaque per 
al primer pregava als seus pares que li fessin una donació procedent dels 
seus béns i, a més, personalment, concedia un cavall, menrre que al segon, 
li deixava un bon cavall i les seves armes personals, així com la propietat 
situada entre Aicarris i Remolins, la possessió de la qual els frares discutien 
amb el seu pare. Després de distribuir els seus béns entre la seva esposa 
Elicsendis, la seva germana Marquesa i la seva filla Geralda, i asenyalar 
els deutes que havien de ser satisfets, demanava al seu oncle matern fra 
Arnau de Torroja i als frares del Temple que assumissin el pagament dels 
seus deutes deixant-los amb aquesta finalitat els castells d'Arraona i la 
vila de Sabadell, amb tots els drets i pertinences que hi tenia, i la vila de 
Sudanell, que haurien de tenir fins que recuperessin dos mil sous, que 
havien de servir per fer front a tots els seus deutes. 

Aquesta disposició marca bbviament la confian~a que Guillem 
d'Alcarris tenia vers els templers, i molt especialment vers el germi de 
la seva mare. Tenia la consciencia que els templers, que ja devien tenir 
fama de bons administradors, gestionaríen be els drets que els deíxava, 
que els administrarien lleialment i que pagarien al més aviar possible els 
enormes deutes que deixava. 

6.9. PARTICIPACI~ DE FRA ARNAU DE TORROJA EN L'ARRANJAMENT DE 

CONFLICTES 

La personalirat de fra Arnau, aixi com la seva fama d'home just, 
determina que sovint la seva presencia fos reclamada en la solució de 
problemes que enfrontaven insritucions o particulars. El seu bon criteri 
fou utiliaat freqüentment per tal de posar pau en assumptes que oferien 
un final difícil i Ilarg. Els seus coneixements, d'una banda, i la seva 
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equanimitat de I'altra, garantiren acords en que les parts acceptaren el 
seu arbitratge al costar de prelats o nobles del país. Ja hem esmentat mis 
amunt que fra Arnau va intervenir amb el seu consell en I'acord que el 
7 de julio1 de 1173 va signar el seu germa, I'arquebisbe de Tarragona, 
amb el monarca, i que posava fi a les qüestions que des de molt de temps 
enrere ennegrien les relacions feudals de Tarragona i el ~ a m p . ~ ~ ~  

Al cap de poc temps, fra Arnau tornava a intervenir corn a arbitre 
en les disputes entre Pere Ramon Bernat i Gaufted, prior de la canbnica 
de Sant Ruf de Lleida, per raó de la tercera part deTorregrossa, que havia 
estar precisament de Berenguer deT~rroja.~~%questa comesa la comparti 
amb el seu germa, I'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Torroja, i el 
bisbe de Barcelona, Bernat de Berga, els quals definiren els drets que cada 
part havia de tenir a l'esmentat Iloc, segons el pacte que signaren al cap 
d'un temps, concretament el 9 de maig de 1175. 

7. Fra Arnau de Torroja, mestre major de I'orde del Temple (1181- 
1 184) 

7.1. LA MORT DEL NO& MESTRE MAJOR DE L'ORDE DEL TEMPLE, OT DE 

SAINT-AMAND (u. 1171-1 179) 

El 8 d'octubre de 1179 moria el mestre major Ot  de Saint-Amand, 
que havia regit els destins de I'orde durant vuit anys marcats per greus 
dificultats a I'Orient, entre les quais la de fer front a I'activitat bkl.lica 
del flagell dels cristians de la zona, el temible Saladí, així com, en un 
dtre nivell, les actuacions del cap d'assassins anomenat pels ftancs "el 
Vell de les Muntanyes". Més encara, al juny de 1179 l'esmentat mestre 
major, en una intervenció militar temeraria i perjudicial per a I'exkrcit 
occidental, caigué presoner de Saladí a la batalla de Marj' aayyun, "la 
Vall de les Font~"."~ Potser no 6s alik a aquest fet el judici crític que li 
dedica el cronista de Terra Santa d'aquella epoca, Guillem de Tir, que 
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tot referint-se a I'esmentat mestre el titlla d"'home malvat, superb i 
arrogant, que tenia I'esperit del furor als narius, que no temia Déu ni 
tenia reverencia als h ~ m e s " . ~ ~ '  

No sabem si f rahnau deTorroja realitzi el viatge al convent central 
de Jerusalem amb motiu d'questes circurnstincies o bé hi an i  per tal 
de participar en I'elecció del nou mestre, ates que arran de l'esmentada 
derrota i no volent ser canviat per cap presoner imporrant musulmi O t  
romangué detingut en poder del visir egipci fins que morí. En tot cas, 
la noticia de I'empresonament del mestre major ben aviar recorregué 
els convents europeus de I'orde i arriba també a la riba occidental de 
la Mediterrinia. La desaparició del mestre major i el desconeixement 
de la seva situació en captiveri posaren I'orde durant un temps sense 
responsable mhim,  de manera que calgué procedir a I'elecció del nou 
mestre major. Per bé que inicialment aquesta elecció es feia entre els 
frares que es trobaven a I'Orient, potser en aquest moment ja es comen+ 
el cosrum de fer-hi participar alguns dels responsables de les províncies 
occidentals, o simplement fra Arnau, aresa la seva gran personalitat en que 
destacava la fama com a bon administrador de la província d'Hispinia i 
Provenca i, a més, la seva experiencia en la lluita contra els sarrains arran 
de la seva participació en les conquestes de Torrosa i Lleida. 

La preparació d'un viatge d'aquesta mena era llarga i la seva realització, 
costosa. Hi ha moltíssims exemples de nobles i cavallers catalans que amb 
motiu d'aquest pelegrinatge es veien obligats a manllevar els diners i a 
hipotecar una part important dels seus béns i les seves rendes. Malgrat 
l'atractiu religiós que oferia el viarge pel fet de veure ocularment els 
mateixos indrets que havia santificat Crist durant la seva presencia a 
la terra, els pelegrins havien de superar importants dificultats: a banda 
d'aconseguir la suma de diners necessiria per a costejar-lo, generalment 
atorgaven restament o bé distribui'en els seus béns per al cas que no hi 
hagués retorn. Un exemple el tenim amb Pere de Queralr, un noble 

338. Mestres de I'orde del rernple, pag. 93 



establert a la Coiica de Barberi, on posseia un important patrimoni, que 
abans de ~ e l e ~ r i n a r  cap a I'Orient organitzh alguns dels seus feus per al 

cas que no  retorné^.^" O bé Guillem de Cervera "el Monjo", que amb 
la intenció de dur a terme el mateix pelegrinatge I'estiu de 1203 hagué 
de manllevar al monestir de Poblet I'important suma de mil morabatins 
d'or, pel qual deute ernpenyori al cenobi les rendes dels seus castells de 
Verdú i Prei~ana.3~' 0, finalment, com el propi nebot de fra Arnau, 
el noble Ramon 11 de Torroja que, desitjós d'emprendre un viatge a 
Jerusalem per visitar el sepulcre del Senyor, atorgi el 21 de setembre de 
1175 el seu primer testarnent -al qual després seguiren altres dos, un 
del 13 de desembre de 119 1, arnb motiu de voler realitzar un altre viatge, 
acornpanyat del seu primogenir Rarn~n,"~'  i el darrer, de 7 de mar$ de 
1 1 9 6 i 4 *  on disposava el repartiment dels seus béns entre la seva dona 
Gaia i els seus fills Ramon, Hug, Arnau i Eliarda.jd3 

Frahnau haviaviscut en la seva prbpia persona situacions semblants 
de nobles del país que havien anat a sol.licitar l'ajut dels frares per poder 
dur a terrne el seu propbsit viatger. Així, el 6 de julio1 de 1168, en nom de 
I'orde deixava cent morabatins a Ramon de Castellar, que tenia intenció 
de visitar el sepulcre del Senyor; tot garantint la seva devolució amb la 
penyora de l'heretat que possela a Lleida fins que fossin recuperats aquests 
diners i fixant, juntament amb la seva dona, Ponga, que en cas de morir 
durant el pelegrinatge passés a propietat definitiva dels fra1es.3~~ 

A la primavera de 1181 fra Arnau de Torroja inicia el seu viatge 
cap a Palestina. Abans havia volgut arranjar, de la mateixa manera que 
hem vist que feien els nobles que volien fer la travessia, alguns aspectes 
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urgents relatius a I'economia de la casa provincial de Gardeny. En efecte, 
precisament dels mesos de febrer i mar$ d'aquest any es conserven un 
seguit d'establiments que el mestre provincial va fer a diverses persones 
per tal que posessin terres en conreu a la zona de Llei~Ia.~*~ Era qüestió, 
per tanr, d'assegurar per al cas que no tornés la consecució del mixim 
rendiment possible d'aquelles propietats que eren de I'orde amb la 
seva concessió a diversos pagesos de la contrada. Poc temps abans, a 
i'octubre de 1180, havia passat també per la comanda de Palau del 
Valles per solucionar una serie de deutes que tenia contrets amb I'orde 
Guillem deTorre i que s'elevaven a 120 morabatins, pels quals obtingué 
l'empenyorament de diverses propietats i drets que l'esmentat Guillem 
posseia a la parrbquia de Santa Maria de Pa lau-~ol i ta .~~~ 

El cas, perb, de les terres concedides al Segrii potser tenia també 
un altre caire: tal com afirma Ramon Sarobe, és ben probable que ja 
haguessin estat concedides pels frares i que Arnau de Torroja volgués 
assegurar la pacífica tinen~a de les propietats pels concessionaris abans 
de marrar a Palestina, un viatge que sovint no tenia retorn. En efecte, a 
un dels donataris, Guillem Berenguer de Riudovelles, batlle de I'orde al 
Segrii, se li confirmen les possessions queja tenia, és a dir, tres parellades, 
més una tercera part de parellada de regadiu, així com cinc cafissades 
de seca, amb horts, hortals i tres molins que tenia pel Temple. La major 
part de les terres concedides per fra Arnau estaven situades a Torrefarrera, 
cosa que indica, d'altra banda, l'interes dels frares a potenciar les terres 
que I'orde tenia en aquesta banda del terme de la ciutat de Lleida i que 
representava un dels dominis més importants que els templers tenien 
en aquesta contrada. 

