
LA DESFETA DEL TEMPLE

El que s'anomena «procés dels
ternplers» i que havia de
menar cap a la dissolució defi-

nitiva de l'Orde se cenyeix a les
accions fetes contra aquests reli-
giosos a iniciativa del reí. de~
Franca i del a a Clirnen r tre
el13 'octubre de 1307 -morp.ent
dela detenció deIs frares a
~ i el 22 de mar'" 12
-aatá'Be la utlla Vox in exc lso,
d'extificíé e e. Durant
aquests ~ anys ~rreu del món
els frares foren detinguts em re-
sona s, mtenogats, vexat.s,..sotme-
sos-atortura i aIguns fins i' tot
siérihcats com a hereJg,.es i, firfal-
meñt=maIgrat que no s'hagués
realitzat un veritable procés amb
les garanties jurídiques pertinents,
l'Orde fou su rimit el «i icis i
per a mala fama en ~ue ha~i-
~ llarg sJ.el temp<: qllP havien
~aquestes ass!.0ns». A aquests

cinc anys de veritable purgatori
per als templers els se.z.uí.1Wperí-
ode en que es concretaren les ges-
tionSCiüte"s .a .terme per la Santa
seti enca.rninad;Sa soluciOñar 1
probl~matica que laJlQva si.t!JaL;i
rep~entava per a lID mi!9- i
e~ig de reliEi~os q¡.u: 101 re -
t~.dsiJfe l'F¡:glésio ebrer
aI"t-abassat j probjbit el marc jurí-
die de referencia, és a dir la seva
R~s Costums, "i
donar una sortida patj?da amb e
po~--:c.urj1 6em ¡¡l~ ~éDSd]Ue
h~enCCw.ilitJlit el pol;,¡¡;jmoni de
l'O~ en bona part de la
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~ Així mateix,
aquests cinc anys de sofriments,
de dolors i d'angoixes anaren pre-
cedits per una serie de circums-
tancies i d'esdeveniments en els
quals participaren d'una manera
nuclear els templers i que deter-
minaren en certa manera el seu
final.

LA SERVITUD DEL
PRESTIGio LES VEUS
CRÍTIQUES

Tot el que s'esdevingué a omenca-~
ments del segle XIV i e aboca a
I'extinció de l'Orde f ia ·a t ps
que s'estava pr.e.para ., El"Temple,
fou de fet, la rim ra vícti del
seu propi prestigi tresarat alllarg

e mo ts anys d luita contra els
mfidels i de so ortar, juntament
ari=tb""1'Hospital i, en menor grau,
amb el Teutonic, l'enorme respon-
sabilitat de garantIr el manteni-
ílIem deis regne,s. occidentals de
fOrient. Mentre aquestes «colo-
n~ogueren estar ~des,
m""'efitreEuropa, gracies pr1..n;:::ipal-
ment aIs ordes militars, ué
a..arannr e s enc aus orientals,
~ no posa en du~a
i~ortancia de' la seva tasca ni
dels ideals que li donaven suport,
és a dír, les' croades. Quan, pero,
els fracassos militars c~eru;:aren
-i r~::...:q~u;..:e:...J:..e:::ru:.;:.:s;:;;a~l_e...m~fou ja
recuperada -Eels .!!l.lJS.lllma¡;¡Sde
Saladí el mes d'ill'tllhI:e ¡;U.87-
i ~IDa poc a poc ana sJJalm-
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hint sot i els
ardes e e r les
force e emi ues es a
sen r també les rimer veus
q.. stionant els valors morals i..--
'!!..c4que recolzaven aquella em-
presa i fins i tot els que tenien
basicarnent la responsabilitat d'as-
segurar-ne la seva materialització.
Ja el 1189 -al ca~ de dos anvs de
luerdua ~wsaJem- ~r-
gue .angles ~pb Ni~ gosava cri-
ticar obertament la tercera cr~-
~ ~nys desurés Ma.1Jhew
P~~ln;,gpugnava lluitar colJlra els
s~rrai'ns del sud d'E.1!!.opa, t~fir-
mant que els is de la Pe ' sula
Ibérica havien fe onor
d!,...Crist i p¡ofiLde l'Esglés.ia amb
la~auesta q,¡le duien a terme
contra l'Islam, que el papa i els
seus croats i que els templers i
hospi talers.
Des del si matejx de J'~sglésia
cffversos sectoruropugnaven un
~s d'acció, no basada en la
gu~a violen04, sinó cenyida
a la missió ~edicaciÓ. L'ob-
jec.!iJJ..h2vi~es: convertir els
musulmans en lloc de comba~e'ls.
Eren principalment els ordes
mendicants, franciscans iymi-
~c,,§... els quellanc;aren aquesta
idea.
~r a moJts la tasca deIs ordes
militars no teni tit com tarn-

