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I procés que es dugué a terme a les diversesprovíncieseclesiistiques
d'arreu de la cristiandatpreveia,d'acordamb les disposicionsde la Santa
Seu, que les comissionsapostdliqueso diocesanespoguessinprendre
declaracióa personesalienesa I'orde. Gairebéa la major part de les províncies
i dels regneseuropeuses donaren efectivamentdeclaracionsde testimonis de
personesno pertanyentsa I'orde del Temple, les quals,en general,tot i que
algunesforen crítiquesvers els frares,no aportaren elementsprou substantius
dels qualspoguésderivar la veracitatde les acusacionsi, per consegüent,laculpabilitat delsreligiosos.1
Dels diversosinterrogatorisduts a terme a la penínsulaIbérica,dels conservatso conegutsactualment,només enregistrenaquestamena de testimonis
el de Castellai Lleó, que esva fer el 27 d'abrll de 1310 a Medina del Campo,el
de Saragossa,
que esva portar a terme a aquestaciutat el 17 de novembrei el 10 de
desembrede 1309,el de Lleida,que esva esdeveniren aquestaciutat el dies 11,
12 i 1.7de margde 1310;elde Cervera,el2Tde maig de 1310,i el deTárragona,
el 16 de setembrede 1,310.2
A tots aquestss'hi han d'afegir les declaracionsde
quatre testimonis que testificaren davant el bisbe de Lisboa a la vila de Medina
del Campo, probablementel dia següento al cap de pocs dies desprésdel27
d'abril de 1310.Finalment,ni que sigui parcialment,es coneixentambé les declaracionsde tres testimonisque declararenper aquestaépoca davantel prelat

1. El tema dels testimonisaliensa I'orde ha estattractat,entre d'altres,pel que fa a Anglaterra per Anne
Gtruoun-BtyssoN, <The London TemplarTiial Testimony:Truth, Myth or Fabler, a A Woild Explored Essaysin
Honout of Laurie Gardiner,Melbourne, Melbourne Department of History, 1993, <Monograph Series>,p- 44-61,
p 55-5ó Ha incidit darreramentsobreaquestaspecteHelenJ NIcHorsoN, The KnighxTámpler
especialment
on
T i í a l T h e T i i a l o f t h e t e m p l a r s i n t h e B i t i s h l s l e s . l 3 0 S - 1Gi 1
l o1u, c e s t e r s h i r e , S t r o u d , 2 0 0191, p, 5 - 1 2 0 , p e l q u e f a a l s
d ' A n g l a t e r r a , i p1 5 8 - 1 6 3 , p e r a l s d ' I r l a n d a ; i r e s p e c t e a X i p r e p e r l a j a e s m e n t a d a p r i m e r a a u t o r a , A n n e G n u o u n BnvssoN,<Testimonyof Non-Templar Witnessesin Cyprusr, a Malcolm B¡nsEn (ed.), TheMilitary OrdersFighting
Jor the Faíth and CaríngJor¡l¿¿Sl¿ft,Aldershot,Variorum, 1994,p.205-211,.
2 Una an)lisi dels diversosinterrogatoris fets als templers als regnesde la península Ibérica es troba
aJosepM. S¡Ns ITn¡vÉ, <Lesinquisicionscontra elstemplersdelsdiversosregnesde la penínsulaIbérica (13071371),, AnalectaSacraThtatonensia,
núm 80 (2001),p 33-76

esmentata Ourense.3La restad'interrogatorisnomésrecLllen lesdeclaracionsde
fraresdelTemple.a

Els testimonis
Entre aqueststestimonis hom troba dos tipus de persones,en primer lloc, eclesi)stiques,siguin religiosos-franciscans i predicadors- o bé seculars,i en segon
lloc, laiques.Es tracta de personesque semblaque actuen no pressionades
per
ningú sinó que ho fan per voluntat própia.Alguns dels declaranrs,a més,ho fan
per donar una visió favorable a l'honorabilitat religiosa i católica dels templers,
mentre que d'altres ho feren amb la pretensió d'aportar el seu testimoni acusador de I'orde i els seusmembres.
Els testimonis que declararenforen els següents:
1. A Medina del Campo, tres eclesiistics,tots ells capellansseculars:s
- Domingo Pérez,preverede Reicela, de la diócesi d'Oviedo.6
- Martín Rodríguez,preverede l'esglésiade SantaMaria de Zofraga,de
la diócesi de Salamanca.
- juan Ibáñez,preverei capelDde fra RodrigoYáñez, preceptor major
delsregnesde Castellai Lleó.
2. Tarnbé van testificar davant el bisbe de Lisboa els testimonis següents,dos
eclesi)sticsi dos laics:7

3. Recull les sevesdeclaracionsde manera parcial i amb alguns errors de transcripció I'obra de Murr,
publicada el 1803 (Cristoph Gotdieb von Mun n, IJberdenWahren(JnprungderRosenkreuzer
und desFreymaurerotdens.NebsteinemAnhange
zur CesthbhtederTémpelhenen,Zúbach,1803,p1,40-147).
4. Tenim ja a la impremta la transcripció dels diversosinterrogatoris dels templers de la Península,que
pubücari ben aviat la Fundació Noguera
5. Les declamcionsd'aqueststresprimers testimonisestroben publicades,procedentsdel rctlle de pergmí
conservat a I'A¡chivum SecretumVaticmum, a Josep M. S¿Nsr Tn¡vÉ, <IJinedito processodei Templari in Castiglia
(Medina del Cmp o,27 aprtle 1310)>,a FrmcescoTo¡¿w¡sr (cur ),,4ai 1291.La
degliordinimilitai
fne dellapresenza
inTénaSantae i nuovíoríentamenti
nelxtv serclo,'1996,p.261-264;
també es crcbainformació sobreaquesrstestimonis
aAntonio BnNavlors,Memoia de Don Funando IV de Cutilla, tom r, p. 629-630.Dóna tmbé inforrució sobre
aquestaspecteFrangoisJusteMaria R¡vNou¡no , Monumerchistoríques
relatfsa la condemnation
desthevalíers
duTémple
et a l'abolitíonde leurordre,París,1813,p. 26+265 i JosepM. SrNs r Tn-rvÉ,<Lesinquisicionscontra els templersdels
divenos regnesde la peníroulaIbérica (1307-1377)>,AnalectasaoaThnrconensia,
núm.80 (2007),p.61.
ó. El pare Gonzalo Mutínez el fa preverede Foncastíni no especificael cognom Pérez (vegeuGonzalo
M¡rríNEz Dirz,I¡s templarios
de la Coronade Cutilla,Brtgos,Trea,1993,p.227)
7. Les declaracionsd'aquestsquatre tescimonises troben publicades,procedentsde la Reial Académia
de la Histdria de Madrd en l'obm d'Antonio Bruavrors, Mezoría de Don FernandoIV de Cretilta,tom r, p.635637. Les va editr també el pare Fidel FIra I CorouÉ, Actas inéditasde sieteancilíos españoles
celebrados
desdeel
año 1282 hastael de 1314, Madrid,Imprenta de Maroto, 1882,p.90-gg.Ladeclaració del darrer testimoni Rodrigo
Rodiguez ha estatpublicada,procedent de la documentació conservadaa I'Axiu Histónc Nacional de Madrid
per Áurea L Javnnnr I MuR, (Aportación al esrudiodel procesocontra elTemple en Castilla>,ReuktadeArchiuos,
Bíbliotecas
y Museos,tomrxrx.núm. 1 (1961),p.98-100,doc.xrr.
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Fernindez,prevere, capelli de l'esglésiatemplera de San Facundo.
- Domingo Román, porcioner de I'esglésiade SanAndrés de Ia vila de
Medina del Campo.
-J.tGuillermo, que havia estatdoméstic del que fou mestre de l'orde
als regnesde Castellai Lleó, fra Rodrigo lbifrez.
- Rodrigo Rodríguez, doméstic de la casadel rei de Castella.
3. A Ourenseprestarendeclaracióelstrestestimonissegüents,tots treseclesiistics:8
- Alfbnso Martín, canonge d'Ourense.
- Pedro Lorenzo, prevere d'Ourense.
-Vicente Lorenzo, prevere d' Ourense.
sis persones,dos eclesi)sticsi quatre laics,dels quals un oficial
4. A Saragossa,
reial i tres ciutadans:e
- Bartolomés Taún, sobrejuntero
de Saragossa.
- Domingo lbáñez de Azcín,prevere de I'Aljafería o palau reial de Saragossa.
- Sancho Pérez de Chiviente Gay,ciutadi de Saragossa.
- Pedro de Moriello, ciutadi de Saragossa.
- Bartolomés de Rada, prevere i vicari de I'esglésiade Crivillén.
- Pedro de Pontons, ciutad) de Saragossa.
5. A Lleida foren nou els testimonis de personesalienes a I'orde que presentaren la sevadeclaració,totes elles eclesiistiques,tres frares predicadors,tres
més de franciscansi tres sacerdotsseculars:lo
- Fra Pere Olivó, prior del convent de predicadors de Lleida.
- Fra Bernat de Ripoll, conventual del convent de predicadorsde Lleida.
- Fra Guillem d'Armentera,lector del convent de predicadorsde Lleida.
- Fra Pere de Puig, guardiá del convent de framenors de Lleida.
- Fra Pere Mir. conventual del convent de framenors de Lleida.
- Fra Guillem de Xesa,lector de convent de framenors de Lleida.
- Ramon de Carcassona,
rector de I'esglésiad'Aitona.
-Joan de Ripoll, rector de I'esglésiade SantaLicinia.
- Doménec Qalena,sagristi de SantaMaria de Montsó.
und desFreymaurerorderc.
8. Cristoph Gotdieb von Mure., ÜberdenWahrenIJrprung derRosenkreuzer
Zulbach,Iohann EsaiasSeidel,1803,p 742-744.En fa esment
NebsteinemAnhange
zur Geschichte
derThmpelhenen,
deschevalieriluTempleet d l'abolition
FrangoisJusteMaria R¡yNou¡no ,MonumenshistorQuarclatifsdln rcndemnation
de leur otdre,París,Imprimerie d'A&ien Égron,7813,p.265-266.
9. Axiu Capinrlar de Barcelona,ms. 749,f .57v-59:v.Hom troba referénciesa les declaracionsdels tesin the Ctown ofAragon,Aldershot,
timonis aliensa l'orde a la província catalanaa A.J. FoE.w, TheFall of theTémplars
Ashgate,2001,p.81-83,i aJosepM. S¡¡s rTn¡vÉ, bfi delstempluscatalars,Lleida, Pagéseditors,2008,p.267-268.
10. Axiu Capitular de Barcelona,ms. 724 A,f .37r-38v.I-t transcripció d'aquestesdeclarans es troba a
Druck undVerlag derAschendorfiichen BuchhandH.Frwvs, Papsttumund UnteryangdesTbmplerordens,2,I|lf:ürste¡,
lung, 1907, p 372-377, doc. 757.