7.2.1. Els acornpanyann 

El fet més probable, doncs, és que fra Arnau -que desapareix de la 
documenració al nostre abast a partir de mitjans de mar$ de 1181- a la 
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primavera d'aquest any o bé a principis de I'estiu iniciés el viatge d'anada 
aTerra Santa. Si I'acompanyi, tal com proposem no~altres,~~' el seu nebot 
Ramon 11 de Torroja, la partida fou posterior al 30 de maig de 1 181348 
i anterior al 17 de juliol de 1 181.34V, finalment, si el pelegrinatge del 
vimbodinenc Andreu de Poblet s'hagués de relacionar amb el viatge del 
senyor de I'Espluga de Francolí, a l  qual acompanyh, la partida s'hauria 
d'ajornar encara uns dies, en tor cas, després del 9 de juliol de 1 181, en 
que Andreu solucioni el problema que li representava el seu germi Pere, 
que restava a Viinbodi, i que encomani al monestir de P ~ b l e t . ~ ~ ~  

Tot i que en anys posteriors -a partir de 1216- el port de 
Marsella fou un dels centres operacionals mes importants utilitzats pels 
templers per al transport de personal, cavalls, equip i queviures destinats 
a I'Orient,3i' i que la ciutat metropolitana de Narbona canalitzava també 
una part important dels pelegrins catalans a Terra Santa,352 6s molt 
probable que el mestre provincial i la seva comitiva partissin de la ciurat 
de Barcelona, aprofitant algun dels vaixells que portaven pelegrins italians 
amb destinació a Sanr Jaume de Galícia. Cal suposar, així mateix, que 
fra Arnau inicia el viatge acompanyat, a més del seu nebot Ramon 11 de 
Torroja, d'algun altre membre de la noblesa del país desitjós de visitar els 
Llocs Sants i també d'alguns frares de I'orde. Potser entre aquests caldria 
incloure fra Berenguer de Mont, un dels millors col.laboradors del mestre, 

347. Jarep Maria SANS r'íiiv*, h colonirzaridde lo Conco detlnrbcrd . . ,  p*. 56-59, 
348. Eri aquestndata, junramenr amb la reva esposa Gain, wniediaa Pere Gnmó i ala rcvaesposa 

Vilana un rlau siruar a la panida del Prar de Coiicsa, a I'Espluga de Francoli, i un solar diiis dc la vila prr a 
bastir-hi una c u a  Uoan PONS I MAIIQUIS. Ci?mhri de Pobkt. Edicid del mnnuinir de iamz.onn, Barcelona, 
1938, doc. 75, pigs. 41-42). Que en aqucst mcs Raman es rrabava encara en terres cardanes ho confirma 
rarnbf I'insrrume!ir redactar d 17 de maig de 1181 quc recull la  compra fem pcr squesr noble al caiiotige de 
Llcida Olivrr d'una parellada de cerra a la G r d e n  pel preu de 105 marabarins (Rarnon SAKOBE 1 HUEEU, 
Collcrciddiplornhiira dt la c m  del Empkde Gardq. ... doc. 382. pigs. 580-581). 

349. En aqiiesta darnRamon de Segur, un dcls homcs de Rarnon deTorroja al'Erpluga de Frincolí, 
afirmava que el seil senyor 'Cr rrobrva en pclegrinacge a Jleriisdem" (6rmlari  de Pobkt, obra cir., doc. 54, 
pigr. 28-29). Un alrrr documenr datar aquesr mareix dia en que incecvemia la swa doni Caia i el rcu f i I I  
Ramnn, relatiu a la donsci6 que fcien alremple en el reu domini de Barbens, especificavenque "Uxb faufer 
en aquel1 any en qiik Raman dc Torroja va viarjar a ulrramñr" (R. S*nose I Hussc~,  Colkrriddiplomdtico 
de la c m  &lZmpk de Gardeny., doc. 386, pigs. 584.582). 

350. Joscp Maria SANS I T k ,  La colonifzacii de la Conra de Barbrrd . . ,  pigs. 80-83. 
351. iMdcolm BARBE% Tmipiiirior ú1 nueva rabalicria, Barcelona, 2001, pbgs. 255.262, 
352. Pierre PONSICH. "Koussillonais, cerdans er ~ardanr du Haur Moyen-Age sur lis roures des 

grana pklegrinagei', Lei Cehim dr Snint-Michcide C m ,  XXXl (2000), pig. 86. 



que el va nomenar comanador de Barberi al mes d'agosr de 1 175, drrec 
que exercí fins al mes de gener de 1181 .'53 Després d'aquesta data el seu 
nom desapareix de la documentació catalana, de manera que no es tornen 
a disposar de noticies d'ell fins al juny de 1197, en que consta com a 
comanador de la casa aragonesa de B o q u i í ~ e n i . ~ ~ ~  Aixb ens fa suposar que 
durant aquest remps podia haver estat a I'Orient i com esdevenia sovint 
quan un frare esrava malalt o bé era ja vell, després havia retornat al seu 
país. D'altra banda, la relació entre aquesr frare i el mesrre devia ser fins 
i tot anterior a l'ingrés d'ambdós a I'orde, ja que tots dos eren originaris 
del Solsones. Fra Berenguer de Mont procedia de Su, ja que amb aquest 
roponimic apareix inicialment a la documentació, i després el canvii pel 
de Montargull i, finalment, pel definitiu de Mont. 

Un altre dels integrants de la comitiva devia ser fra Berenguer, 
capelli de Gardeny "i del mestre". És un personatge important de la 
comunitat que, a banda de les seves funcions especifiques religioses, 
sovinr confeccionava els instruments de la casa, molts dels quals referits 
al mestre Arnau deTorroja. En un document que recull I'acte de donació 
personal a I'orde de Pere d'Alcali, davant el mesrre Torroja, celebrat al 
convent de Gardeny el 25 de maig de 1176, aquest escrivi feia constar a 
la clausura que "era capelli dels esmentats frares i frare en el Senyor".355 
Al cap de dos anys, el 9 d'agost de 1178, era encara més precís en la 
redacció d'un document pel qual Bernat d'hglesola concedia diversos 
b6ns i drets als templers, representats per Arnau de Torroja, en escriure 
que era "capelli del dit mestre i frare de la M i l í ~ i a " . ~ ~ ~  

De la mateixa manera que fra Arnau de Torroja i fra Berenguer de 
Mont, també el capelli Berenguer desapareix de la documentació de la 
casa de Gardeny, fet que suggereix la possibilitat que fos també un dels 
membtes de la comitiva magistral que es va traslladar a Jerusalem. 
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La seva designació per al mixim cirrec de l'orde no deuria ser 
gens ficil, sobretot si es té present que el catali no formava part de 
les jerarquies, bisicament $origen franc, que des de la fundació de 
I'orde monopolitzaven els cirrecs del convent central i de les cases més 
importants de la zona. Els nou mestres majors que el precediren així 
ho confirmen: el fundador, Hug de Payns (1  119?-ca. 1136?), Robert 
de Craon (ca. 1136-1 149), Everard des Barres ( 1  149-1 152), Bernat de 
Trernelay (1 l53) ,  Andreu de Montbar (1  154-1 156), Bertran de Blancfort 
(1156-1169), Felip de Milly (1169-1171) i O t  de Saint-Amand (ca. 
1171-1179). 

Nomis el seu prestigi de bon administrador i de lluitador contra 
els sarrains que I'aureolava, de persona emparentada amb el monarca 
catali, així com la seva marginació de les maniobres internes que després 
de la desaparició d'Ot de Saint-Amand havien propiciar les ambicions 
deis aspirants al chrrec, degueren ser definitius a l'hora de l'elecció d'un 
frare que venia d'occident, que si bé no coneixia amb profunditat les 
intrigues i maquinacions del Regne Llati de Jerusalem, sí que disposava 
d'un cert coneixement del territori i la seva gent atresorats en les estades 
anteriors a la regió. 

El procediment utilitzat en la seva elecció es basa en l'antic, derivar 
del privilegi del papa Innocenci 11 enregistrat en la carta magna dels 
templers, la butlla Omne datum optimum, de 29 de mar$ de 1139, en 
que es fixava que el mestre havia de ser elegit per tots els frares o la seva 
rnés sana i alta part entre els frares professos perranyents al grup dels 
cavaller~.'~' El sistema previst per la regla, amb la participació dels tretze 
grans electors, no fou adoptar per I'orde fins més tard, probablement 
amb el seu successor fra Gérard de Ridefort (1 185-1 189)."' 

Tot i que es desconeix la data concreta de l'elecció de fra Arnau com 
a mestre majar delTemple, és probable que s'esdevinguis poc temps abans 
o durant I'estiu de 1181, és a dir, en el període que va des de la partida 
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de Catalunya -entre mar5 i juny/juliol de 1181- i I'agost d'aquest 
mateix any, en que fra Arnau consta com a membre de I'ambaixada que 
el rei Baldoí envia a Anti~quia.'~' En conseqükncia, s'hauria de rebutjar 
les opinions de Bulst-Thiele, una de les miximes autoritats sobre els 
mestres de I'orde, que situa I'elecció I'any 1180, epoca en que fra Arnau 
restava encara a Catalunya?" i de Dailliez, que proposa el gener de 1 181, 
a partir de la concessió per Alfons 1 de la ciutat de Tortosa a I'orde del 
Temple, representat pel mesrre major fra Arnau de Torroja; any, pero, 
que correspon al 1182 de I'era comuna.3G' 

La notícia de la seva elecció arriba ben aviar a Catalunya i fou rebuda 
amb especial satisfacció a la cort reial, no només perla importancia que 
tenia el fet que un catali ocupés aquel1 important carrec a I'Orient, sinó 
també pel parentiu i I'amistat que lligava fra Arnau de Torroja amb el 
monarca carala. 