oc tenien sentit les grans despe-
ses que comportava el manteni-
gent deIs nuclis occjclentals a
l'Urient. Per altra banda, tot
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EurQpa era CDJ:lscjept de la rlJ1ali-
t~eJl Temple i l'Hospi,tal,
que malmetia els objectius prin-
cipals pels quals havien de lluitar.

CLIMENT V 1 FELIP EL
BELL DE FRAN<;A. ELS
PREPARATIUS DEL DRAMA

La historia ha adjudicat a dos per-
sonatges el mérit o la responsabi-
litat, segons es miri, d'aniquilar
l'orde religioso-militar més pode-
rós de l'Europa medieval. Els
grans artífexs del desastre del
Temple, els que des del seu lloc

d'árbitres superiors li donaren el
cop definitiu Joren ~ rei __de
Franca...Eelip el Bell i el palla Cli-

~
Leleccíó el 5 de juny de 1305 de
Bi'rtr:and de Got, arquebisbe de
Bordeus, en el conclave de Peru-
sa:-com a~it del comE,romís
entre els lli;lrtia¡ns de Bonifaci
Viii i els del rei de Franca, posa-
--=-: o ~
va fi a les discencions que havien
enrant les retacions entre Ia~anta
~! i Th mQ,narqma tran~sa els
da~rs anys del seglexrn i els pri-
m~r; der segle següent. Amb la
tiara, el E,0u papa assumi~epte
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de- ~oJl!cjopar el problema sorgit
amb Frªns:a arran de la~ítica
a~e Bonifaci VIII. A a llar-
ga, pero, el pontífex, debil davant
un rei cada vegada més rort i
segur, s'aplanaria als seus dictats.
La seva actuació al llarg del pro-
cés dut a terme contra Js tem-
pt'er"S es paradlgmatica de la debi-
litat del papa enfront l'acusada
perso!fulli!f:Jje1 So6!r~ [~ces.
Molts historiadors s'han preguntat
p'er que va..ser el Temple precisa-
ment el boc expiatorj de lá .¡::on-

,...[Tontació polítjca entre el papat i
Franca a comencaments del segle



XIV. Per gve precisament 1'Qrde
derTeñíj?le, gue havia palesal al
ll~g'-de tants anys d'actu;ció
lleialtat a les monarquies occiden-
tals, fidelitat a la seva missió a
1'~t..i ~ial sllport al mateix
papar? Entenem que encara s'hau-
ra d'escriure molt sobre el Temple
per tal de ccneixer tots els inte-
ressos que convergiren, mo-gue-
ren i determinaren l'cperació polí-
tica de la seva supressió. Avui per
avui l'investigador que s'endinsa
en aquest tema troba indicis, cír-
cumstancies particulars que eleva
a la categoria de causes, pero
sense el convenciment, cal confes-
sar-ho, que representin la veritable
raó de la desfeta del Temple.
La matinada del divendres dia 13
d'Octubre de 1307, amb una ope-
ració policíaca sense precedents a
Ia"HistÓria, tots eIs templers de
Franca foren detinguts pels ofi-
cials del monarca. L'operació
representa un gran exit si tenim
present que d'un miler i escaig de
frares només dotze pogueren esca-
par de la captura en tot Franca.
El pla havia estat rninuciosament
o~mtzátPels consellers de Felip
~ i concretaIÍlent per Guill~ de
Nogatet, Guillem de' Plaisans i
E~ de Marigny, i consta-
va de dues parts ben diferencia-
des: la primera consistia en l'aple-
g~t d~ dades específigues
que permetéssin procedir contra
l~ segona se cenyia a la
realització material de l'operació
prog~a.
Les dades foren facils de trobar
pera un expert en la calúm,Bia, la
méntidai la difamació de la cate-
gb'ria de GmIIem de Nozaret.
N"ihavia palesát una bona practica
en ~o:ntra el papa R~ifaci
~ D'entrada hom disposava ja
d unes primeres denúncies pre-
sentades per l'eX=1empler ES.Quiu
de F[oyran i e ,. . - t offo