6. A Cervera declararendos testimonis més aliens a I'orde, I'un eclesi)stici
1'altreseglar:11
- Pere Bonet, prevere,que celebravala missaa la capelladel castell
de
Granyena.
- Berenguer Claris,habitant de Cervera.
7. ATatragona fou interrogatun monjo de Santescreus, que anteriorment
havia estattempler:12
- Fra Guillem de Llobera.

La base de I'interrogatori
Els testimonis aliens a I'orde foren interrogatsd'acord amb el mateix qüestionari que s'utilitz) amb els frares.Les preguntesforen tramesesper la Santa
Seu acompanyantla butlfa Faciens
misericordiam,
del12 d'agostde 1308.13Foren
dirigides als prelatsi als membres de les diversescomissionsapostóliquesque
havien d'interrogar els frares.S'elaborarentres tipus de qüestionarrsque contenien,respectivament,
cent vint-i-set,cent vint-i-tresi vuitanta-vuitarticles.ra
Fou aquestdarrer el més utlhtzat i fou també el que usarenels inquisidors de les
diversesprovíncieseclesi)stiques
i regnesde la penínsulaIbérica.1sLesvuitantavuit pregunteses distribuien en divuit blocs.16
Les declaracionsdelstestimoniscastellans
de Medina del campo expressen que foren interrogatssobre les mateixespreguntesque els frares:<interrogatussuper primo articulo ... et super omnibus aliis articulis>;<interrogatus
superomnibus articulis sub bulla contentis>17;
els que declararena Saragossa
ho
feren també d'acord amb elspunts del qüestionariesmentat.El jurament previ
els exigia: <iuro quod dicam veritatem puram ... et plenam super omnibus et
singulisde quibus me interrogabitisiuxta comissionemde inquirendo>.l8Del

1.1. Aniu Capitularde Barcelona,ms. 749,partn,f .6r
1.2. Aniu capitular de Barcelona,ms 149,f .66u-68r
13 RegestumClementís
papae\núm 3402.A. Mercati ressenya483 cópiesd'aquestabutlla, enviadaa tots
els responsables
eclesiásticsde la cristiandat on hi havia casestempleres(A. MrRcArr, Interrogatotio,p240) Es pot
veure també el text d'aquestabudla aJ MIcunrr, It ProcésdesTémpliers,vol.
1, París,Imprimerie Royale, 1841
(Paús,Anastitica,Editions du CTHS, f987),p 2-7
14. A MEnc¡rl, (Interrogatorio di Templari a Barcellona (1311,)>,Spanische
Forschungen
der CórresgeselkthaJt:Gesammelte
Aufsdtzezur Kuburgesthíthte
Spaniens,n:úm6 (1937),p 244-245
15. La relació de les preguntesestanenregistradesa f inici de les actesdel procés seguit a la ciutat de
Lleida (Aniu Caprtular de Barcelona,ms 724A,f. 1l3)
16. JosepMaria S¡Ns tTxtvÉ, ln f dek templers
catalans,
p.796-207
17. Josep Maria S¡Ns I Tp.¡vÉ, <Linedito processodei Templari in Castigüa (Medina d,el Campo,27
aprile 1310)>,a FrancescoTon¡usr (cur.),Atri 1291 Ia fne dellapresenzadeglíoñiní militari ínTéra Santae i nuouí
oríentamenfi
nel XIV secolo,
p. 261-263
18 Arxiu Capitularde Barcelona,ms.749,f.57v
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testimoni de BartoloméTarin, el primer laic que declari a Saragossa,les actes
recullen que fou <interrogat perjurament sobre tots i cadascundels articles>.1e
De Rodrigo Rodríguez, un dels laics interrogats a Medina del Campo, es diu
expressament que <li foren llegits i exposats tots els articles>.2o
Per contra, pel que fa als testimonis que van declarar a Lleida, sembla que
I'interrogatori se cenf a si sabien alguna cosa conffiria a la fe per part dels templers
o més concretament <de l'abnegació de Crist, d'escopir, trencar o orinar damunt la
creu>.21Akí mateix,pel que fa als dos testimonis que van declarar a Cervera,les actes
del procés no indiquen que <fossininterrogats>,sinó que de cadascúdiu simplement
que <haventjurat, ha dio.22 Per contra, peró, Doménec Qalena va declarar a Lleida
sobre els articles 83 i 84, cosa que suggeriria que ho Gren sobre el qüestionari sencer.23 A fra Guillem de Llobera, extempler i monjo de Santes Creus, se l'interrog)
seguint el matek qüestionari que la resta de frares templers.2a
D'altra banda, de la mateixa manera que els frares,també aqueststestimonis aliens a l'orde van prestarjurament de dir la veritat de tot el que sabien sobre
els templers. L-interrogatori fet als testimonis aliens a l'orde diu clarament que
van jurar d'acord amb la formula que recullen les actes.2sDe fet, el jurament
era semblant al que feren els templers,llevat que no s'hi recollien les referéncies
personals ni tampoc les relatives al mestre provincial.2r'

19.