La satisfacció que el nomenament va produir en I'inim del monarca 
6s palesa fins i tot en el capteniment que va tenir Alfons I al cap de poc 
temps d'arribar la noticia al Principat, ates que en concedir al mes de 
novembre del mateix any un privilegi d'exempció de Ileuda, passatge i 
usatge en favor dels va.ssalls delTemple que romanguessin al castell i terme 
de Miravet, i'adrepva al mestre major Arnau de T o r r ~ j a . ~ ~ ~  1 havia estar 
tan intensament viscut el nomenament que el monarca, en el moment de 
concedir la seva part aTortosa a I'orde al mes de mar5 de I'any següent, 
encara ho feia específicament a fra Arnau de Torroja, "mestre major a les 
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parts cismarines i r ran~marines".~~~ Durant un temps, doncs, el record 
de fra Arnau de Torroja es mantingué viu i presenr en els documents 
reials adrecats a l'orde del Temple, com a mostra fefaent del goig que 
sentí el país per haver aconseguit que un natural aconseguís la més alta 
responsabilitat dins el govern de I'orde més internacional d'aleshores. 

8. L'activitat de fra Arnau de Torroja com a mestre major del Temple 

Fra Arnau deTorroja arriba aTerra Santa en un moment difícil per 
als francs &Ultramar. Per primera vegada un solda, Saladi, por reunir 
gairebé rot I'Orient Mitja i d'aquesra manera estrknyer més i més el Ilac 
que ofega els frigils estats Ilatins. El resultat final d'aquesta renovada 
política d'agressió sera la batalla de Hattin (1187), la recuperació 
musulmana de Jerusalem i el constrenyiment final del regne jerosolimiti i 
principats associats a unes poques ciutats i casrells wstaners. Fra Arnau de 
Torroja, coma mestre major, viuri amb intensitat els anys que precediran 
aquesra ensulsiada (1 181-1 184). 

Des de la primera croada, l'existkncia d'aquests terriroris ha 
estar un insult per a I'islam, un afront que no podia continuar essent 
tolerat. D'ací que el període que viu el nostre mestre estigui dominat 
per les furioses ofensives sarraines, els intents de contenció cristians i 
les treves que ambdós bhdols utilirzaran per recobrar forces de cara a 
la següent batussa. -A més, Ultramar afronta aquestes hores fatídiques 
amb I'agreujant de les divisions internes; els templers, com un sol bloc, 
pendran partit prl regent Guiu de Lusignan i pel seu proregit Reinald 
de Charillon, partidari de la guerra ofensiva contra els sarrains i enemic 
de la contemporització. 

Quan fra Arnau de Torroja assumeix la direcció de I'orde, el regne 
de Jerusalem disposa encara d'una base territorial bastant irnplia. Els 
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estats llatins Sestenen des de la mar Roja fins a Antioquia i Cilícia, en una 
franja de terra que toca al sud amb Egipte, a I'oest amb la Mediterrania, 
a I'est amb Siria i al nord amb el soldanat seljúcida de Rum. És una 
franja estreta en alguns indrets, perb defensada per una extensa xarxa 
de castells i ciutats fortificades que fan molt difícil I'avenq de l'enemic 
musulma. La custodia d'algunes d'aquestes fortaleses ha estar encarregada 
als ordes militars -templers i hospitalers-, que exceLleixen en aquesta 
tasca. Qualsevol exkrcit sarraí que provi d'introduir-se dins dels estats 
cristians veuri les seves Iínies de proveiment constantment hostiliaades 
per les guarnicions dels castells que hag¡ deixat enrere; per tant, abans 
de profunditzar en el territori, aquests castells han de ser presos o, com 
a minim, neutralitzats. 

El regne de Jerusalem no compra només amb defenses estatiques. 
També disposa d'un exkrcit formar per gairebé tots els homes del país, 
obligats per Uei a posseir armes. Quan s'acosta I'estació de les campanyes 
i es pren coneixement de la prbxima escomesa sarraina, el monarca mana 
convocar les hosts dels seus vassalls i dels ordes militars. Aquest exercit 
li serveix per bloquejar qualsevol ulterior avenq enemic. Durant aquests 
anys, el cabdill Saladí intentara nombroses vegades endinsar-se en territori 
cristia. La presencia d'una forta host opositora, que l'espera a I'aiguait, a 
la defensiva, en un territori que coneix bé, a la vora de les seves fonts de 
proveiment, i especialment de llocs amb prou aigua per a les muntures, 
frustrara bona part de les seves ambicions de grans guanys territorials a 
costa dels occidentals. 

La principal forqa dels estats cristians sera, doncs, la defensa 
ultrancera, sempre des d'una posició avantatjosa que pugui neutralitzar 
la potencia numerica sarraina. Per tant, hom pretendri evitar en especial 
que hi hagi una gran batalla on I'enemic tingui l'oportunitac de desplegar 
tot el seu poder.3G4 

No cal dir que el Temple és un dels principals baluards que 
suporta aquesta estrategia defensiva del regne de Jerusalem. Els templers 
representen un fort complement a la cavalleria cristiana. El mateix 

364. J. Fnn~ca ,  Werrrrn ua>farc in rhc ogr of rhr Gwodci, 1000-1300, Cornell Univerriry Presr, 
I rhr i i ,  1777, pigs. 217-219. 



nombre de frares, juntament amb els soldats de reforc contractats, els 
famosos turcoples, palesa la seva importancia defensiva. Hom calcula 
per a aquesta epoca entre tres-cents i sis-cents cavallers i uns dos mil 
sergents, a més d'una considerable cabana equina, entre dues mil i deu 
mil bk~ries.'~' Una part important d'aquest exkrcit templer residia al 
convent central de Jerusalem, mentre que I'altra guarnia els castells que 
estaven sota responsabilitat de I'orde al territori. El bisbe Jacques de Vitry 
va confirmar uns anys més tard aquesta xifra de tres-cents cavallers: "Unde 
modico tempore adhuc multiplicatisunt, quodin conventu eorumplusqllam 
trescentos equites, exceptis servientibus, quorum non erat numeros, omnes 
albis chlamydibw indutos haberent."3GG Les baixes sofertes ulreriorment, 
a la batalla de Hattin, tambk semblen confirmar aquest nombre de tres- 
cents cavallers i e~ca ig .~~ '  El mateix papa Climent 111, gairebé dos anys 
més tard de la batalla de Hattin encara recordava aI'hora de concedir-los 
diversos privilegis les baixes que havien tingur: "ducentis higinta decolkztis, 
exceptir illir sexaginta, qui prima die madii interempt~fierunt."~~~ 

Aquests frares cavallers es reunien en un sol puny armar que s'afegia 
a l'exkrcit del regne en moments de crisi. Ells i els hospitalers -amb 
un nombre d'efectius similar- representaren I'elit de la cavalleria del 
regne de Jerusalem. Ferotges en l'atac, obstinats en la defensa, els ordes 
militars s6n sempre les primeres unitats de I'exkrcit jerosolimiti a avanqar 
i les darreres a replegar-se, per la qual cosa durant la mama sempre 
se'ls atorguen les posicions d'avantguarda i rereguarda, considerades 
destinacions de major perill. A aquests nous macabeus (com els anomeni 
Jacques de Vitry i sovint les butlles papals) s'afegien un bon nombre de 
frares sergents armats, molts d'ells també muntats -que carregarien 
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seguint els frares cavallers-, i mercenaris i turcoples contractats amb el 
tresor de l'orde, nodrit períodicament des de les comandes occidentals. 

En definitiva, la presencia dels ordes militars era vital per a la 
supervivencia dels estats &Ultramar, ates que entre templers i hospitalers 
posseien entre una tercera part i la meitat dels mil sis-cents cavallers de 
que regularment podia disposar el rei de Jeru~alern.~~' 

Nomenat visir pel soldi de Damasc Nür al-Din, el kurd Saladí, 
nascut el 1138 a Tikrit i fundador de la dinastia aiúbida, va excel.lir en 
fer-se amb el control de 1'Egipte fatimita i del seu califat (1 169-1171); 
en millori I'exhrcit i I'administració i hi abolí el xiisme, bo i reinstaurant 
el culre sunnita. També va reeixir a incloure dins els seus dominis part de 
I'actual Líbia, el Iemen i el nord del Sudan, a més de realirzar nombroses 
ritzies contra Núbia (1 172-1 173), Libia i Tunis (1 173), els bedu'ins de 
la Transjordania (1173) i els iemenites hostils (1174). Totes aquestes 
expedicions referrnaren la seva experiencia com a cabdill militar.370 

A la mort de Nür al-Din (1 174) es va fer amb el control de la 
mateixa Damasc i la Jazira, i per extensió d'un imperi que abastava 
des de Cirenaica fins a I'Iraq, i des de la Meca fins a Síria, envoltant 
completament els estats Ilatins. Bona part del món musulmi, doncs, 
fermi el geno11 davant la seva forta personalitat i Saladíva poder preparar- 
se per a la reconquesta de les terres ocupades pels cristians després de la 
primera croada. 

De primer antuvi, gricies als immensos recursos de totes les seves 
conquestes, va reclutar un formidable exkrcit semipermanent, de veterana 
cavalleria lleugera i pesant, amb una forta infanteria auxiliar, conformar 
per gent de tots els pobles i tribus que jeien sota el seu domini: kurds, 
turcs -els famosos mamelucs-, turcomans, sudanesos, irabs i beduyns, 
a més dels volunraris religiosos que periodicament s'adscrivien a les 



seves files guiats per la necessitat espiritual del jihad. També s'esforci a 
construir una flota de guerra, formada amb tripulacions magribines, que 
per primera vegada va poder disputar el domini de la Mediterrinia als 
croats, i I'aconseguí plenament pel que fa a la mar Roja. Saladí també féu 
venir enginyers experts en miquines de setge, alguns d'ells des de llocs 
ran llunyans com el Khorassan, única manera de superar I'aferrissada 
defensa que els llatins oferien des de les seves fortificacions. 

Saladíno només aconseguí fer-se amb el control d'un gran territori, 
d'on en va extreure prodigiosos recursos i ingents forces militars, sinó 
que també es va rodejar d'un nodrit estar major, format per alguns dels 
Iíders militars més capasos de l'kpoca. Entre els quals destaca el seu 
nebot Taqi al-Din, que fou el celebrat comandant aiúbida a la batalla de 
Hama (1 175), contra les ciutats enemigues d'illeppo i Mosul. Saladí el 
recompensa atorgant-li el govern de tota la província de Hama. Altres 
comandants famosos foren el turc Muzzafar al-Din Gokbori, "el Llop 
Blau", i Husam al-Din Lu'lu, qui aconseguí derrotar els vaixells croats a 
la mar Roja el 1183. 371 

Aquests comandants militars slencarregaren de guiar un exkrcit 
en constant moviment pel territori, que en els seus millors moments 
comptaria amb uns vint mil homes de cavalleria i potser un nombre 
similar d'infanteria, si bé aquesta era rarament usada en batalla i era 
reservada principalment per a les tasques de setge. El conjunt dels efectius 
musulmans, comparat amb el dels estats cristians d'ultrarnar, demostra 
perfectament amb quina mena de gegant s'enfrontaven els occidenrals. 