ei isposats a servir el senyor
~s be sa pagar les seves
informacions. A més, es propicia
que dotze persones ingressessin a
diverSes cases dei Temple a Frau¡;:a
añib""er roposlt ue d s és
poguess ..i,n:;...:;c:::e;;:;.r.:;:ti~fi:.::·c:::a~r.....l",a...v::.:e;;;o!r..:;;a:;:;c;:.it:;:.oatde;..---

lesJre¿ump9,9ns. Aquestes ac- '
cions donaren ben aviat el fruit
que hom esperava, de m,jUlel:ll.que
el 1305 a la cort de Felip el B.J.l
~

hom ja tenia a ma els elements
n~cessaris que justificaven la sos-
pita sobre l'ortodoxia i moi-alitat
de~s com ho confirma
que el monarQ parlés del tema
an;¡J¿el parra a Lió el mateix any
1305 i a Poitjers el ) 307. Cli7Dent
v,"'i-eacj jnicialment a acceo1.ar les
S;spites contra els templers, decí-
di 'tzar una enquesta als fra-
res per tal es nnar es denúncies
formulades pef monarca, tot
prohibint al mateix temps a Felip
el Bell la realització de qualsevol
acció que no hagués estat previa-
ment acceptada imanada per la
Santa Seu.
A (estiu de 1307, el mest:u: fra
Jaume de Molay tingué opo:rtuni-
tat ¿¡entrevistar-se amb el papa, el
q(i~l assaoenta deis rurriors ?on-
tra arde i de la necessitat de..dur