Arxiu Diocesi de Barcelona, ms 14c),1.57u

20

Fidel Frr¡ t CoroiuÉ, Attas inéditas de siete condlíos españolescelebradosdesde el año 1282 hasta el de

1 3 1 4 ,p 9 7
21

ArxiuCapitulardeBarcelona,ms

1,24A,f.37u:u[

]etpotrssimedeabnegationeChristi,despurti-

one, conculcatione et minctione super crucemD22

Arxiu Capitular de Barcelona, ms 719, part n,f . 6r

23

Arxiu Capitular de Barcelona, ms 124 A,f.38u

24

Arxiu Capitular de Barcelona, ms 1,49,f.66u-68r

25

La formula del jurament dels testimonis no templers es troba enregistrada a l'Aqiu

Barcelona, ms 149,f.57u Diu així: <Ego
quod de omnibus et singulis fntribus

Diocesi de

iuro ad sancta quatuor Dei evangelia, manibus meis corporaliter tacta,

ordinis Militie

Templi qui nunc sunt in Terraconensi provincia dicam de

hiis que scio vel audivl dici aut credo veritatem puran,

ita quod nichil falsitatis adiungam, et plenam, ita quod

de veritate aliquid non omittam, super omnibus et singulis de quibus me interrogabitis iuxta comissionem de inquirendo contra singulares personas et fratres dicti ordinnis a Sede Apostolica vobis factam, et si forte in aliquo fratre
predictorum aliqua essescio vel audivi dici aut credo que sint contra fidem catholicam, etiam non interrogatus, illa
dicam neminique dictum seu depositionen meam revelabo sine licentia vestra donec ipsa sit inquisitio publicata
Sic me Deus adiuvet et hec sancta quatuor eius evangelia >
26

La fórmula del jurament dels frares esti enregistrada a I'Anlu

Diu així: <Ego frater

Dlocesi de Barcelona,ms

149,f-3u

iuro ad sancta quatuor Dei evangelia manibus meis corporaliter tacta quod tam de me

quan de omnibus et singulis personis et fratribus dicti ordinis qui nunc sunt in Terraconensi provincia, excepra
persona magistri Aragonie et Cathalonie, dicam de hiis que scio vel audivi dici aut credo veritatem puram, ita
quod nichil falsitatis adiungam, et plenam, ita quod de veritate aliquid non ommittam super omnibus et singulis
de quibus me interrogabitis

iuxta commissionem

a Sede apostolica vobis ñctam

de inquirendo

contra singulares personas et fratres dicti ordinis

et si forte in me vel in aliquo fratre predictorun

aliqua esse scio vel audivi dici

aut credo que sint contra fidem catholicam etiam non interrogatus illa dicam nullique fratri dicti ordinls seu alio
cuicumque sine licentia vestra dictum seu depositionem meam revelabo donec ipsa sit rnquisitio publicata Sic ne
Deus adiuvet et hec sancta quatuor eius evangelia r

Les respostes dels testimonis
1. Els trescastellans
que van declarara Medina del Campo el27 d'abrtrde 1310:
- Domingo Pérez,preverede Reicela,de la diócesi
d'oviedo, va declarar que sobreI'acusacióde la negacióde Crist i elsaitresarriclesdel qüestionari,
no sabiani creiaque elstemplersdelsregnesde Castellai Lieó haguessincomés
aquestscrims ni que hi tinguessinresa veure;27
que,així mateix,el testimoni havia viscut durant setzeanysamb els templers als seusconventsi casesi que mai
no havia vist res del que se'lsacusava,
sinó que moltes vegadeshavia presenciat
com adoravenamb gran reverénciala creu, de dia i de nit, i escoltavenla recitació de les hores candniquescom a veritablescristians.Aixímateix, confessava
que els fraresesmentatsajudavenels pobresi feien obresde bons cristians.
Sobre els articlesrelatiusa l'omissió de les paraulesde la consagracióper
part dels sacerdotstemplers,el testimoni declari que creia que els preveresde
I'orde recitavenles paraulesdel cinon de la missade la mateixamaneraque ho
feien els altressacerdots.I respected'aixó apord la sevaprópia experiénciaja
que declari que havia assistita duesmissesde capellanstemplers,concreramenr,
de fraJuan,capelli de Jerez,i de fraJuanBarraco,elsqualsvan recitar el Teigítur
a I'inici del c)non i a I'elavacióde l'hóstia el versetHoc estcory)us
meum.I confirmava la respostaadduint que ell, el testimoni, havia ajudat moltes vegadesels
sacerdotstemplersquan celebravenla mrssa.
SobreI'honestedatde vida delstemplersaport) una altraexperiénciapersonal:declar) que havia confessatdos religiosos,fraJuan de Bordel, cavaller,lfra
Rodrigo, sergent.Dels pecatsque van manifestar,el declarantestavaconvenqut
que ambdósi els altresfraresdelTemple <erenveritablescristians>.
La declaraciód'aquesttestimoni s'esteniatambé a manifestarel seucriteri
sobreI'orde delTemple i el mestreprovincial de Castellai Lleó. Sobreel primer
punt declar) que <l'orde era honest i bo i immune dels crims de qué I'acusaven>.Quant a RodrigoYáiez, el mestreprovincial,confessique (era veritable
cristiil, i que el tenia en tan bon conceptei estavatan convenqutde la sevavida
virtuosa que (estavadisposata sofrir la prova del ferro calentja que mai va ser
ni culpat ni difamat dels crims de qué seI'acusava>.
- El testimoni següent,Martín Rodúguez, era
preverede l'esglésiade
SantaMaría de Sinfraga,de la diócesi de Salamanca.2s
Es tractavad'un testimoni
prou idoni atésque havia viscut durant trenta-cinc anysamb fra Gome Guerra,
comanador d'Alcañices,i amb altresfrarestemplers,de manera que durant tants
27 Josep Maria S¡Ns I Tn¡vÉ, <I-'inedito processodei Témplari in Castiglia (Medina del Campo,27
aprile1310)>,aFrancescoTo¡¡¡¡¡sr(crr),Aoi129
I -1a f i n e d e l l a p r e s e n z a d e g l i o ñ i n i m i l í t a r í i n T e n a s a n t a e i n u o y i
oilentamentínel xtv setolo,p 267-262.
28. Josep Maria SnNsrTn¡vÉ, <Linedito processodeiTemplari in Castiglia (Medina delCempo,2T
aprile 1310)>, a FrancescoTo¡¡trasl (cur ), ,4rri 1291 . La
fne dellapresenzadeglíordínimilitari inTerraSantae i nuovi
otientamentinel xrv setolo,p 262-263.
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anysde convivéncia era de suposarque coneixia molt bé la vida conventual
delsfrares.
Interrogat sobreelsprimers articlesrelatiusa la negacióde Crist i a escopir damunt la creu,don) una respostad'extrema contundéncia:<maihavia
sentit, ni creia ni podia entendre que els templershaguessincomés aquests
crrms;
que va sentlr aquestesacusacionsdesprésque elsfraresde Franqahaguessinestat
detingutspel rei>.Afegí, a més,que durant els anysque va viure amb els frares
<elsva veure moltes vegadesadorar la creu amb gran peniténcia,
especialment
els divendres,amb elspeus descalqos
i de genolls>.
En la deGnsadels templers,aquesttestimoni també aport) una vivéncia
personal que palesavael bon capteniment dels frares,.rp..t. a la sevafe
en
els sagramentsde I'Esglésiai, més concretament,en I'eucaristiai la confessió.
Respected'aixó manifest) que el declaranthavia estatamb els fraresde I'orde
esmentaten moltes batallescontra els sarrainsi que en I'expugnació de la vila
de Tarifa, on molts frarestrobaren la mort, els quals ,b"n, lorrf.ss), tot rebent
desprésamb molta reverénciael cos de Crist.
En aquestmateix sentit,Martín Rodríguez declari que molts d'aquests
frarestenien tanta veneració per I'eucaristiaque per la Gsta de pasqua,quan
havien de rebre la comunió, venien des de lluny, per un espaide més o manco
deu passes,
de genollsi amb gran devoció.
De manera que per tot el que sabiadels templersi per tot el que havia
presenciat,el testimoni creia que <elstemplers del regne de castella creien
veritablementen el sagramentde l'altar i en els altressagramentsde l'Església>.
Sobre la recitació dels capellanstemplers de les paraulesdel c)non relatives a la consagració,el testimoni declar) que havia assistitmoltes vegadesa
celebracionsde missesd'aquestsfraresi que semprehavia sentit dir les p"."r1.,
que recrtavenell mateix i els altressacerdots.
Interrogat sobreels articlesreferentsa I'heréticapravitat continguts en la
butlla papal,el testimoni responguéque (no en sabiaresi que no creiani havia
sentit dir mai res de talscrims perpetratspels templersfins que foren presospel
rei de Franga.Que ell creia que <elsfraresdel regne de caitella són immunes
dels dits crims i que són veritablescristians>.
com a fruit delsseusanysde convivénciaamb els templers,Martín Rodriguez va afirmar que era cert que quan es rebia un nou frare a I'orde només
hi estavenpresentsels membres de I'orde, i que desprésde la recepciója eren
tinguts per professos.
Per a rebut3arI'acusacióque es feia als templersque no podien abandonar I'orde, el testimoni també aportá una experiénciapersonal:va manifestar
que un templer anomenatJuande Romay deixá I'orde i ingress)al delsframenors.
Quant al tema de les cordetes,Martín Rodríguez manifesti que, efectivament,els templers se cenyien unes cordetesal voltant de les camises,per bé