Com ja hem dit més amunt, la disposició defensiva dels llatins a 
Ultramar feia que els avenGos enemics en el seu territori fossin sempre 
molt dificultosos, a causa de la sovintejada presencia de castells que 
cobrien les vies de penetració. El setge d'alguna forcalesa, a banda de les 
ritzies o expedicions encaminades únicament al profit econbmic, fou 
I'objectiu final que perseguiren la majoria d'expedicions empreses per 
les forces de Saladi, amb I'esperanca d'atreure els cristians a una batalla a 
ultranca, on es demostrés decisiva la superioritat de les forces sarraines. 
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El frads dels cristians a Hattin fou motivat per la impaciencia 
demostrada per alguns dels seus cabdills, que pretengueren avanqar sobre 
I'assetjada Tiberíades a través d'un territori mancar de fonts d'aigua, 
sobre un exercit sarraí fresc i descansar, que els esperava amb I'avantatge 
d'escollir el terreny de combat. Si no haguessin empres una manera 
d'obrar tan arriscada, el més probable és que aquella campanya a Saladí 
no I'hagues dut enlloc, l'exkrcit $Ultramar hauria continuar intacte i el 
regne de Jerusalem hauria romb íntegre, capas encara de fer front a les 
escomeses dels seus enemic~ .~~ '  

Des de la crbnica de l'arquebisbe Guillem deTir, ha estat tradicional 
veure aquest període com una epoca convulsa per al regne de Jerusalem. 
Fins a I'actualitat, la gran majoria d'autors que han tractat els dies que 
precediren Hattin s'han ajustat al que deia la magna obra d'Steven 
Runciman, que bevia especialment de I'esmentat Guillem de Tir o de 
la crbnica d'Ernoul; en el sentit que va ser la poca cura -la follia, fins i 
tot- dels cristians partidaris de la guerra, allb que va causar que Saladí 
emprengués les campanyes que havien de destruir el regne de Jerusalem. 
El cas 6s que Guillem de Tir ha resultat ser forsa parcial; sabem, com 
Helen Nicholson ha posat de manifest, que menyspreava els templer~, '~~ i 
també que estava enfrontat a gent com el patriarca Heracli, amic de Guy 
de Lusignan i de la reina Sibil.la. La seva historia silencia personatges 
que, com Reinald de Chitillon, tingueren un paper destacat en el drama 
que s'estava a punt de v i ~ r e . ~ ' ~  

De fet, Saladí, com a visible cap suprem del món i s ih ic ,  no podia 
permetre que la tercera ciutat santa de la seva fe, després de la Meca i 
Medina, continués per més temps en mans cristianes. Estudiosos com 
Bernard Hamilton, a partir de tractar noves fonts i fer una crítica de les 
més conegudes, estan arribant a diferents conclusions, entre elles que 
la pau mai va ser una opció viable per als francs; perque Saladí, malgrat 
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les treves que graciosament els concedí, estava decidit a esclafar-los per 
sempre més. Aquest era el seu principal objectiu polític, i mai es va 
amagar de manifestar-ho. 

Els intents inicials de Saladí per escanyar el regne de Jerusalem 
tingueren resultats no del tot reeixits. Primerament va ser derrotat 
a la batalla de Montgisard, prop de Ramlah (1 177): sorpres en una 
emboscada, el superior exkrcit sarraí fou dispersat per una forqa de gairebé 
quatre-cents genets i tres mil infants cristians. entre ells vuitanta cavallers 
templer~."~ El sarraí escapa pels pkls, pero, atesa I'abundincia dels seus 
recursos, en ben poc temps aconseguí reorganitzar un nou e~krc i t .~ '~  

Més fortuna va tenir en el seu segon intenr. El mestre que precedí 
fra Arnau, O t  de Saint-Amand, va caure presoner de Saladí durant el 
ja esmentat combar del canal de Mesafat o de Marj'aayyun (juny de 
1179), prop de Sidó; el rei de Jerusaiem va aconseguir escapar, pero fou 
destruida gran part del seu exkrcit. Per fortuna pels crisrians, aquesta no 
fou una victoria decisiva i Saladí no aconseguí fer ulteriors avencos en 
territori jerosolimiti. El mestre major va morir, encara en captivitat, el 
9 d'octubre de 1 179,j7' pero ja durant la primavera d'aqueix any el rei 
Balduí reeixí a pactar una treva per dos anys amb Saladí?" 

restada de fra Arnau per tercera vegada a Terra Santa significaria 
altre cop la possibilitat de visitar els Sants Llocs, i en especial la preuada 
ciutat de Jerusalem i la seva basílica del Sant Sepulcre. Fra Arnau seria 
el penúltim mestre que encara veuria I'orde en possessió del Templum 
Domini ja que, encara que Jerusalem fou recuperada durant un petit 
pedode del segle XIII, els templers mai recobrarien la possessió de la 
mesquita d'al-Aqsa, on fins 1187 hi tingueren el seu convent principal i 
un seguit d'instal.lacions logístiques, com ara una immensa establia. 
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Tornar a albirar la casa mare, inspeccionar els castells i revistar la 
formidable hosr muntada de I'orde, serien motius de profunda satisfacció 
per a fra Arnau: el fet de saber que els seus esforcos a occidenr no eren 
debades, que el Temple tenia una altíssima finalitat, que era seguir 
conservant Jerusalem en mans cristianes, per a glbria de Déu i perque 
els catblics de tot el món hi poguessin seguir venint, a pregar i caminar 
pels mateixos indrers que Crist havia trepitjat. A última hora, totes les 
grans obres que fra Arnau havia dut a la província catalano-aragonesa 
cobraren allí veritable sentit. Veritablement, l'il.lustre Torroja devia pensar 
que tota la seva trajectbria vital havia pagat la pena. 

L'Iter Iherosolimitanum també suposaria el retrobament amb velles 
amistats i coneixences sorgides dins el si de I'orde; ja fossin frares catalans 
o d'altres contrades, eren personatges que l'havien ajudat a guanyar el 
mestratge. Hom ha volgut significar fra Arnau de Torroja com una figura 
aliena al rerefons que caracteritzava els estats iiatins d'orient, un mestre 
major estrany a tots els esdeveniments que s'hi estaven desenvolupant. 
Pero no hem de perdre de vista que aquest era el tercer viatge que fra 
Arnau feia aTerra Santa; que, si hem de tenir en compte, per exemple, la 
nodrida correspondencia conservada entre Jacques de Molay i els templers 
catalan~,"~ bé podria haver existit al segle XII un abundant intercanvi 
epistolar entre el convent jerosolimiti i els seus mestres provincials 
europeus; i que els relleus de personal entre les cases de@ i della la mar 
eren corrents i constants, ja fos pels frares joves que anaven a combatre 
a Terra Santa, o pels frares vells que tornaven a occident per servir en 
feines més pacífiques. Així, podem aventurar que fra Arnau estava ben 
assabenrat de la situació poliricomilitar &Ultramar, i per tant sabia molt 
bé quin era el paper que li pertocava com a mestre major del Temple. 

A fra Arnau, com hem vist, no li mancava I'experikncia política i 
estava avesat a tractar i resoldre assumptes de govern. Fou un tret comú 
en tots els mesrres majors templers d'aquesta epoca que, en el seu cursus 
honorum previ a l'entrada dins I'orde, hi constés el desenvolupament 
&alguna responsabilitat reial dins el regne de Jerusalem; així consta 
en el cas de Felip de Milly (1 169-1 171) i Or de Saint-Amand (1 171- 
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1179), mestres que precediren fra Arnau, i també del que el succei, 
Gerard de Ridefort (1 184-1 187).380 És evident que fra Arnau deTorroja 
mai desenvolupi cap ministeri reial dins del regne de Jerusalem, perb 
coneixem a bastament les feixugues tasques que desenvolupi al servei 
d'Aifons 1, el seguir de compromisos, pactes i concbrdies que havia 
ajudat a realirzar, i el conjunt de negociacions que efectuh en benefici 
de I'orde, tant amb el monarca catali, com amb els seus magnats, o bé 
amb i'estament eclesiistic, i idhuc amb els papes. 

D'altra banda, ignorem completament com va ser la seva elecció, ni 
quins morius tingueren els frares del capitol per escollir-lo. Perb bé deutien 
pesar en la seva elecció la fama de fra Arnau com a bon administrador 
provincial, la seva excel.lkncia com a col.laborador d'Alfons 1, la seva 
experiencia militar a Hispbnia -on els templers també combatien 
I'enemic sarraí- i, probablement, el seu geni i la seva anomenada dins 
tot I'orde. Basant-se en Malcolm Barber, Bernard Hamilton veu possible 
la influencia papa1 en I'elecció: Alexandre 111 estava preocupar pel benestar 
del regne de ~erusalem, i volia disposar-hi d'una figura de confianfa 
que el mantingués plenament informat de la s i t ua~ ió .~~ '  El prestigi i 
I'experikncia polítics de fra Arnau rabocarien sovint a fer d'arbitrador 
en els diversos conflictes que patia el reg~~e.~'* 

La figura de fra Arnau sobresurt entre una munió de mesrres majors 
francesas, nacionalitat que sempre ocupi la major part dels cirrecs de 
I'orde a i'orient. Per tant, se'l deuria elegir pel seu prestigi i les seves 
referkncies, no pas pel seu anonimat. Atesa la crítica situació que patien 
els estats Ilatins, els templers no haurien escollit mai com a mestre major 
una figura aliena i poc integrada en la lluita que en aquells mometits 
mantenien en aquest territori oriental. 