caretme una indagaeió per provar
cf" desmentir la seva veracitat.
E~tre el 24 i el 29 d'agost els tern-
pl~arenS"pítol ~iieral a
'P~~tre exposa als ;i'ssis-
tents, entre clalnes tenJ."e!>7e
pr~osit papal iJg confian¡;:a qu
l'eriquesta seria favorable a l'Orde
Ma'Igrat que Chment V havi
manifestat el 14 d'agost a Felip e
Bellla seva intenció d'ocupar-se de
l'afer dels templers i que el 24 del
mateix mes li hagués comunicat el
seu propósit de dur a terme
l'enquesta, el monarca francés
estava decidit--a proseguir la seva
actuadO" contra .LOrde. Els conse-
llefs reials lligaren juríditament la
intervenclO aeTIrícíriarca : finals
del frreS d'agost de 1307. ~P el
Bell actuaria no per valuntat .l?ro-
pia~etició de l'inquisidor
deJ"raIl\:, el qua! clavant Iessos-
pites contra la fe íortodoxia que
pes~ contra eIs templers sol-
licitaría tajut del monarca per tal
de ~a corresponenlinves-
tigació a s frares. D'aquesta mane-
ra'F-elip ei Bell justificava la seva
actuació i prenia la iniciativa
avancant-se a les possibles actua-
cions de la Santa Seu.
El pla es completava amb l'orga-
nització material de la detenció
dels frares, que s'havia de fer de
tal manera que ningú pogués tenir
la més mínima sospita del projec-
te per tal d'evitar-ne el seu rnalba-
ratament. La discreció, la reserva
i el sigil havien de ser els factors ~
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principals que garantissin una
acció inesperada i sobtadament
imprevista. El )4 de &~8fB:eFe es
tr~n kfi"artes secretes. adre-
¡;:a~ als ofi~ls reials de EJ:an¡;:a,
donant-los les instruccions que
havien de re litzar el dia 13
d~. En aquesta data, a trenc
d'alba, amb un escamot suficient,
s'havien de presentar allloc on es
trobaven els frares i arrestar-los
immediatament tot amparant-se
dels seus béns, i procedir afer-los
un primer interrcgatori. Guillem
de Nogaret no descura de comu
nicar als oficials reials que els h
era encomanada la detenció del
frares els carrecs que hom imp -
tava als templers: primer, els fr -
res quan eren rebuts a 1'Orde ren -
gaven tres vegades de Crist i ese -
pien tres vegades damunt la cr
o la seva imatge; segon, a l s
recepcions dels nous frares, q i
presidia la cerimonia els hi bes -
va el final de l' espina dorsal,
melic i la boca, d'acord am
el ritus profa de l'Orde; tercer, qu
per vot fet en la seva professió, e
frares estaven obligats a accepta
relacions carnals quan hi ere
requerits sense poder-s'hi refusa ;
qu art , que el cíngol que dia i njlt
cenyia les camises dels temple s
havia estat consagrat al volt t
d'un ídol amb forma de cap huma,
amb barba, i que generalment era
adorat en els capítols; L cinque,
que els preveres templers quan
celebraven la missa omitien les
paraules de la consagració.
El pla comportava també la rapi-
da i coetánia participació dels
corresponents delegats de l'inqui-
sidor general de Franca, als quals
es trameteren ordres perqué col-
laboressin en 1'actuació.
Després de la seva detenció s'havia
d'aconseguir amb la major celeri-
tat la confessió dels crims i la rea-
lització d'un programa propagan-
dístic de descredit dels empre-
sonats. S'exposaren els crims
imputats als templers als diversos
estaments eclesiastics de París i, a
través de cartes, a les cancelleries
dels prínceps europeus perqué
prenguessin les mateixes mesures
en els seus propis regnes. Per altra
banda, la maquina inquisitorial es
posa també en funcionament sot-
metent els frares als primers inter-



favorable -ª-.l'Orde o en tot cas
r~ªci a prnc~dir en la forma que
h~ fet el monau;p frances.
Ouan les notícies dels fets de
Franca arribaren a coneixement
dels templers catalans e~tre
c~a final d'octubre a~Mira-
v~t un capítol provinciaLfer tal
d'analitzar la cojuntura i prendre

L'AFER A CATALUNYA 1 les mesures més adients. En
L'ORDRE DE DETENCIÓ aquesta assemblea § decidí la for- t
DELS TEMPLERS CATALAN S ti~ deIs castells i fortalese