que, segonshavia sentit dir, ho feien en honor de santBernat, que els ho havia
recomanat,igualment que portar barba,per revelacióde laVergeMaria.
Finalment, sobre el mestreprovincial de Castellai Lleó, fra RodrigoYáñez,
el testimoni, davantde la pregunta del tribunal de si el trobavainfamat o culpable
dels crims de qué se I'acusava,
va respondreque no i que creia,a més,que <el
mestre RodrigoYáñez era veritable reLigiósi veritable catdlic,respectuósamb la
fe i que servavael que manavaI'EsglésiaRomana>.
- El tercer testimoni que declaráen el procés dels templers castellans,
dut a terme a Medina del Campo el 27 d'abril de 1310,fouJuanYiiez.2e
Aquest declarant era prevere i el capelh particular del mestre provincial fra
RodrigoYái-ez. Era, per tant, també un testimoni especialmentidoni ja que
havia conviscut durant vint anys amb els templers, nou dels quals havia exercit
de capelh del mestre esmentat.La sevadeclaraciócomenta amb l'afirmació
que estavaconvengut que ni el mestre provincial de Castellai Lleó, ni qualsevol
altre frare d'aquestsregneshaguessincomés cap dels crims que contenien els
articlesde la inquisició,sinó que elsconsideravaa tots bons i veritablescristians.
Justificavala seva afrrnacií amb les vivéncies personalsque el testimoni havia
tingutja que afegí que <ell havia vist els frarescom adoraveni veneravenla creu
amb gran reveréncia,especialmentel Divendres Sant,i fins i tot, molts d'ells amb
gran efusió de lligrimes>. Quant al mestre,el testimoni declaráque havia estat
present quan el Dijous Sant de cada any rentavaels peus de tretze pobres,a
cadaun dels qualsdonava,a més,teixits de lli, calgati menjar,tot en honor de
que en un dia com aquell havia rentat elspeus delsseusdeixebles.
Jesuscrist,
Quant a I'ortoddxia dels capellansde I'orde, declari que havia assistitmoltes vegadesi havia ajudat fra Juan de Ledo, capelh templer, a la celebracióde la
missai que I'havia escoltatquan recitavales paraulesdel c)non que comencen pel
Te igitur,aií com les de la consagraciódel pa, Hoc enímestcorpusmeum,mentre
elevavaI'hóstia. Per a donar més forqa a la declaracióhi afegí,fins i tot, un petit
detall hilarant: manifest) que el fraJuan <algunesvegadesrecitavales paraulesdel
c)non de la missaamb veu tanta que provocavael riure delspresents>.
De la restad'articlesva confessarque no en sabiares,mentre que sobre
I'orde del Temple va declararque <creiaque era bo i honeso.
Finalment,interrogat sobrela personadel mestreprovincial castell),en el
sentit de si era culpable o infamat dels crims que contenia la butlla papal,va declararque <creiaque el dit mestreera bon religiósi veritablecatólic i que tenia
la fe que mana I'EsglésiaRomana>.I interrogat sobrealtresdignatarisde I'orde
alsregnesde Castellai Lleó, coÍn araLopePétez,Gome Guerra i Gome Pérez,
i altres frares,va respondre que opinava que tots ells eren veritables cristians i
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bons religiosos. La seva afirmació la contras rava,a més, amb les confessions que
havia escoltat de molts frares templers que li confirmaven aquesta bona opinió
que tenia de tots ells.
2. Els altres quatre testimonis castellans.
Es tracta de dos eclesiistics i dos civils. Els dos primers foren:
-Juan
Fernández, prevere i capelh de l'església de San Facundo, que
pertanyia a l'orde delTemple i que havia servit durant vint o vint-i-un anys.3o
va declarar que havia presenciat en aquest temps ingressos de nous membres,
entre els quals el de I'actual mestre castelh fra Rodrigo yáñez,així com, entre
d'altres frares dels quals ignorava el nom, fra Lope peláez.
Sobre el mode de recepció dels nous membres va conGssar que en tal
circumst)ncia es tancaven les portes de la casai es posava un frare com a guarda
que no deixava entrar a ningú, ni el mateix declarant, ni tampoc cap altre seglar,
de manera que hauria fet mal a qualsevol persona que hagués gosat penetrar-hi.
Quant als articles sobre si els templers creien en el sagrament de I'altar i
si els sacerdots de I'orde deien en el c)non de la missa les paraules de la consagració,Juan Fernández va respondre simplement quant al primer tema que
no ho sabia i el mateix va dir sobre el segon, tot i que ell havia vist molts frares
sacerdots celebrar la missa. Per esvair qualsevol dubte sobre la seva persona, va
declarar que ell naturalment les deia i que, d'altra banda, els frares esmentats mai
no li ho havien prohibit.
El testimoni, preguntat sobre si els frares es confessaven amb ell com a
capelh, va declarar que no i que, a més, no va veure mai que es conGssessin.
Amb tot, si alguna vegada els havia preguntat amb qui es confessaven li havien
respost que ho feien amb un frare sacerdot de I'orde. Va afegir que havia sentit
dir que quan professavenprometien que no abandonarien I'orde.
Sobre els temes dels ídols i les cordetes o cíngols,Juan Fernándezva d,eclarar que no sabia res respecte dels ídols, dels caps o del gat, i que havia vist
molts frares que efectivament portaven damunt la camisa una cordeta, peró que
ell en desconeixia el motiu.
Sobre la resta del contingut en els altres articles va confessar que no en
sabia res. Hi afegi,perd, que els frares no tenien por dels interdictes eclesi)stics
decretats pels bisbes i que tampoc els complien, i que la mala fama dels templers
va comengar des que van sorgir els rumors contra seu.
- Domingo Román era porcioner
de I'església de San Andrés de la vila
de Medina del campo.31 va despatxar la declaració amb molta rapidesa: va dir
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que sobre el contingut dels articles no en sabia res, tot i que hi va afegir que havia sentit a dir de persones de crédit que els frares feien fer alaplanta del peu de
I'estrep en forma de creu en vituperi d'aquest signe del cristianisme. Domingo
va ser preguntat també si tot el que hom deia dels templers creia que era veritat,
a la qual cosa va respondre que havia sentit dir cosestan greus de boca de persones honestes i dignes de fe des que havia comentat el rumor sobre l'heretgia
dels frares que més aviat li semblaven verdaderes.
- Els altres dos testimonis restants eren laics. El primer a ser interrogat
fou Juan Guillermo, que havia estat doméstic del mestre provincial de Castella
RodrigoYáñe2.32 Declar) que havia conviscut amb el dignatari esmentat abans
i durant I'exercici del seu c)rrec i que no va veure mai res en relació amb les
acusacions contingudes en els articles.Va declarar, a més, que havia estat cambrer i cubiculari del dit mestre i que quan volia rebre alg.úa,I'orde tant ell, el
testimoni, com altres persones seglars els feien fora de la cambra o estanga,que
aleshores tancaven la porta amb clau i que no permetien la preséncia de cap
seglar. Hi afegí, a més, que la cerimónia es feia absolutament en secret, motiu
pel qual ignorava el mode de recepció.
Finalment, va declarar que havia vist que els frares portaven una corda de
llana o de lli damunt la camisa.
- Rodrigo Rodríguez fou el darrer testimoni a ser interrogat.33 En el
moment de la declaracií era doméstic de la casa del rei de Castella. Les aportacions que fa no són de primera m), sinó que exposa fets i esdeveniments que
ha sentit contar a altres persones o bé les garlaries que es deien a la cort del
monarca. D'entrada, el testimoni va declarar que no en sabia res del contingut
dels articles que li havien llegit i exposat. En canvi, apord el que ell sabia dels
templers i que no trobava prou honest. Manifestá que havia sentit dir que una
vegada diversos frares menors van visitar el mestre de Castella aVillalpando o
bé a Mayorga, que trobaren que llegia un llibre de petit format. Quan el mestre
s'adon) de la preséncia dels religiosos perqué entraven ala casa,amb celeritat va
tancar amb clau i pany el llibre que tenia a les mans en una arca petita, la qual
va tancar en una altra arca de fusta també amb clau i pany, i les dues, així mateix,
en una tercera de més gran, que també ya tancar amb clau i pany.
Els religiosos, perplexos per tant de secretisme,preguntaren al mestre de quin
llibre es tractava, ja que havia gtardat amb tanta cura i conservava tan ben custodiat, pregunta a la qual respongué el mestre que si aquell llibre arribava a la m) de
qualsevol altra persona se'n podien derivar greus perjudicis per a I'orde delTemple.
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Explic) també que havia sentit dir que una certa personahavia demanat a
un comanadorparent seu que el rebésa I'orde, i que tant la mare com els seus