Tanmateix, el Temple pateix dissensions d'ordre intern. Marion 
Melville afirma que fra Arnau guanyb la votació per esdevenir mestre 
major de manera prou ajustada. El seu mixim oponent, el senescal del 
Temple, el ja esmentat Gerard de Ridefort, orgullós i forca impulsiu, 
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reuniri un grup de templers fidels al seu voltant, amb I'esperanca, del 
tot correcta, d'esdevenir mesrre major a la mort de fra A r n a ~ . ~ ~ ~  Aquest, 
en assolir la responsabilirat més alta dins la institució religiosa, ja és 
una persona de forca edat; en canvi, fra Gerard encara és un personatge 
d'acció, queja havia estat mariscal reial. Pel que fa al mestratge de I'orde, 
allb que per a un és negociació política, per a I'altre sera conduir cirregues 
de cavalleria. Perb mentre el Torroja governi el Temple va prevaldre la 
primera opció sobre la segona. Ni que fos per canbnica obediencia, 
Gerard de Ridefort s'hi hagué de conformar. 

A banda de supervisar els aspectes milirars de I'orde i d'estar pendent 
de l'evolució del conflicte amb Saladí, les activitats de fra Arnau degueren 
ser en molts casos similars a les queja havia desenvolupat a Catalunya. 
Malauradament, disposem de molt poca documentació que ens ajudi a 
fer-nos una idea clara del que el seu govern significa per al Temple. 

Primerament, hem de considerar que, com a mestre major, podia i 
devia participar en la vida política del regne, i aixb significava garantir, 
en la mesura que fos possible, la solució dels conflictes inherents a la 
societat feudal de I'Orient Uatí. Des de I'hivern de 11 80-1 181, el príncep 
Bohemond 111 d'htioquia sostenia una greu pugna amb el patriarca 
d'aquella ciutat a causa del seu divorci i posterior casament amb una 
nova esposa: Sibil.la, germanastra d'un senyor d'aquell principat, que era 
una bruixa, segons Guillem de Tir, i una prostituta, segons I'historiador 
Miquel el Siri. El cas és que el conflicte havia pujat forca de to, tot 
adquirint gairebé el caire de confrontació civil, auspiciada especialment 
pel poderós Reinald, senyor de Margrat o Marqab. No podem precisar 
més les dates, perb entre la primavera i I'agost de 1181, el rei Baldoí. 
envii una arnbaixada a Antioquia, formada entre altres pel patriarca de 
Jerusalem, el mestre de I'Hospital i també fra Arnau deTorroja. Fra Arnau, 
per tant, es va veure implicat en el joc politic de la seva nova destinació 
gairebé des del primer moment en que posa els peus a Terra Santa.384 
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Aquesta ambaixada sera una primera ocasió per prendre la mida 
a l'ambient polític de I'Orient, pero no sera la darrera vegada que el 
patriarca Heracli, Roger des Moulins, mesrre de ]'Hospital, i fra Arnau 
de Torroja actuin junts per resoldre algun problema politic als estats 
croats. 

Entroncant amb els anhels papals de rebre informaci6 fiable de Terra 
Santa, fra Arnau de Torroja també devia ocupar-se de fer saber a occident 
quin era l'estat de les armes crisrianes a orient. Nogensmenys, sabem per 
una font menor que, durant la Pasqua de Resurrecció de 1182, arriba 
a Senlis, davant d'Enric 11 d'Anglaterra, una ambaixada provinent de 
Jerusalem. Part d'aquesta expedició havia estat tramesa pels templers, i el 
seu principal propbsit era donar compte de la situació a orient, demanar 
la vinguda de cavallers eutopeus i buscar un possible regent, ara que el 
reí Baldoi es ressentia cada cop rnés de la seva greu maialtia. Aquests 
templers no podien haver estat enviats per altra persona que no fos fra 
Arnau de T o r r ~ j a . ~ ~ ~  

Altra part de la seva tasca devia anar encaminada a fer valer els drers 
que el seu orde tenia a Terra Santa, i d'aquesta manera la seva persona 
devia ser part signant en un bon nombre de concbrdies i d'actes similars, 
a banda de rebre també donacions dels fidels i benefactors del Temple. En 
tenim un exemple prou clar al mar5 de 1182, quan Ot, bisbe de Beirut, 
per ordre del papa Luci 111, arbitra entre els templers i Anteri, bisbe de 
Buluniyas, per ra6 d'un hospital, un forn i dos horts que es disputaven. En 
aquesta sentencia es concreta que els templers regirien l'hospital, tal com 
el bisbe els ho havia atorgat, que fornirien als pobres de Ilit, foc i aigua, 
que el bisbe prendria el delme sobre el forn, i que tant templers com el 
bisbe es quedaricn amb un dels dos h o r t ~ . " ~  ES, per tant, un arbitratge 
molt similar als que més amunt hem assenyalat per a la província catalana. 
Un any més tard, fra Arnau va rebre la donació que féu Reinald -el 
senyor de Margrat queja hem vist més amunt en guerra oberra contra 
Bohemond TI1 d'htioquia- de totes les cases i els béns que posseia 
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a Buluniyas, i que la seva esposa Agries, amb el consentiment dels seus 
fills, havia lliurat ja al Tem~le.3~' 

Tot i el seu possible antagonisme, Arnau de Torroja i Gerard de 
Ridefort actuaran junts en els fets quotidians del govern de I'orde. Per 
exemple, i en una linia molt semblant als documents suara vistos, en 
un conveni entre el Temple i I'abadia de Josafat sobre dues granges que 
I'esmenrat cenobi tenia pel rei de Jerusalem, pero que posteriorment el 
monarca havia cedit als templers (1 183).388 En aquest document també 
hi figura fra Girbert Eral1 com a gran cornanador de Jerusalem i tresorer 
delTemple, un rempler que precisament després sera designar per Gerard 
de Ridefort mestre de Provenca i Hispinia (1 185-1 l89),3" i que assoliri, 
seguint les petjades d' Arnau deTorroja, la dignitat de mestre d'occident 
(1 190-1 193),3" i mestre major de l'orde (1 194-1200)?" Probablement, 
Erail i el Torroja es coneixien d'antuvi, i fins i tot el primer havia estat 
un dels factors que I'ajudi a assolir el mestratge de tot I'orde, i no cal 
dir que com a tresorer del Temple devia ser un dels principals suports 
polítics que fra Arnau devia tenir durant tot el seu mestratge. 

Encara m& significativa és la presencia en aquest document del noble 
Reinaid de Chitillon com un dels signataris. Senyor de IaTransjordinia i 
de l'inexpugnable castell de Kerak, Reinald s'havia passat setze anys com 
apresoner de Nur al-Din i no fou alliberat fins I'any 1175; durant aquest 
temps va alimentar un odi ferotge contra tot el que fes olor de sarrai. 
Era un parridari aferrissat de la guerra agresiva contra els musulmans, 
especialment per la gran font d'ingressos que li reportava l'assalt a les 
caravanes, diners que podia reinvertir en expedicions cada cop més grans 
i ago~arades.'~~ 
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Reinald també era partidari del cavaller francks Guiu de Lusignan, 
que el 1180 s'havia casat amb Sihil.la, germana del jove rei leprós Bddoí 
íV, que estava a punt de morir i deixar vacant la corona del regne. Per 
desgracia per al regne jerosolimita, I'estat de salut del seu monarca 
impedira frenar Reinald i aixb precipitara el trencament de la treva que 
rant havia costat pactar amb Saladí. 

El castell de Kerak estava situar a no gaire distancia de la via que 
portava de Damasc a la Meca; l'estiu de 1181 (6s a dir, al poc d'arribar 
fra Arnau), Reinald assalti la seva primera caravana. Saladf proclama que 
la treva s'havia trencat i exigí a Baldoí IV una reparació. El rei ordena 
a Reinald que restituís les coses robades, pero topa amb I'oposició del 
noble i dels seus valedors polítics: cavallers recentment arribats de Franqa, 
els anomenatspoulains, partidaris de Guiu de Lusignan, perb també els 
mateixos templers.393 

S'entén, doncs, que Reinald de Chitillon figuri com a signant en 
un document que afectava I'orde del Temple. Tots sabem el paper que 
els sotasignants tenien al  nostre país en la consecució dels pactes que 
conduien a la redacció d'un cert document. El mateix fra Arnau havia 
participat en incomptables actes d'aquest tipus, per tant no ens ha 
d'estranyar que a Terra Santa les formes d'actuació fossin similars. És 
evident que Reinald de Chitillon era amic del Temple, i que els templers 
el renien en f o r p  consideració, i ambdues parts, per tant, s'ajudaven 
políticament. 

Ara bé, era aquesta una política aprovada per Arnau de Torroja? És 
molt possible que en arribar fra Arnau es trobés amb una situació que 
era molt difícil de canviar. El1 mateix era un nouvingut, i per tant era 
hen normal que es mostrés hostil a tot compromís. Coneixedor dels fets 
polítics deTerra Santa, no ho devia ser tant del territori ni de I'estratkgia 
que havia de dictar la defensa del regne. Fra Arnau venia d'un país 
on les hosts sarraines acostumaven a estar en inferioritat a la superior 
cavalleria feudal, per tant no li devia espantar especialment la possibilitat 
del trencament d'una treva, perque devia creure que les hosts cristianes 
sempre aconseguirien superar I'exkrcit de Saladí, que, com ja hem dit, 



malgrat les treves estava dis~osat a destruir el regne de Jerusalem. El1 
mateix era el cap suprem dels nous macabeus, havia acabat de desembarcar 
a Terra Santa, tal vegada amb reforcos i diners per pagar els mercenaris 
i els turcoples; per aixb, seria comprensible que no li fes por trenca una 
treva amb Saladí. Tanmateix, 6s molt probable que, seguint les teories 
de Melville, atesa la seva ajustada elecció, els integrants del convent 
jerosolimiti haguessin cedit terreny als frares més intransigents, dirigits 
per l'impetuós Gerard de Ridefort. 