de l'Orde, potenciant aCJ.J1elles:q
La notícia dels esdeveniments a ~ p~r la ,eva ,itúaciÓ eren fié; ini
Frañ.<;:aarriba ben aviat a coneixec p~nables, i la constitució d'una
ment de }apme TI j deis tem.....nlers. comissió de frares que, presj~ida
J!f rei catala en fou informat pun- Qel Westre. s'entrevisl-és ;¡¡.mbel
tualment a través de tres cartes ~rca per tal d'expressar-li les
que per aquclls dies li adre<;:~er- seves preocupacions i demanar-li
sonalment Felip el~ell, i~a ajut. Finalment, en absf:'pcia del
altra de fra Romeu de BruJluera, mestre, s'assjgnaren les ¡¡¡WElS fun-
clQmjnica cataJa que ensenyava cjQus al lloctjneut ha R21IjlOnde
Teologia a la Universitat de París. ~guardia cqmanador de ];¡¡..casa
EIs frares catalans, de....lf. seva rossellonesa del Masdéu.
banda, també s'assabeutar~ ben La."c()rnissió templera encap~alada
aviat de l'esdevingut en el país veí per tra Ximen de Lenda s'entre-
amb els seus germans de religió. ~sta el mes de novembre amb
En tot cas, ~mestre fra Ximen de Jaume II. El monarca es m~stra- .--Lenda, que es trobava a @ seu comprensiu amb la situació que
de la dma provincial catalana al-. vivien els fares i amb paraules de
dsteTI de Miravet, al cap d'una confianca sabé enganyar el mestre
setmana d'haver-~e produit els fets perque l'acompanyés a Vale"ncia,
a Franca, estava ja al cor~de la rot ique alguns frares clarividents
situació. Per aixo, el 20 d'octubre sospitaven de les bones intencions
~té un procur~dor ~ii" al del rei i el reclamaven perqué
monarca per tal de sol .licitar-li la retornés a la cúria provincial per
r~clamació de tres frares catalans tal de dirigir, si s'esqueia el cas, la
que en aquells moments es troba- resistencia templera.
v~ e..Tudela, ja que temia ~e el Aquests pressentiments ben aviat
rei navarres, fill de Feli el Bell, es complirien, ja que ~mer
pren ues 1 u s dis osicions con- dia del mes de desembre de 1307~ »
tra els frares a Navarra. Jaume íí Ordena la detenció i cap-
Si ens atenem a l'actitud ad,ppta- tura deis templers dels seus estats,
da per Jaume II durant aquests tevelant finalment el rei cat~a les
di~ líom té la sensació que el seves veritabJes intencions. És
monarta catala estava· judecís probable que les seves dÜacions
sobre quina actuació seguir, mal- responguessin exclusivament a la
grat els consells de Felip el Bell manca d'un pla d'actuació cohe-
que l'exhortaven a detenir els tern- rent que li permetés dur a terme
plers i a emparar-se deIs seus el seu proposit amb les garanties
béns. d'exit suficient i que, calcat del
La característica básica de l'actua- mateix que desenvolupa Felip el
~e II en aquest afer sera Bell, es plasma a Valencia a les
la pri:id~a. No volia donar cap darreries de novembre. De la
pas ellfals del qual després se mateixa manera que el m6ña?ca
n'hagués de penedir. Per altra francés, Jaume II actuaria a peti-
banda, si considerem les missives ci6cte l'1hqUlsIdor ener¡{J dels
que per aquests die s sortiren de la -s regnes contra l'heretica pra-
Cancelleria Reial, adrecades al rei vitat. D aquesta manera evrtava
de Franca, i als reis de Castella, cP¿,ela ~a resCilució pogués ser
Portugal i Anglaterra, tot sembla contestada per l'Església catalana
indicar que el ~ra at~ els templers er~so-