respondreque era degut <ales cosesgreus que li havien estatimposades>.
Hi afegíque molta gent de la cort expücavaque el difunt reiAlfons de castella desitjavasaber<elsecretdelTemple>i va promoure l'ingrés a l'orde d'un jove
de la sevacort, de manera que hi estiguésnomés un any,temps que el monarca
creia suficient per a conéixer el <secreD,i que, passataquesttemps, en sortís i li

decidí parlar,pregant,peró, al rei que el decapitésdesprésde declarar.El monarca va jurar que ho faria aixi.Aleshores el jove templer va manifestarque quan
va ser rebut a I'orde fou obligat a neganCrist i a escopir damunt la creu; que els
frarescometien el <vici sodomític>i <altresmolts vicis indecents>i que mataven
els que revelavenels seus(secrets).Preguntat el testimoni sobre quant de temps
feia que havia sentit la narració que acabavad'exposar,responguéque feia més áe
dos anysque aquestescoseses contavena la cort reial.
3. Els tres testimonisque declararena Ourense.
Ja hem esmentatmés amunt que les sevesdeclaracionsparcialsles coneixem gricies a I'obra de Murr.3a Desconeixemquan prestarendeclaració,tot i
que se sapque fou davante1bisbeJoan de Lisboa,motiu pel qual cal suposarque
I'interrogatori es degué dur a terme al cap de poc temps d'haver fet el de Medina de Campo.
- El primer interrogat,AlfonsoMartín, era canonged'ourense.35
Declar) que els frares capellansseguien bé el ritus de la consagraci6a la missai que
no sabiares més dels fraresfins que no fou difosa públicament la sevainñmia.
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El segon testimoni, Pedro Lorenzo, preverede la diócesi d'Ourense,
declari que haviavist algunsfraresde I'orde en determinatsdiumenges(empassar-seI'hóstia desprésde I'evangelide santJoan>.36
- El darrer a declararfouVicente Lorenzo, també prevere de la diócesi
d'Ourense.37Es referí a la recepció secretadelsnous membresi també hi afegíalguns aspectesrelatiusa la missai a la comunió. Concretament,declar) que,alguns
diumenges,el capelh, desprésde la lectura de I'evangeli de santJoan, deia una
oració damunt les hóstiesque desprésel preceptor se n'empassava
una i una altra
cada dos frares.'Iambéva manifestarque desprésde I'himne de Glória va veure
diversosfrarespostratsa terra que, amb els ulls no abaixats,adoraven el cos de
Crist. De la restava dir que no en sabiaresfins que elstemplersno foren difamats.
4. Els testimonisde Lleida.
Els testimonis de Lleida declararendavantla comissiópresididapel bisbe de Lleida, Pong d'Aguilaniu, i en presénciadels altresmembres del tribunal, Pere de SantJordi,JoanBorgonyó i Berardo de Podio Bastone,entre l'11
i el17 de marg de 1310,primer al convent de predicadorsde Lleida,desprésal
de framenorsi finalment al palau episcopal.
El divendres27 de febrer de 1310,Iacomissiópontificia posi fi a la inquisició dels templers que es trobaven detinguts al castellde Bellver o a Gardeny.38
Per completar la sevacomesael tribunal, desprésde deixar passaruns dies,l'11
del mes de marg següentprocedí a iniciar f interrogatori delstestimonisaliensa
I'orde, comengantpels tres frarespredicadorsdisposatsa declarar.Amb aquesta
finalitat, els membresde la comissióes presentarena la data esmentadaal convent de predicadorsde la ciutat i prenguerendeclaracióa tres fraresd'aquesta
comunitat:el prior fra PereOlivó, el conventualfra Bernat de Ripoll i el lector
fra Guillem d'Armentera.
- El prior dels predicadorsno aporti tampoc cap vivéncia personal
tinguda amb els templers sinó que confessisimplement referénciesde segona
mi.3eEn aquestsentit,doncs,afirm) que havia sentit dir a Ferrer de Lillet, veguer del rei aTarragona,que en el temps que els templers foren detinguts en
aquestesterresi se'lsacusavaque adoravencapsd'ídols,el veguer havia dit que
haventconviscutdurant un temps amb el seuoncle Ferrer de Lillet, arxiprestde
Vallobar i frare capelh del Temple, va veure moltes vegadescom aquest cenyia
damunt la camisaun cíngol al final del qual hi penjavaun cap barbar,per la qual
cosael dit veguer creia que era veritat que els templersadoravenun cap.El tes-
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timoni hi afegí que ell creia que la gent parlavadels crims que s'imputaven als
templers,que algunsopinavenque erenveritat i d'altresno.Altres cosesrelatives
als templersdeclar) que no les sabia.
- El testimoni següentfou fra Bernat de Ripoll, frare
de I'esmentatconvent de predicadors.ao
Aquest aport) una experiénciapersonalsobre els templers.ManiGst) que una vegadaestavaa Montsó amb un altre frare del seu orde
i pujaren al castellconventper a visitar fra Ramon d'orcau, cavallerdelTemple.
Li preguntaren com es trobavai els contesti que molt malament,motiu pel
qual els dos predicadorsintentaren consolar-lo tot dient-li que no s'expressés
d'aquella manera perqué estavaen un orde que, si Déu ho volia, salvariaI'inima
i el cos.En canvi,la respostaque els doni fra Ramon d'orcau fou aquesta:<En
quin orde tan dolent estic que hi perdo el cos i l')nima.>
- El darrer frare predicador a declarar fou fra
Guilrem d'Armentera,
lector de1convent de Lleida, el qual aport) una reGrénciade tercerssobre e1s
templers.alExpos) que havia sentit dir a un notari que havent demanat a un
templer el secret del Temple el frare només per aquestapregunta quasi mati el
fedataú. Simplement per aquestfet, el testimoni sospitavades d'aquell moment
algunacosadolenta sobreel secretdel Temple.
El dia següent,el 12 de marg, el tribunal inquisitorial es trasllad)al convent de framenors de la ciutat de Lleida per a procedir a interrogar tres religiososd'aquestacomunitat: el guardii fra Pere de puig, el conventual fra pere Mir
i el lector fra Guillem de Xesa.
- Els membres del tribunal preguntaren a fra pere
de puig si creia que
elsfraresdel Temple negavena Crist en la sevarecepcióa I'orde,si escopienáamunt la creu, si creien en I'eucaristiai els altressagraments,
si esfeien entre ells
petons obscens,si cometien el pecat de sodomia,si adoravenídols,a tot el qual
va respondreque ell no ho sabiai que no creiaque fessinaquestescoses.a2
Si en
negar aquestscirrecs fou contundent, no ho fou així quan referí tot seguit un
episodi que va viure personalment.lJna vegada,va coÍrtarfra pere, els templers
van celebrar un capítol a Montblanc, al convent de framenors,on van rebre un
frare.Al cap de poc temps desprésde tancar el capítol, el declarant va, anar al
lloc on s'haviadut a terme la reunió, on trobi diversosframenors que deien
que els templers havien posat un gaardadamunt el sostrede I'estangaon havien
celebratel capítol i que també havien posatuna cortina a la porta per a evitar
que ningú poguésespiarcap a I'interior per les escletxesde la porta, cosaque,
no aleshoressinó desprésque s'haguésiniciat el procéscontra aquestsfrares,no
li va agradar.Amb tot, clogué la declaració manifestant que havia sentit moltes
vegadesconfessionsde molts templersi li semblavenbons cristians.
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Fra PereMir, conventualde Lleida,declari tot seguita I'anterior testimoni.a3Fra Perefou preguntatsi sabiaalgunacosaen contra delstemplersi específicamentde la negacióde Crist, d'escopir,trepitjar o orinar damunt la creu;
responguéa tot negativamenti que de les acusacionsen va tenir coneixement
desprésque s'haguésiniciat I'afer contra els templers.Hi afegí,peró, que havia
sentit dfu a alguns framenors que una vegada els templers havien celebrat un
capítol a Montblanc on van rebre un frare molt secretament,és a dir, posant
un guarda damunt el sostrede la casaon s'havien reunit i tancant les finestres
i les portes de manera que ningú no poguésveure o bé escoltarel que feien i
deien, i que arran d'aquestfet hi havia molts framenors que murmuraven i pensavenmalament dels templers.Hi afegí,a més,que havia sentit dir que, després