Al desembre de 1182, mentre Saladí estava ocupar lluitant contra 
Mosul, Reinald de Chitillon (es diu que amb I'ajuda dels templers) 
projecta una atrevida incursi6 perla mar Roja, ataca les costes properes a 
Medina i la Meca, captura i destruí diversos vaixells mercants i s'apoderi 
d'un immens botí. Es diu que aquesta ratzia desfermada tan a prop dels 
llocs sants de l'islam provoca la reacció final de Saladí, que es decidí a 
esclafar I'estat dels francs per sempre ~ n é s . ~ ' ~  De fet, el que resta pales 
és que Saladí havia quedat ridiculitzat per Reinald de Chitillon, ja que 
aquest havia demostrar que el soldi no podia garantir la seguretat de 
les rutes de pelegrinatge a la M e ~ a . ~ ~ ~  Com que els magnats $Ultramar 
s'ensumaren que aquest cop Saladi no es conformaria a atacar només 
uns quants castells o realirzar tan sols unes ratzies, abans de finalitzar 
1182 es convoca un ~arlament a Jerusalem, on tots acordaren imposar 
una talla especial per tal de subvenir les despeses que comportaria la 
confrontaci6 amb el cabdill musulmi. En aquest ~arlament de ben segur 
que hi intervingué fra Ai-nau deTorroja, ja que el Temple tenia veu i vot 
en aquest tipus d'a~semblees.~'" 

A principis de 1183 Balduí IV cornprengué que no podia seguir 
governant i nomeni regent Guiu de Lusignan a instincies de la seva 
germana Sibibla, de la seva mare i del patriarca Heracli. Segons I'enfoc 
historiogrhfic tradicional, gricies a Guiu, Reinald de Chitillon es va 
lliurar de ser castigat per la seva política agres~iva.~" 
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El 29 de setembre de 1183 Saladí travessa el Jorda i a la val1 de 
Jezreel troba I'exkrcit franc que I'esperava."' Mentre les seves tropes es 
dedicaven a fer incursions de poca importancia, els francs s'avancaren 
per tractar de refusar-lo i s'instal.laren a les piscines de Goliat, just al 
davant de I'host sarraina. Els poulaim i Reinald de Chitillon volien 
atacar i destruir I'exkrcit invasor; empero, després de dubtar-ho durant 
dies, Guiu de Lusignan es va deixar convencer pels barons locals, com 
Raimon deTrípoli o els germans Ibelin, que li feren entendre que la forca 
de I'exkrcit jerosolimita era romandre a la defensiva, i que el superior 
nombre de sarrains podria significar la seva perdició. 

Saladí intenta molrs cops temptar-los perquk ataquessin, pero 
no ho aconseguí i, com que no pogué destruir i'exkrcit cristia, la seva 
campanya va esdevenir un fracas. El1 i les seves tropes giraren cua per 
eixivernar (octubre de 1 183)."Y En aquest episodi bkl.lic no s'hi esmenra 
la participació de frahnau;  I'exercit que s'oposi a Saladi a les piscines de 
Goliat devia comptar amb cavallers templers, i també hi era el mestre de 
I'Hospital, perb fra Arnau, queja era forqa gran per mar de campanya, 
devia romandre a Jerusalem mentre Gerard de Ridefort s'ocupava de 
comandar I'host templera. 

Després d'aquesr indecis encontre amb el cabdill musulma, en que 
s'havia demostrat la falta de caricter de Guiu de Lusignan, i de diverses 
disputes sobre qüestions internes, Balduí IV decidí liquidar els dubtes 
sobre la seva successió nomenant hereu un fill del primer matrimoni de 
Sibil.la, també anomenat Bald~í.4~' El mateix rei leprós torna a assumir el 
govern; Guiu, encara regent, es retira als seus dominis de Jaffa i Ascalon, 
des d'on mostraria el seu obert desafiament a I'autoritat reial. Aquesta 
darrera ciutat fins i tot es negi a obrir les portes al monarca.40' 

Aquests actes d'hostilitat marcaran el final de ['estada de fra Arnau 
aTerra Santa. Decidir a no suportar més insolkncies, ni de Guiu ni dels 
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seus aliats, Balduí IV convoca un gran parlament a Acre per desposseir-lo 
de la regencia. El regent va poder comptar amb el socors dels seus amics 
i partidaris polítics; Reinald de Chatillon no hi acudí perque en aquells 
momenrs es va decidir a celebrar la boda de la princesa Isabel, germanastra 
del rei, amb Humfred deToron al seu castell de Kerak, esdeveniment que 
fou aprofitat per Saladí per assetjar sense kxit la fortalesa (novembre de 
1183). Els que sí que hi acudiren foren fra Arnau de Torroja, el mestre 
de 1'Hospital i el patriarca Heracli, al qual ja hem vist fent de valedor de 
Guiu de Lusignan quan li van encarregar la regencia. 

Davant de tots els prínceps del reialme, els dos mestres i el patriarca 
van intercedir fervorosament en favor de Guiu de Lusignan: el patriarca, 
posant-se als peus del monarca, flanquejat pels mestres dels dos ordes, li 
suplica que deposés tota rancúnia i tingués de nou en gracia el seu cunyat. 
Pero el rei leprós no va rebre molt bé aquestes gestions; exasperats per 
la negativa reial, el patriarca i els dos mestres van abandonar la cort i la 
mateixa Acre.402 Finalment, I'assenyat Raimon de Trípoli substituí Guiu 
de Lusignan en la regencia. 

Durant la primavera de 1184, sembla que reconciliat altre cop amb 
ells, Balduí IVva demanar a aquests tres personatges que anessin a Europa 
a recollir suports per al regne ara que s'esperava una convulsa minoria 
d'edat del ~ rbx im rei i una renovada ofensiva de Saladí.403 Abandonaren 
el regne al juny del mateix any.404 Sembla que entre el programari de 
I'expedició hi havia de predicar la croada i visitar les corts de I'Imperi, 
de Fran~a i, especialment, la d'Enric 11 d'hglaterra; perque cas que el 
prbxim rei nen morís sense descendencia, li oferissin fins i tot la corona 
del regne de Jerusalem. 

Al cap de poc temps, el patriarca Heracli, el mestre de I'Hospital 
Roger des Moulins i el del Temple, Arnau deTorroja, arribaren al port de 
Brindisi "sans i estalvis", tal com afirma un cronista de I'kpoca, Ralph de 
D i ~ s . ~ ' ~  Balduí IV els escriví al setembre d'aquell 1184, havent obtingut 
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nova de la seva arribada a Italia.406 La missió diplomitica des del sud 
de la peninsula italiana es dirigí cap a Verona, al nord, on es trobava el 
papa Luci 111, exiliar de Roma a causa dels seus enfrontarnents amb la 
- - 

noblesa d'aquesta ciutat. Aquí els tres ambaixadors s'entrevistaren amb 
el papa i li explicaren l'objectiu del seu viatge. 

Arnau de Torroja, perb, era en aquesta epoca un home d'edat, car 
ultrapassava la seixantena. El 30 de setembre d'aqueix any moria el mestre 
del Temple a I'esmentada ciutat del Veneto, on fou inhumar a la casa 
que l'orde hi tenia. Tot i que la notícia tingué en aquel1 moment poca 
repercussi6 en el seu país d'origen, sí que I'enregistraren els cronistes de 
l'kpoca, com ara Ralph de Diss, que anoti a la seva crbnica: "Ernaldus 
magister Templi Verone mori t~r ."~~'  El seu traspis també fou recordat 
en els obituaris dels templers: així I'anomenat Obituari de la Comanda 
del Temple de Reims ho enregistri en referencia a I'esmentada data amb 
aquestes paraules: "Obiit Emaudus de k a  r ~ b e a . " ~ ~ ~  Un altre obituari, 
de final del segle XII, conservat a la Biblioteca Vaticana, recull així la 
notícia: " Obiit Arnaldus de Erre."40' 

Almenys fra Arnau es Iliurk de l'humiliació de tornar aTerra Santa 
amb les mans buides, perquk I'expedici6 no aconseguí cap resultat positiu, 
excepte la imposició a Anglaterra de I'anomenat "delme de Saladí", que 
alguns cavallers prenguessin la creu i que el patriarca consagres I'església 
rodona que el Temple tenia a Londre~.~" 
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Epfleg 

Al llarg d'aquestes pagines he intentat exposar els aspectes principals 
de la vida d'un catali "universal", del segle XII, tal com definiríem avui 
fra Arnau de Torroja. Un solsoní pertanyent a una de les famílies de més 
renom del país que, vinculada inicialment als comtes d'Urgell per raó 
del territori on posseia els seus dominis, ben aviat, a causa principalment 
de la seva participació en el procés conqueridor catala de la Catalunya 
Nova, es relaciona íntimament amb el comte barceloní Ramon Berenguer 
IV i el seu fill el comte-rei Alfons 1. De I'un i de l'altre, aquesta nissaga 
solsonina en fou una especial col~laboradora en els aspectes militars, 
polítics i religiosos. Ramon 1 i Ramon 11 de Torroja i Berenguer de 
Torroja, i també Arnau de Torroja estigueren al costat dels comtes 
barcelonins en les conquestes de Tortosa i Lleida i els acompanyaren en 
les seves actuacions militars d'expansió catalana. Els tres, a més dels dos 
germans bisbes, Guillem i Pere, estigueren molt sovint al costat dels seus 
prínceps, formant parr de les seves comitives o integrant el grup aulic 
que els acompanyava, donant-los consell, ajut i suport, bé participant en 
I'arranjament de conflictes entre els potents del país, bé amb trobades amb 
altres monarques veins o amb vassalls de dubtosa fidelitat, bé donant-los 
suport en les decisions de govern que prenien. Els dos germans prelats, 
Pere, bisbe de Saragossa, i Guillem, bisbe, primer, de Barcelona i, després, 
arquebisbe de Saragossa, a banda de les obligacions pastorals amb les 
seves respectives dibcesis, desenv~lu~aren també una tasca important 
de suport a la política dels prínceps. 1 el mateix es por afirmar d'Arnau a 
través de la direcció de la institució religiosomilitar que s'anava afermant 
amb especial forqa en els dominis sobretot d'Alfons 1. Arnau de Torroja 
oferí en els gairebé quinze anys que dirigí I'orde del Temple a la província 
catalanoproven~al ajut i suport constant a aquest monarca. 