rogatoris per tal de confessar els
crims que hom els imputava. Des
del 19 d' octubre fins al 14 de
novembre la comissió havia inter-
rogat cent trenta-vuit frares dels
detinguts a París, als quals s'arren-
caren les confessions de culpabili-
tat.
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nes religioses i aforades.
EIs manaments adre<;:ats als diver-
sos oficials reials deIs estat; .de
Jayme.!! anaven acompanyades
deles citacions de l'in uisi or als
r~ e m-
~erque acudissin a 121seva
pr$S.encia ~eftvent de Predi-
cadors de la cmtat de Valencia per
tarde poder prestar declaració
sobre els errors que els hi eren
imputats.
La res'p0sta deIs frares a les or-
dres del monarca i la citació de
l'inquisidor foren molJ: diverses.
Alguns d/ells es negaren a lliurar-
se, d'altres ho feren gairebé sense
éaP resis.t.e,pcia, d'altres es traslla-
daren a cases més tortificades per
t:iÍ de col-laborar a la seva defen-
sa i d'altres, fins i tot, abandona-
ren Tes, com.a,ndes i ~iren
~sats per tal de no ésser
reconeguts i capturats.
Els frares de les comandes situa-
des en el regne de Valencia ben
aviat ;;-niuraren al rei."'EIs pri-
mers toren els resident~ a la casa
de la capital, entre els quals es tro-
bEYa el mestre fra Xjmen de
Lenda. Al cap de pocs dies s'ocu-
p~orriana, Xivert i l'estrategic
castell de P~oJa el 12 de
desembre. Abans d'acabar el mes,
el castell d'Ares i la tinenca de les
Coves havIeñ caigut també en
poder del rei. ~ó eren ocu-
pades ben aviat les comandes de
Saragossa, d'Alfambra i d'Osca i
lesa:rfres cases que hl ten:iaTOrde,
de manera que a final d'any
només restaven en aquest regne en
poder dels frares els castells de
Montsó, Xalamera, Cantavella,
C;.sterrot, Villel i fibros, que Per la
seva situaci6 dTne;q;-ugnabilitat
eren capaces de resistir un per-
llongat setge.
A Catalunya, al llarg del mes de~ .
desembre la major par! de les,..... .
comandes caigueren sota poder
dels oficials reials. A final d'any
només resistien els castells de
Miravet i d'Ascó.
Sorpren la profunda fragilitat
militar dels templers catalans ja
que en menys d'un mes els oficials
reials ocuparen la major part de
les cases de l'Orde, llevat d'uns
quants castells, en tot cas, pocs, i
situats precisament en quatre
nuclis ben definits: el sector del
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Cinca -Montsó i Xalamera-; el
sector del Baix Ebre -Miravet i
Ascó-; el sector de l'Alt Mestrat
-Cantavella i Castellot-; i el sec-
tor de l'Alt Túria -Villel i Libros.
Tot i la resistencia dels seus defen-
sors i les accions de tot tipus rea-
litzades pel lloctinent dels tem-
plers catalans, l'any següent
sucumbien davant unes minses
forces reials la major part dels
esmentats castells, ja que després
dellliurament de Mir::Hlf'-r.::í12 de
"Cfesembrede 1308, només restaren
e poder deIs frares els castells de
~ó i de Xalamera que capi-
tulaven la primavera de 1309.

~
ELS INTERROGATORIS
DELS TEMPLERS CATALANS

E~s, a mesura que anaven
lliurant-se als oficials reials, eren
trames os a Valencia, on l'inquisi-
dor havia establht el seu quarter
general, per tal d'ésser interrogats
sobre els errors que hom els
inculpava. A banda d'aquesta pri-
mera inquisició, de la qual no
coneixem cap acta, els tem~ers'
catalans foren sotmesos a dos
aItres-interrogatons duts ~me
p'%rUna comlSSlO pontiffci:("presi-
diera inicialment p!:ls prel~s de
Tarragona i Yalf:ncia i integrada
per altres tres persones. Aquesta
comissió s'havia creat, juntament
amb d'altres arreu d'Europa, el
mes d'agost de 1308, amb la come-
sa específica d'inquirir els tem-
plers per tal que un concili que
s'havia de celebrar a Viena del Del-"
finat tingués elements suficients a
1'hora de decidir la sort de l'Orde
i perqué els concilis provincials
decidissin sobre la culpabilitat o
innocencia de cada frare. DeIs
diversos interro~atoris fetSals
templers catalans nornés ~se'n
coneixén les actes ·de tres: el 5ea-
htzat a Trullars-Masdéll a x;Üit-i-
6Qc_frares df' la diOcesi d'El~ el
mes de gener de 1310;,.d-dili. a
terme el mes de ~~l ~tejx
am a Lleida a ~kres
detinguts a Gardeny,-a més de nou~
persones alienes a l'Orde; i el de
Sant Adria-Barceloria, on foren
interrogats mitia;;ant l'"n icació
de 1a tortura vuit frares .el mes
d'agost de 1311. A la tardor
d'aquest mateix any, ates que el