del capítol, es va trobar sobre una catifa que havien utilitzat durant el capítol
una petita quantitat de líquid, per la qual cosaes pensavaque havien fet quelcom de dolent, senseespecificar,peró, a qué es referia.
El testimoni continu) amb I'aportació d'una vivéncia personal.Expos)
que una vegada que els templers celebraren capítol a Gardeny,on reberen fra
Ramon d'Orcau, fou cridat perqué elsfes un sermó.Fra Peredeclari que havia
vist fra Ramon abansdel seuingrés i després;primer tenia un aspectenormal i
la sevacarapalesavaun bon color; desprésfra Ramon tenia un aspectep)l.lid
i estupefacte,motiu pel qual molts sospitarenque alguna cosadolenta s'havia
dut a terme durant la sevarecepció.
Tot i aixó, el testimoni acabavala declaració manifestant al tribunal que
la sevaopinió era que els frares del Temple havien estat difamats,fins i tot els
bons i honestos.
- Dels sis testimonisreligiososque declararena Lleida, només un framenor testifici completamenta favor delstemplers,fra Guillem de Xesa,lector
del convent de framenors, el qual declar) que no sabiani creia que en els frares
delTemple hi haguésres que no fos bo.aaHo asseverava
perqué havia confessat
moltes vegadesels esmentatsfrares i els havia trobat sempre fidels cristians i
católics.Per consegüentcreia que el seu estatera en generalbo. Podia ser que
entre ells n'hi haguésalgunsde pecadors,com en qualsevolaltre orde.
Al cap de cinc dies,el 17 de rnarqde 1310,es torni a reunir la comissió
inquisitorial, aquestavegadaal palau del bisbe de Lleida,per a procedir a I'interrogatori dels altrestres testimonisdisposatsa declarar.Es tractade tres eclesiástics,
Ramon de Carcassona,
rector d'Aitona;Joan de Ripoll, rector de Santa
Linya, i Doménec Qalena,sagristáde SantaMaria de Montsó.
- Ramon de Carcassonafou especialmentcontundent i dur en la seva
declaraciócontrdria i acusatóriacontra els templers.asD'entrada,confess)que
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havia sentit dir abansque comencésl'afer delstemplersque la gentja sospitava
d'aquest orde pel secret amb qué es feien les recepcionsdels nou membres
i que, fins i tot, algunespersonespusil'linimes malpensaveni sospitavenque
en tals cerimónies els frares<esbesavena I'anus>,eslliuraven a prictiques homosexualsi cometien altresaberracions.Creia, així mateix, que els templers
gaudien en general d'aquesta mala fama i que hi havia gent que creia que
tot aixd que es deia era veritat, mentre que d'altresopinaven que era fals,tot
i que, a percr seu, els primers eren molt més nombrosos,entre els quals ell
s'incloia.Manifest), a més,que creia que els templers que havien confessatels
crims davant el papa deien la veritat i que alguns dels templers catalanseren
culpablesdels mateixos errors i d'altres no. Precisament,per aquestmotiu, la
gent pensavaque només els que consentienen els errors i crims accedienals
c)rrecs dins I'orde, mentre que els que no ho feien no arribaven a tenir mai
cap responsabilitat.
- El mateix dia i lloc declar) el segontestimoni,mestre
Joan de Ripoll,
rector de SantaLinya, de la diócesi de Lleida.a6Manifesti que la gent, fins i tot
abansque comencésI'afer contra elstemplers,jasospitavaalgunacosade dolent
en la professiósecretadels dits frares.Les mateixessospitestenia el testimoni,
que havia conversatmoltes vegadesamb els templers.I hi aGgí el que esdeia:que
elstemplerstenien capítol a Montsó en una cambramolt secretai que posaven,
quan en celebraven,guardesa la porta a fi que ningú no poguésaccedir-hi.A
més d'aquestacambra on celebravenel capítol,n'hi havia una altra,molt més
petita, on, segonses deia,feien algunsactesdeshonestos.
- El testimoni següent,Doménec
Qalena,era sagristi de SantaMaria
de Montsó i canongede Roda.aTD'entrada,va manifestarque no sabiares dels
templersque fos contrari a la fe católica.Amb tot, hi afegíque la gent, en general, fins i tot abansde la sevacaptura,sospitavaarran de les recepcionssecretes
delstemplersque feien algunacosadolenta,opinió de la qual participavael testimoni. En serinterrogat sobreelsarticles83 i 84, expos) una vivéncia personal.
Digué que una vegadafra Arnau de Torroella, de I'orde del Temple,va demanar
al mestre provincial catalá,fta Berenguer de Cardona, que restituís uns delmes
o primícies al rector de I'esglésiad'Ascó, que havien estatusurpatsil'legalment
per la farnilia del mestre al rector. A la petició, el mestre va respondre,estant
present el testimoni, que no poüen restituir els drets esmentatsperqué, com
bé sabiafra Arnau, qualsevolbé adquirit, fos justament o injusta per a I'orde
no el podien restituir sinó que tenien I'obligació de conservar-loen I'estatque
I'havien rebut.Acab) la declaraciómanifestant,peró, que creia que es donava,
en general,una inñmia contra els templers.
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5. Els testimonisde Cervera.
Els testimonis que declararena Cervera ho feren a la casaque hi tenia
el bisbe deVic davantla comissiódiocesanapresididapel prelat,Berenguer de
Saguirdia,i integradaper Perede SantJordi,JoanBorgonyó i Berardo de Podio
Bastone.Linterrogatori es dugué a terme desprésde prendre declaracióalstres
templers que es trobaven detinguts al castell de Granyena,és a dir, fta Jaume
d'Oluja, comanador de Granyena,que testifici el dilluns 25 de rnargde 1310;
fra Pere de Llobera,comanadorde Selma,i fra Aparici Bonet, sergent,que declararenel dia següent,dimarts 26 de maig.a8L'interrogatori dels dos testimonis
aliensa I'orde s'efectu) el dimecres27 de maig de 1310.
- Primer declar) Pere Bonet, prevere,que celebravamissaa la capella
del castellde Granyena.aeTarnbé
semblava,
per tanr,un testimoni prou idoni pel
contacte que devia tenir amb els frares.D'entrada,va declararque ell no sabia
res de cap frare que fos contrari a Ia fe católica.Aquest era,per tant, l'aspecte
principal de la sevadeclaració,en qué reconeixiala innocéncia delstemplers.
Hi afegí,peró, alguns elements que motivaven les sevessospitessobre
l'ortodóxia i moralitat dels frares.Primer, que la gent s'admiravai parlavadel
(secretdel Temple>,abansi desprésque s'iniciésel procéscontra els fraresesmentats,de manera que no podia ser que no fessinalguna cosa dolenta. En
aquestsentit va manifestar també que moltes vegadeshavia demanat a diversos
fraresque li revelessinel <secretdelTemple>,fins i tot a fraresjoves,i mai no ho
havia aconseguit.Hi va afegir, d'altra banda,que en els anysque havia servit els
frares,els havia administratmoltes vegadesel sagramentde I'eucaristia.
- El segontestimoni fou BerenguerClaris,habitantde Cervera.s0Aquest
no aporti cap experiénciapersonalsinó que referí experiénciesalienesja que
declari que havia sentir dir que a Ascó, lloc de la diócesi de Tortosa,fra Berenguer de Cardona, en un altre temps mestre del Temple a Catalunya, havia
af:r'rnatque les <riquesesdelTemple eren gransi que durarien fins que durés el
secretdel Temple>.Finalment,hi va afegir que sospitavai semprehavia sospitat
algunacosadolenta del secretdel Temple.
6. Els testimonisde Saragossa.
Completen les declaracionsdelstestimonisaliensa I'orde durant el procés
dels templers de la penínsulaIbérica els sis que declararena la ciutat de Saragossaels dies 17 de novembre i 10 de desembrede 1309, davantla comissió
apostólicapresididapel bisbe de la diócesii els altresmembresde la comissióel
prior Perede SantJordi i el canongeBerardo de Poggio Batone.sl
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Bartolomé Taún fou interrogat a Saragossa,tal com s'ha dit, eI 17 de novembre, mentre s'estavaprocedint a la inquisició contra els templers d'aquesta ciutat.s2
La resta foren interrogats el dimecres 10 de desembre de 1309, després
que el tribunal hagués acabat I'interrogatori de fra Berenguer Topí, el darrer