De la seva vida n'he trobat un rastre documental -al comenqament 
i al final més escas- al llarg de més de cinquanta anys, dels quals trenta 
són com a laic, primer en el seu entorn solsoní, on va néixer i viure els 
anys d'infantesa i primera joventut, i després com a integrant del grup 
de joves nobles protegits del comte Ramon Berenguer IV. Els dinou 
anys restants corresponen a la seva vida religiosa, a fra Arnau de Torroja 



com a frare templer, els que han deixar una empremra mis abundosa, 
quatre com a simple religiós de la comunicar de Gardeny, quinze com a 
responsable provincial de I'orde i tres com a mesrre major del Temple. 

En aquesr senrit, l'he presentat dins el seu marc familiar, des dels 
avis fins als pares, germans i nebors; n'he destacar la col~laboració amb el 
comte Ramon Berenguer IV en les conquestes deTortosa i Lleida. He fer 
palesos els seus sentiments religiosos i la seva decisió d'ingressar a I'orde 
del Temple, on ben aviar assolí el principal cirrec de comandament en 
aquesres contrades. He exposar a grans rrers la seva tasca organitzativa de 
la insritució que governi al llarg de quinze anys, amb la creació de noves 
comandes, el nomenament de persones de confianqa per governar-les i el 
prestigi que li comporti la seva rasca directiva, que fou decisiu a I'hora 
de ser elegir mesrre major. 

Tot i aixb, reconec que la biografia que els he presentar no és pas 
definitiva, sinó només un esbós que, en la mesura que apareguin mes 
documents implicara retocs i, fins i ror, possiblement rectificacions. 
D'entrada, pero, a parrir d'avui ningú robara la caralanitat del novk mestre 
major del Temple: no podri ser considerar ni franchs, ni provencal, ni 
de qualsevol altre país. Només sera catala, d'una familia noble establerta 
a Solsona. 

Desitjo, finalmenr, que el nostre país reconegui fra Arnau deTorroja 
com un dels personarges caralans més destacats de la segona meitat del 
segle XII i que el poble que el va veure néixer I'acrediti amb el rírol ben 
merescur de "solsoní il.lustre". 
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Excm. Sr. President de I'Academia 

Senyores i senyors academics i públic assistent. 

Quan el president de la nostra Academia em va confiar la tasca de 
respondre al discurs del nou academic Josep M. Sans i Travé, em va donar 
una alegria perquk aixb em permetia correspondre a l'amistat i bona 
sintonia que des de fa molts anys he mantingut amb I'amic Sans, pero 
a la vegada em carregava d'una forta responsabilitat, la de respondre-li 
com es mereix. 

1 és que no és hcil tracar en uns pocs mots el perfil del que sera 
d'aquí a pocs moments acadkmic de número de la nostra estimada 
Academia, perque és una persona molt vital i polifackrica a desgrat de la 
seva joventut o, almenys, tot just iniciada maduresa. 

El nou academic és historiador per carrera i vocació, atxiver destacat 
i director d'un dels arxius mes nous i importanrs del país, professor 
universitari i important dinamitzador cultural del país. Destacar cada 
un d'aquests aspectes requeriria un llarg discurs i per aixb em limitar6 
només a sintetitzar els aspectes cabdals de cada una d'aquesres cares de 
la seva poliedrica personalitat. 

Fill de Solivella, de la Conca de Barberi, es va formar a la Universitat 
de Barcelona, on el 1971 va presentar la seva tesina sobre I'origen i la 
formació de la casa comanda del Temple de Barberi, tot continuant 
la formació a la Universitat de Bolonya, on el 1973 defensa la tesi 
doctoral sobre Gil hvarez de Albornoz i la completa a Roma com a 
becari a I'Escola Espanyola &Arqueologia i Historia d'aquesta ciutat, 
on treballa a I'Arxiu Secret Vatica. 



El seu currículum és llarg i amb progressió ascendent, i desitgem que 
continui amb I'empenta que ha seguit fins ara. Ha exercit la docencia des 
de 1972 fins a 1980 com a adjunt i agregat de catedra a la Universitat 
de Barcelona en temes d'histbria medieval, de crítica i interpretad de 
textos i de paleografia, diplomitica i amivística. Ara és encara professor 
de la Universitat Internacional de Catalunya. 

Fou en el camp dels arxius on vaig coincidir i vaig fer amistat amb 
el1 a partir de 1974, a 1'Arxiu Histbric de Protocols de Barcelona, del 
qual el1 era director tkcnic. Aleshores jo consultava aquest arxiu per 
algunes recerques histbriques i en particular per visitar el seu director 
honorífic, l'acadkmic nostre i bon amic, Sr. Josep Maria Madure11 i 
Marimon, amb el qual tenia llargues trobades als estius quan el1 sojornava 
a Centelles. A partir d'aquest moment la nostra relació ja ha estat 
ininterrompuda per col.laborar junrs en obres col.lectives, com la Gran 
EnciclopPdia Catalana, la Gran Geo^dfia Comarcal de Catalunya, la 
Catalunya Romdnica o el Diccionari d'histbria eclesiastica de Catalunya, 
i també per haver coincidit en carrecs i responsabilitats parelles dins 
l'estructura de la Generalirat de Catalunya. Vam ingressar-hi gairebé 
conjuntament, I'any 1980, el1 al capdavant del Servei d'Arxius i jo 
coordinant el Servei del Patrimoni Arquitectbnic. Cadascun en el seu 
camp específic vam anar desplegant la nostra tasca durant molts anys 
fins a haver estat tors dos directors generals del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura, jo els anys 1984-1986 i el1 el 2003. 

Deixant de banda aquestes coincidkncies, que justifiquen la nostra 
amistat, el currículum de I'amic Sans i Travé és molt més ampli i 
profund. 

Com a cap del Servei d ' h i u s  va col.laborar en la creació de la 
xarxa d'mius comarcals, va participar en la redacció de les lleis d'arxius 
de la Generalitat de 1986 i de 2001 i va impulsar i'elaboració i i'edició 
de molts inventaris de fons dels diferents arxius de Catalunya. 

És aquest darrer aspecte de dinamitzador cultural i de promotor 
d'edicions d'obres basiques un dels que el país més ha d'agrair al nostre 
nou academic. Aixb ho ha fer en tots els camps on ha treballat: s'hi va 
iniciar quan era aSArxiu Histbric de Protocols de Barcelona, contribuint 
activament en la publicació dels Estudios histdricos y documentos de los 



archivos de protocolas. Alla va tenir I'amistat i el mestratge del notari 
Raimon Noguera, cosa que li obriria un nou i ampli camp en aquest 
aspecte. Fou en crear aquest la dinimica Fundació Noguera, que Sans i 
Travé, com a cap d'edicions de I'esmentada fundació, ha impulsat i portat 
a terme la profunda i extensa edició de carrularis i aplecs de documentació 
de velles institucions religioses i civils del país. 

És aquesta, deixeu-m'ho remarcar, una obra que mai li agrairem 
prou els que ens dediquem a treballar en el camp de la historia. Gricies 
a la tasca que el1 ha portat des del seu cirrec en la Fundació i rambé 
des del Servei d'Arxius de la Generalitat i des de l'Arxiu Nacional de 
Catalunya, conjuntament amb el que han fet i fan altres institucions, 
en especial d'alguns bisbats de Catalunya, en pocs anys el nostre país 
s'ha posat al dia i fins ha esdevingut capdavanter en un camp en quk 
portivem un endarreriment més que secular. De tothom és sabut que 
Catalunya compta amb una riquesa extraordinaria de fons documentals, 
sobretot medievals, tant procedents d'antigues institucions civils com, 
especialment, d'eclesiastiques, cosa que supera la de molts estats i fa 
que vinguin d'arreu becaris forasters a estudiar-los. Tot aquest cúmul 
de documentació es trobava fins fa pocs anys majoritiriament inkdit 
i els historiadors havien d'ésser experts en paleografia i traslladar-se 
personalment als arxius. Ara totes aquestes edicions faciliten enormement 
la recerca i fan els nostres fons documentals coneguts arreu del món. 

Sans i Travé és sens dubte una de les persones més destacades 
en aquest aspecte, en que també li hem d'agrair la publicació dels 
interessancíssims Dietaris de la Generalitatde Catalunya, dels quals n'han 
sortit ja nou volums i aviat apareixeri el dese i úItim. 

És aquesta darrera una de les moltes activitats que ha impulsar des 
de i'Arxiu Nacional de Catalunya que el1 va entrar a dirigir el 1992 i 
que sota la seva direcció es va trasladar al nou edifici de Sant Cugat del 
Valles, inaugurat el 23 d'abril de 1995. La seva modelica instal.lació, 
I'augment de fons i el dinamisme que li ha donat a través de conferencies 
i cursets, és també obra seva. Cal només recordar la seva tasca en la 
recent recuperació i difusió, mitjangant escrits i exposicions parcials, del 
fons historic de la Generalitat de Catalunya, segrestat el 1939 i fins ara 
confinat a Salamanca. 



Com a historiador va iniciar les seves recerques amb I'estudi de la 
comanda del Temple de Barberi i I'ha continuat amb altres temes nota- 
bles de la seva comarca, en referencia a poblacions com ara Montblanc, 
l'Espluga de Francolí i Sarral, i als monestirs de Poblet i Santa Maria de 
Vallbona, del qual recentment ha publicat el famós Llibre Verd, del pare 
Jaume Pasqual. El seu interes especial i objecte, a més, dels seus principals 
estudis ha estat I'orde del Temple, tan arrelat a la seva comarca i a tota la 
Catalunya Nova. Entre els estudis dedicats a aquesta temitica destaquen 
dos treballs d'ampli abast: Elprocés dels templen catalans: entre el tzlrment 
i la gloria (1990-1991), que ha tingut tres edicions i se'n prepara la 
quarta, i Els templers catalans: dela rosa a la creu (1996). Aixb i laserie de 
puhlicacions sobre els ordes militars catalans, que el1 va iniciar i impulsar, 
I'han convertir en el primer o un dels més destacats historiadors catalans 
sobre els ordes militars i, en particular, sobre el Temple. 

Fou aquest interks seu a difondre estudis d'arreu sobre els ordes 
militars el que va fer que em demanés un treball sobre el mestre del 
Temple de Catalunya, Provenqa i altres parrs $Espanya, Guillem de 
Mont-rodon, fill de I'anric terme senyorial de Taradell, el meu poble 
natal, circumstincia que em dóna peu a entrar ja a respondre o comentar 
el seu magnífic treball sobre el mestre provincial del Temple i després 
mestre major de I'orde, fra Arnau de Torroja. 