metropolita de Tarragona i el
bisbe de Valencia havien d'assistir
al concili, la Santa Seu encarrega
la continuació de la inquisició al
bisbe de Lleida, iniciant aquesta
tasca la tardor del mateix any. Les
dificultats d'aplegament dels fra-
res a Lleida determina que la
inquisfció es perllongués fins a
final de 1311, quan ja s'havien ini-
ciat les sessions del concili gene-
ral de Viena del Delfinat. De les
actes d'aquest darrer interrogato-
ru quetoren trameses al papa per
~r estudiades pels conciliars no
se'~stre.
Els mterrogatoris es feren d'acord
amb un model de güestionaIiJ>re-
fixat per la Santa Seu i que conte-
nia vuitanta-vu~tius a
c!~ertanyents al dogma i la
moral 1 sable els quals lTavia de
respondre sota jurament cada
frare->, a m~ de tres preguntes
sobre les ci~ancies personals
de"'la seva recepci6 a I'Orde. De
l~ resp6stes donades pels". tem-
plers catalans, i fins i tot d» les
perSciñes alienes a I'Orde -algu-
rre; de les quals for~n certament
crítiques amb els templers-, p.a.
se~p~n cap element.,. que
pugui fer sospitar la culpabilitat
d~rs errors imputats. ..

~~ CONCILI DE VIENA !>Ei'
DELFINAT I L'ABOLICIO D~

J-'0RDE DEL TEMPLE

Climent V, al mateix temps que el
mes d'agost de 1308 creava les
comissions diocesanes per a jutjar
les persones dels frares, convoca-
va un concili general de l'Església
perqué. entre d'altres temes, s'ocu-
pés de decidir sobre l'Orde del
Temple. La tardanca en arribar a
la cúria papal els resultats dels
processos duts a terme a les dis-
tintes diócesis i províncies deter-
mina que l'abril de 1310 prorro-
gués un any la seva celebració,
fixada definitivament per al pri-
mer d'octubre de 1311.
A més d'una representació nom-
brosa d'eclesiastics, el papa con-
voca molts prínceps europeus per
assistir a aquella magna assem-
blea religiosa, a la qual el monar-
ca catala, preocupat basicament
per 1'assignació que se'n decidís
dels béns del Temple, hi trameté
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els seus ambaixadors amb ins-
truccions diplornatiques molt pre-
cises. El 16 d'octubre obria les
seves sessions el concili i tot seguit
Climent V crea una comissió espe-
cífica, presidida per un prelat de
confianca a fi de garantir-ne el seu
control, per tal s'ocupés del tema
dels templers. Aquesta comissió
analitza detingudament les actes
dels diversos processos que havien
arribat a la Santa Seu i en prepara
els corresponents dossiers que
foren presentats al papa. Climent
V, de la seva banda, i al marge de
la comissió, mantenia negocia-
cions amb els representants del rei
francés per tal d'arribar a una
solució pactada sobre l'Orde.
L'acord definitiu en aquest sentit
s'aconseguí a mitjan marc de 1312
i pre-anuncia la presencia a Viena
del Delfinat, esdevinguda el 20 del
mateix mes, de. Felip el Bell. Al
cap de dos dies, Dimecres de Pas-
sió, Climent V promulgava -no
sense abans haver obtingut el
suport de la comissió de prelats, i
amb el vot en contra del repre-
sentant catala-> la butlla Vox in
excelso que suprimia «no per
sentencia definitiva sinó per pro-
visió o ordenació apostólica l'Orde
del Temple i el seu estat, habit i
nom, de manera que en l'esdeve-
nidor ningú pogués entrar en el
dit Orde, o rebre o portar el seu
habit o actuar com a templer, sota
pena d'excomunió». Amb la reso-
lució exclusiva del papa s'arribava
a consumar una de les majors
injustícies de la historia: El Tem-
ple era suprimit sense judici previ,
sense possibilitat de defensa,
sense cap garantia processal, sen-
se sentencia condemnatoria, sinó
només per l'autoritat d'un papa
sotmes a la voluntat política del
rei de Franca. La butlla, per altra
banda, reservava per a una nova
provisió de la Seu Apostólica les
persones i béns de l'Orde, tot res-
pectant les sentencies que en rela-
ció als primers haguessin donat ja
o donessin els corresponents con-
cilis provincials. Tot i 1'oposició de
diversos sectors, tan eclesiastics
com de representants de prínceps
europeus, el dia 2 de maig, Cli-
ment V per la butlla Ad providam
assignava a l'Hospital els béns dels
templers, fent-ne expressa excep-



ció, recollint el fruit de les nego-
ciacions dels ambaixadors cata-
Ians, als regnes de Catalunya-
Aragó, Mallorca, Castella i Portu-
gal.