dels templers detinguts que van declarar a Saragossa,i abans de traslladar-se a
Daroca per a continuar amb els altres templers empresonats en aquest lloc.53
- Les declaracions de Bartolomé Tarín presenten un significat especial,
no només per la personalitat del testimoni, sinó també pel contingut. Bartolomé era en el moment que fou interrogat pel tribunal sobrejunterode Saragossai
abans havia desplegat una activitat important en la captura dels frares que s'havien fet forts en el sector més meridional d'Aragó.sa En qualitat del c)rrec que
exercia, d'altra banda, degué també relacionar-se sovint amb els membres de
l'orde del convent de Saragossa,motiu pel qual hom el pot considerar un testimoni especialment idoni. D'entrada, va manifestar que la gent criticava la manera secreta de les recepcions de nous membres, motiu pel qual hom creia que
feien alguna cosa dolenta.ss Després va presentar set fets sobre els templers que ell
considerava si no acusadors com a mínim sospitosos d'una conducta incorrecta. El primer feia referéncia a un clergue, Sancho L6pez de Boltaña, rector
d'aquest lloc, que, havent estat armat cavaller per Ato de Foces, ingressi a I'orde
del Temple. Després, peró, en sortí, i Ato li pregunt) la manera en qué havia
estat rebut a I'orde, perd Sancho es neg) a donar-li la resposta adient. El segon
cas feia referéncia a un frare del convent d'Horta del qual s'explicava que per
raó de la seva senectut repapiejava,peró que quan se li preguntava pel secret del
Temple i la manera en qué eren rebuts els nous membres, es negava a revelarho. Explic) un altre cas que atenyia a un frare del qual es comentava que quan
els frares del castell d'Florta van abandonar aquesta fortalesa per a potenciar la
defensade Castellot, es va amagar i, no se sap per quina causa,no hi aná.També
expos) el cas d'un frare de la mateixa comunitat d'Horta, Guillem de Juneda,
cavaller que en abandonar aquest castell va declarar que ell estavaestalvi ja que
portava unes cartes del penitenciari papal en les quals s'encomanava al guardi)
dels framenors de Lleida que li donés l'absolució després d'haver-lo escoltat en
confessió. Hi afegia que la peniténcia que li havia donat el guardi) fou que no
tingués rnat cap responsabilitat de governar una comanda.
A continuació BartoloméTaún expos) dos casosque havia viscut personalment: el primer havia passata Castellot.A I'esglésiade Sant Pere d'aquest lloc hi
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54 BartoloméTarín havia ocupat el castelld'Horta a final de desembredel 1307 (JosepMaria SaNsr
TxtvÉ, laj delstemplers
mtalans,p 66-67) i des del gener del 1308Jaume II li havia encomanatles negociacions
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havia duesimatgesde fustapolicromada,cadauna de les qualstenia un llibre a la
m), un estavaen blanc mentre a I'altre hi havia escrit <facitefructus dignos penitentie>.Quan comenqi la persecuciódelsfrares,aquestss'emportarenlesimatges
cap al castellde Castellotjuntament amb altrescoses.El testimoni va poder veure
aquestesdues imatges i va preguntar a un home del lloc quin significat tenien;
aquestva respondregue les dues esdtuesles havia fet fabricar un comanador o
cambrer de Castellot en record de dos germansseusque havien mort. Va declarar,
a més,que en el mur del castelld'Horta hi havia esculpit en pedra un cap humi
que mirava cap a orient. No sabia,perd, quin sentit i significat tenia tot aixó.
Bartolomé Tarín va declarar,a més,que havia sentit a dir que Martín Pérez de Ferreruela,mentre disputavaun dia al castellde Castellot amb dos frares
predicadorssobrel')nima, estant-hipresentel mestrealeshoresde la província
fra Berenguer de Cardona,desprésde llarguesdisputesentre aquestsi
cafalana,
altresque s'hi afegiren,el mestreels digué: <Disputeumassasobrel')nima: sapigueu que quan l'home esmor no restani l')nima ni res.>
Acabá la declaraciómanifestantque ell ja no sabiaresmés sobreels templers,llevat que desque comenti I'afer tenien fama de ser culpablesdel que es
conté en els articlesde l'interrogatori, per bé que creu que abansde ser capturatsno eren difamats.
- El mateix dia 1.7 de novembre declar) Domingo lbáñez de Azc6n,
o Aljafería.s6
També fou interrogat sobre
prevere de la casadel rei a Saragossa
tots i cadascundelsarticlesdel qüestionaú.Lasevadeposiciófou, peró, globalja
que manifest)que ell havia estatpresenta la recepcíí de fra Domingo de Monper fra Berenguer de Montornés, aleshores
z6n, el qual fou rebut a Saragossa
ja feia ben bé deu anys.Explici tot seguitla manera
comanadord'aquestacasa,
en qué fou rebut, és a dir, amb les portes de I'esglésiatancadesper raó d'interdicte eclesiistic,on celebri la missaBartomeu de Rada, aleshoresvicari de
Crivillén i prevere secular,mentre fra Domingo esdesvestídarrere d'un altar els
vestitsque portava,llevat de la roba interior, i esvestíamb elsvestitsque porten
els frarestemplers,llevat del mantell.A I'hora de la comunió, el celebrant,després d'haverassumitles duesparts del cos de Crist, don) la terceraal nou rebut,
el qual combregi. Desprésde la missael comanadorli va imposar el mantell.
No sabia,peró, si el va besar.Totseguit,van obrir la porta i van anar a menjar.
Finalment, el testimoni va explicar que Pere de Pontons -després seri
cridat a declarar,probablementarran d'aquestareferéncia- haviasentit dir que
el comanadoractuald'aquestconvent,poc abansque elsfraresfossindetinguts,
afrrnava que n'hi havia molts d'heretges a Franqa,per bé que els estavenagafant.Acab) la declaracióexposantque era fama en aquestesterresque quan un
frare erarebut a I'orde els altress'armaven.
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Pel que fa,a,laresta,declar) que no en sabiares més per bé que no creia
que hi haguésres de dolent en els frares del Temple.
Passades
poc més de tres setmanes-temps en qué la comissióinquisitorial continu) prenent declaració dels templers detinguts a Saragossa-, es tornaren a reunir els inquisidors,el dia 10 de desembrede 1309,en aquestaciutat
per a interrogar la restade testimonisaliensa I'orde.
- El primer fou SanchoPérezde Chiviente Gay,ciutadi de Saragossa.sT
La sevaelecció com a testimoni ani determinadapel fet que havia conviscut
molt de tempsamb elstemplers,tant alsconventsd'orient com alsd'occident.
D'aquesta circumst)ncia s'infereix que Sancho els coneixia molt bé. La seva
respostafou especialmentcontundent:ell no sabiade I'orde delTemple res que
no fos bo.
Pedro de Moriello fou el segontestimoni que declari.ssEra un ciutadi de
Saragossa,
del qual desconeixem el motiu pel qual espresenti a declarar.En tot
cas,manifesti que ell no sabiares de la recepció secretadels templers.Hi afegí
que feia uns cinc o sis anys que havia sentit dir que des de deu anys enq) els
frares <abusavenentre ells>.Quan li fou preguntat, peró, a qui ho havia sentit,
responguésimplement que no se'n recordava.
- La implicació de Bartolomé de Rada, prevere i vicari de I'església
de Crivillén, el testimoni següent,degué anar determinadaper la declaracióde
Domingo Ibáñez, que en féu esment.seBartolomé afirmi que en els vuit anys
que convisquéamb els templersmai no havia presenciatuna professióni sabia
res de les sevesrecepcionssecretesja que quan moltes vegadesho havia preguntat alsfraresaquestsli responien que hi ingresséssi ho volia saber.Hi afegs,a
més,que hi havia gent que sospitavaalgunacosadolenta de les recepcionsdels
templers i que així també ho pensavaell.
Els comissarisli preguntaren específicamentsi creia que el mestre i diversosfrareshavien confessatla veritat respectede 1anegació de Crist, d'escopir damunt la creu i d'altres cosesil'lícites. El testimoni responguéafirmativament,ja que no era versemblantque haguessinconGssatsi no haguésestat
verltat.