Una perita comparació entre ambdós mestres ajudari, sens dubte, a 
acabar d'arrodonir la importincia del Temple en la historia de Catalunya, 
en els dos segles escassos de presencia activa al nostre país, que són, pero, 
els moments crucials, en que es va crear la confederació catalanoaragonesa, 
en quk es va completar la recuperació de tot el territori de la Catalunya 
histbrica i es van conquerir Mallorca i Valencia. 

Fra Arnau de Torroja, del que acabem de sentir la seva vida i 
importancia histbrica, va néixer cap al 1120, mentre que Guillem de 
Mont-rodon ho va fer poc més d'una generació més tard, vers 1170. 
El primer, fill d'una notable familia de senyors feudataris dels comtes 
&Urge11 per Solsona i milirars al servei dels comtes d'Urgell i de Barcelona; 
els Mont-rodon ho foren al servei de grans llinatges osonencs com els 
Vilademany-Taradell i els Centelles. 



Ambdós, de joves, es van posar al servei dels monarques catalans: 
Arnau de Torroja, al del comte Ramon Berenguer IV en els moments 
crucials en que, esdevingut rei consort d'Aragó, pel seu matrimoni 
amb la petita reina Peronella, negociava amb els tres ordes militars la 
renúncia d'aquests al regne d'hagó, del qual els havia fet hereus el rei 
Alfons el Bataller, oncle de Peronella, en morir sense descendencia el 
1131; seixanta anys més tard, Guillem de Mont-rodon, jove encara, es 
va posar a les ordres del rei Pere 1 el Catblic, del qual fou molt estimat 
segons va deixar escrit el seu fill el rei Jaume 1. Consta en particular que 
el 1203, en fer Guillem de Mont-rodon testament per entrar a I'orde 
del Temple, el rei Pere li devia 900 sous barcelonesas dels quals el1 va 
deixar bona part a I'orde. 

Arnau de Torroja entra a l'orde del Temple o la casa convent de 
Gardeny a finals de I'any 1162, i quatre anys més tard, a trenta-tres o 
trenta-quatre anys, era nomenat el quart mestre provincial de I'orde del 
Temple de Provenp i altres parts d'Hispinia, que tenia com a domini 
més important el de Catalunya-Aragó; Guillem de Mont-rodon entri 
al Temple el 1203, entre el 1207 i el 121 1 fou comanador de Gardeny i 
entre 1214 i 1218 mestre provincial de Provenqa, Catalunya i Aragó. 

El ripid i fulgurant ascens dins l'orde d'ambdós frares i cavallers 
es degué, sens dubte, al seu servei i a la seva amistat amb els monarques 
catalans. No oblidem, com ens ha exposat el conferenciant, que I'hereu 
del Ilinatge, Ramon de Torroja i el seu germi Berenguer, foren fidels 
servidors de Ramon Berenguer IV i que dos altres germans d'Arnau, 
Guillem i Pere, foren, el primer, bisbe de Barcelona i després arquebisbe 
de Tarragona, i Pere, abat de Vilabertran i després bisbe de Saragossa. 

També val la pena destacar que tots els mestres provincials catalans 
exercien aquest cirrec dos o tres anys i que foren molt pocs els que ho 
foren més de cinc anys. Arnau de Torroja, en canvi, ho fou quinze anys 
i encara deixi el cirrec el 1181 per esdevenir mestre major de I'orde a la 
casa mare de Jerusalem, i ho fou fins a la seva mort, el 1184. 

Fra Guillem de Mont-rodon fou mestre provincial quatre o cinc 
anys, pero foren anys crucials per a la histbria del país. Foren els anys que 
anaren de la derrota i la mort del rei Pere 1 dit el Catblic a Muret i I'inici 



del govern del seu fill, el petit rei Jaume 1. El paper en aquest temps del 
mestre Mont-rodon fou molt destacat: ani a Roma per sol.licitar del Sant 
Pare Innocenci 111 I'alliberament del monarca, de sis anys escassos, que 
el cap de la croada contra els citars, Simó de Montfort, retenia com a 
ostatge, el protegí i educa durant tres anys al castell templer de Montsó 
i quan el rei Jaume, a I'edat de nou anys, deixi Montsó per comenqar a 
regnar, es posa amb tots els cavallers al s emi  del rei i aquest confii a fra 
Guillem la dura missió de refer la malmesa hisenda reial. 

Aquests són els fets més destacats del templer Mont-rodon, i són els 
que han fet que es faci esment seu en totes les biografies de Jaume 1 i en 
les histbries generals de Catalunya. El templer frahnau deTorroja estari 
encara destinat a fins mis alts, que li donen un major protagonisme dins 
i'orde per bé que a vegades enfosquint la seva autkntica personalitat, car 
alguns autors el fan francks o aragonks, perb no catala. 

Arnau de Torroja el 1181 emprenia amb un grup d'amics i col.la- 
boradors un viatge aTerra Santa en uns moments crucials quan Jerusalem 
es trobava constantment atacada pel soldi turc Saladi i el gran mestre o 
mestre major del Temple es trobava empresonat i, per tant, impossibilitat 
de regir els destins de I'orde. 

Era tal el prestigi que el mestre provincial catali havia assolit que, el 
marq del 118 1, era nomenat mestre major de i'orde delTemple, esdevenint 
així el novk mestre major des de la seva fundació el 11 1811 120 i el primer 
que no fou francks. Dos altres catalans o del regne catalaiioaragonks serien 
més tard mestres majors, pero cap d'ells amb residkncia a Jerusalem, ciutat 
i regne que foren conquerits pel soldi Saladí el 1187, tres anys després 
de la mort del mestre Arnau. 

No insistiré més en temes que Sans i Travé ens ha exposat i tractat 
amb molta més extensió i precisió en el seu magnífic estudi. 

Aquí he intentat simplement fer-me ressb del prestigi que el1 va donar 
als templers catalans en uns moments crucials de la seva implantació i 
expansió per Catalunyai recordar, amb I'evocació del mestre Guillem de 
Mont-rodon, com sempre els templers foren providencials i amatents a 
defensar el país i els seus monarques en moments de perill o quan aquests 
i aquel1 ho necessitaven. 



El país s'omplí de comandes i cases templeres i els seus membres, 
quan no els ho requeria la defensa del territori, emparaven els petits nobles 
i terratinents que es posaven sota la seva protecció contra la cobdicia 
dels mes poderosos. Els petits penons amb les creus o els emblemes de 
l'orde clavats als Iímits d'una finca eren per als més febles una garantia 
d'immunitat contra les violkncies o ambicions de senyors poderosos; en 
compensació d'aixb els que es posaven sota la seva protecció pagaven 
un petit tribut als cavallers. Aquests, durant molt de temps, resistien 
els embats turcs a Sant Joan &Acre, I'última forralesa -que tingueren 
a Palestina i des de Xipre, on traslladaren la seva seu. La majoria dels 
guanys des seus copiosos béns els destinaven a mantenirxipre i a realitzar 
expedicions per indrets d'Orient amb I'esperit de recuperar Terra Santa, 
i a altres campanyes que portaven a terme als llocs on eren presents o 
se'ls requeria. 

La fama de riquesa i potencia que aconseguiren va despertar I'enveja 
i el desig d'apoderar-se dels seus bins del rei de Franca, Felip IV dit el 
Bell, que servint-se del dkbil papa Climent V, del tot ~ l e ~ a t  a lavoluntat 
i la protecció del rei francks, va permetre que fossin empresonats, alguns 
d'ells morts i els seus béns confiscats, fins arribar a suprimir I'orde el 
1312, durant la celebració del concili de Viena del Delfinat. 

Així, per una disposició totalment arbitraria, es pagava als monjos 
guerrers tants anys de lluira i esforc per deturar l 'em~enta turca i sarraina. 
Els templers catalans resistiren encara cinc anys en les seves fortaleses, en 
particular a les de Montsó i de Miravet, a laTerra Alta, pero finalment el 
1317 hagueren de claudicar davant les rropes del rei Jaume 11, que els va 
procurar un judici just i compensacions o vitalicis als que no entraren al 
nou orde de Montesa. Tor aixb ho estudia amb detall i solvencia I'amic 
Sans i Travé en el seu ja esmentat llibre Elprocés delr templers catalaw. 
Entre el mrment i la 

Tots els estudiosos de I'orde i en  articular el nostre nou academic, 
estan d'acord que la infamia que es va voler Ileticar contra aquests 
singulars religiosos i militars, un orde fruit d'una mentalitat que ara 
trobem allunyada de la nostra manera de pensar i singular, pero que 
s'adaptava perfectament a l'esperit bel.licós medieval, fou una de les grans 
injustícies histbriques. És per aquesta causa que la societat masbnica ha 



volgut rehabilitar aquest tort histbric i ha inclbs entre els seus graus el 
de Gran Mestre del Temple. Una de les principals lbgies masbniques de 
Saragossa, per exemple, esti dedicada al mestre Guillem de Mont-rodon; 
ignorem si el mestre Arnau de Torroja en té cap que el recordi. 

Com a fruit d'aquest discurs i estudi de Josep M. Sans i Travé, 
tots hem pogut recórrer amb la imaginacih uns temps de vida dificil 
pero bonica i engrescadora, de quan s'estava afaiconant el pais i la gran 
confederació catalanoaragonesa que va fer brillar molts anys el penó i 
la cultura catalana per tot el vol de la Meditzrrinia. Gricies, amic Sans, 
pel temps que has dedicat a tan interessant sstudi. 

Per cloure aquest petit discurs de resposta i de recepció del nou 
academic, pecaria d'injust i gasiu si no destaqués el guany que fa la nostra 
Academia amb la seva incorporació. És molt el que el1 ens pot aportar 
pels seus merits ja destacats d'investigador profund i home bregat en 
I'organització i la direcció de tasques culturals, un dels més acusats trets 
de la seva actuació. 

Josep Maria, benvingut entre nosaltres, i que no ens falti mai el 
teu saber, la teva franquesa i i'humor i la simpatia que vessa de la teva 
persona. 

Barcelona, 19 de desembre de 2006 
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