LA DECLARA CIÓ
D'INNOCENCIA DELS
TEMPLERS CATALANS

Per tractar l'afer dels templers
quatre concilis provincials havien
aplegat els prelats de la Tarraco-
nense: el primer, celebrat a co-
mencament de 1308, acceptá, amb
l'oposició d'una part de I'assern-
blea, el procediment emprat per
Jaume II contra els frares; el
segon, reunit a la tardar de 1310
per tal de decidir, en base de les
inquisicions fetes als templers, la
seva innocencia o culpabilitat,
ajorna de pronunciar-se en aquest
sentit i decreta la suavització de
l'empresonament dels frares; el
tercer, celebrat amb la mateixa
finalitat que I'anterior el mes de
rnarc de 1311, tampoc prengué
cap decisió sobre la qüestió prin-
cipal i aprová un tracte més digne
per al detinguts, amb l'assignació
d'una paga diaria per a cada frare
per tal de fer front a les seves
necessitats. El darrer conciJj con-
vocat per a Úsoldre definitiva-
men.t e~a se celebra la tardar
de 131~/on el dia 4 de novembre
es ~mava solemnement la
innoc~alans
de tares les culpes i errors de que
havien estat acusats; a més,
s'~s.!.gnava una pensió anuaJ a
ca a frare, d'acord amb la ~va
éátegoria dms I'Orde, i es fixava
també el seu futur lloc de residen-

I
cia.

ELS BÉNS DELS TEMPLERS
A LA PROVÍNCIA CATALANA

Acabat el concili de Viena el maig
de 1312, el monarca catala repren-
gué les negociacions amb la Santa
Seu cenyint la seva actuació
diplomática a aconseguir que els
béns del Temple no anessin a
parar a l'Hospital per tal d'evitar
l'excessiu poder que aquest Orde
podia adquirir. Artífex de bona
part d'aquestes negociacions fou
l'ambaixador i conseller reial Vidal
de Vilanova, qui obtingué del nou

apa Joan XXII la promulgació de
la butlla Ad fructus uberes, de 10
de juny de 1317, que, recollint
l'acord amb Jaume II, solucionava
definitivament l'assignació dels
béns del Temple en els estats del
monarca catalá. Lí;l dísposicíó
ap~a creava en el re¡:¡;pede
V~n nou arde militar afín-
cat en el castell de Montd'a, que
e~ regiría per la regla de Calatra-
&. L'Or~ de Montesa recolliria,
aix.L.J.:herencia del Tymp?e en
aquest regne, així com també els
béns que hi tenia l'Hospital, llevat
de la casa de la capital i el castell
. vila de Torrent. La resta d~s
béns a Catalunya i Aragó s'adjudi-
éaven a s ital amb la ca ició
u castella d'Em ta, abans

d exercir el seu cárrec, }w.llye
p~star sagrament í homenatge ;:tI
rei catala. El 17 de desembre del
ñiateTx~ny, el comanador majar
de l'Hospital a la província catala-
na prenia possessió d'aquests
béns, que els hi eren lliurats pels
oficials reials, després d'haver-los
administrat al llarg de deu anys.
EIs diners que els oficials públics
trabaren en poder dels frares ana-
ren a parar a les arques reials,
mentre que bona part dels béns
mobles passaren també a mans de
Jaume II que se'n serví per obse-
quiar els seus parents i amics.
Aquesta apropiació fou justifica-
da com a compensació del cost
assumit pel monarca per la captu- .
ra dels templers del seus estats.
EIs cent-nou frares que sobrevis-
queren a l'acabarrient del procés
foren distriburts, d'acord amb la
disposició del Concili de Tarrago-
na de 1312, entre les diverses
comandes que havien estat del
Temple, on havien de fer vida reli-
giosa, ates que la supressió de
l'Orde no els exenorava de les obli-
gacions contretes en el moment de
la professió .....
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