-

Pedro de Pontons fou un altre ciutadi de Saragossa
que va declarar en
el procés.60
Probablement,la sevapresénciatambéan) determinadaper I'esment
que en féu el testimoni Domingo rbáiez de Azcon. En canvi,la sevaresposta
fou ben explícita:confessique no sabiares de la recepciósecretadels templers
en el seu orde.
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7. El testimoni de Tarragona.
A final de I'estiudel 1310,lacomissióaposrdlicaencarregada
de prendre
declaraciódels templers de la Tarraconensei també de la diócesi de
Mallorca,
desprésd'haver complert la sevamissió en aquestdarrer lloc, s'adregi
a la ciutat
deTarragonaper a interrogar quatrefraresposatsa la sevadisposició
en aquesta
ciutat i un monjo de Santescreus que anteriorment havia estattempler..l
A
la comissió, integradaper I'arquebisbede Tarragona,el bisbe de
valEncia,el
prior de santJordi, el sagristi de Mallorca i Berardo de poggio Bustoni,
s'hi
uní el bisbede Barcelonajaque algunsdelsfraresenquestats
p.rt"rryi.r, a aquesta diócesi.Interrogaren els testimonis els dies 15 I 16 de setembredel
mateix
any.
- El dia 16 els inquisidors prengueren
declaraciód,un restimoni especiar,fra Guillem de Llobera,monjo de santescreus. Havia estat,tal com
hem
avanqat,frare
sergentdelTemple,on ingress)quan tenia trenta anys,feia uns divuit anys,i que abandon) amb l'autorització del mestre major per a professar
a
SantesCreus.62
Fou interrogat sobretots i cadascundels
d.l qüestionari,
"rti.l",
igual que els altrestestimonistemplers,exposatsen el seu
idioma. euant a ell
mateix i els altresfraresdel Temple neg) totes les acusacionsi els errors
de oué
eren incriminats. Pel que fa a la sevarecepció a I'orde, declari que fou ..b.rt
"
la,casade Masdéu per fra Ramon de Saguárdiai que hi foren presents pere
fra
i fra Guillem Roig, sergents.

Conclusions
Un simple cop d'ull de les declaracionsde testimonisaliensa I'orde permet
les
constatacionssegüents
;
1. Que hi hagué un nombre més alt de testimonis a la provín cia catalana
de I'orde que a la castellanolleonesa.
Mentre que a la primera es presenrarena
declararo declararendivuit testimonis,a la segonaho feren només deu.
2. A la província catalanatambé fou molt superior el nombre d'eclesiistics que prestarendeclaració.Mentre aquí assolirenel nombre de tretze,a
la castellanolleonesa
en foren només vuit. D'altra banda,també hi hagué més
diversitata la primera,ja que sisforen preveressecularsi set religiosos,és
a dir,
tresdominicans,tresfranciscansi un cistercenc.Per contra,els castellanolleonesosforen un canonge,el capelládel mestreprovincial,un capell) d'una
església
templera,i la resta,cinc, foren preveresseculars.
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3. A Castellanomés declararendos laics,un doméstic del mestre provincial, i I'altre doméstic de la casadel monarca,mentre que a la província catalana
en declararencinc.
4. Els paresconciliarsque s'haguerende pronunciar en basede les inquisicions que s'havien fet als inculpats degueren fer casrelatiu a les declaracions
d'aquestsvint-i-vuit testimonissi tenim presentque els concilis respectiusen
dictarensenténciaabsolutdriadelstemplerssotmesosa la sevadecisiójudicial.63
A I'hora de prendre les respectivesdecisions,de ben segur que van pesarmolt
més les declaracionsdels acusatsque no les d'aqueststestimonis,que presentaren sovint, en els casos d'acusacions,realitats esbiaixades,inversemblants a
vegades,i d'altres,fruit de les xerramequesi confabulacions,que devien distar
molt de la veritat més obiectiva.

63. El concü d'Alcalá de Henares,deljuliol del 1310, dictá,senténciad'innocéncia dels templers de
la província eclesiisticadeToledo, mentre que el de Salammca,de I'octubre del mateix any,la dicti per alsfrares
de la província compostel'lana(Gonzalo MARTÍNEzDinz,I¡s templaiosde la Coronade Castilla,p.238-244) Dels
templerl-de la província eclesi)scicatarraconenseen dict) la senténciaabsolutória el concü que se celebri a la
capitalr¡retropolitanaa final d'octubre i comengamentde novembre del 1310 (fosepMaria SaNsfin,+vÉ.l-af dels
p. 31 6-320)
templetscatalans,

