
El mes d’abril de l’any 2018 la premsa i els mitjans nacionals, estatals i 
internacionals es feien ressò de la descoberta, a l’església de San Fermo de 
la ciutat piemontesa de Verona, d’un sarcòfag de pedra que podia contenir 
les possibles restes de fra Arnau de Torroja, el novè mestre major de l’Orde 
del Temple (1181-1184), que va morir en aquesta ciutat el 30 de setembre de    
1184. L’esmentat sepulcre s’havia trobat en les obres de condicionament 
d’aquest temple dutes a terme l’any 2016, i el fet que en una cara lateral hi 
hagués una típica creu templera esculpida i que l’esquelet que contenia 
aparegués amb el rostre cobert amb un vel de seda va fer suposar que 
pertanyia a l’esmentat mestre major català. D’altra banda, l’anàlisi inicial 
del carboni 14 va revelar que l’esquelet calia datar-lo entre els anys 1020 i 
1220, època en què va viure fra Arnau de Torroja.

a descoberta d’un sepulcre templer a Verona

Per identificar amb més precisió el personatge s’obtingué 
l’autorització de l’Arquebisbat de Tarragona i del Capítol de la Seu 
per extreure l’ADN de les restes del seu germà Guillem de Torroja, 
que havia estat bisbe de Barcelona (1144-1171) i arquebisbe de Ta-
rragona (1171-1174), per tal de comparar-les i fixar el parentiu de 
les dues restes. Tot i que no s’ha fet públic, encara, el resultat oficial 

per part de l’equip dirigit pel prestigiós biòleg Carles Lalueza Fox, 
segons informacions fefaents del que subscriu, sembla que l’anàlisi 
dels ADN no confirmen el parentiu de les dues restes.

Si la confirmació oficial va en la línia exposada palesarà la inoportu-
nitat de tota la parafernàlia que acompanyà la descoberta: diverses 
rodes de premsa, un congrés celebrat a Verona el 21 d’abril de l’any 
2018 i l’acompanyament constant de l’organització neotemplera 
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el noble Berenguer de Torroja; Guillem, 
que serà bisbe de Barcelona (1144-1171) 
i arquebisbe de Tarragona (1171-1174), 
i Pere, que seguirà també la carrera ecle-
siàstica ja que va ser abat de Vilabertran 
(1147-1152) i després bisbe de Saragossa 
(1152-1184).

Tot i la vinculació feudal amb els comtes 
d’Urgell, els Torroja foren uns impor-
tants col·laboradors dels comtes de Bar-
celona, especialment Ramon Berenguer 
IV i Alfons I, com ho demostra la seva 
participació en les campanyes militars i 
la colonització territorial i el fet que so-
vint acompanyessin els prínceps a la cort 
o en els seus desplaçaments. Aquestes 
col·laboracions foren recompensades amb 
la concessió de castells per defensar el te-
rritori conquerit o contrades perquè hi 
organitzessin l’establiment de nous colo-
nitzadors. 

Als vincles familiars ja esmentats d’Arnau 
hi hem d’afegir el parentiu amb la casa 
reial catalana a través del descendent del 
seu germà, l’hereu Ramon I de Torroja. 
Un fill seu, l’homònim Ramon II, es casà 
amb Gaia, filla de Ponç de Cervera i Al-
modis, germana de Ramon Berenguer IV 
i, per tant, cosina d’Alfons I. Així mateix i d’altra banda, Arnau 
era cunyat d’un dels pròcers més importants de l’època, Guerau de 
Jorba, casat amb la seva germana Saurina.

Arnau degué néixer entre 1118/1120 al Castell de Solsona, on els 
seus pares, Bernat Ecard i Valença, s’ocuparien de la seva primera 
formació, en la qual destacà la seva mare, que li inculcà uns pro-
funds sentiments religiosos, igual com als seus dos altres germans 
eclesiàstics. 

Com succeïa sovint amb els plançons de les famílies aristocràtiques 
del país, vassalls dels comtes barcelonins, ben aviat entrà a formar 
part del selecte grup de joves d’origen noble que es formaven a redós 
de la cort comtal i que integraven els curials que acompanyaven el 
príncep. Aquí, precisament, completà la seva formació: va perfec-
cionar els coneixements de teòrica i estratègia militar i va aprendre, 
així mateix, el capteniment curialesc i diplomàtic que més tard li 
havia de ser tan útil en les responsabilitats que va exercir dins l’Orde 
del Temple. 

Col·laboracions bèl·liques del jove Arnau de Torroja
La presència del jove solsoní a redós del comte Ramon Berenguer 
IV (1131-1162) motivà precisament que participés a les dues prin-
cipals campanyes militars, la de la conquesta de Tortosa, el 1148 
-en la qual prengueren part també els altres dos germans, Guillem 
i Berenguer, i el seu nebot Ramon II de Torroja- i la de Lleida, 

l’any següent (1149). Tant a la ciutat de l’Ebre com a la del Segre la 
col·laboració d’Arnau fou recompensada pel comte amb la conces-
sió de diverses propietats.

Una frustrada vocació pobletana d’Arnau?
El comte Ramon Berenguer IV, després de recuperar les ciutats 
de Tortosa i Lleida i d’haver iniciat, a través de l’arquebisbe sant 
Oleguer (bisbe de Barcelona 1115-1137 i arquebisbe de Tarragona 
1118-1137), la restauració de Tarragona i la colonització del Camp 

Porta principal de la capella conventual del castell templer de Gardeny, a Lleida, on residí fra Arnau de Torroja mentre governà la província 
catalano-provençal de l’orde del Temple.  

Porta principal del castell templer de Barberà de la Conca (Conca de Barberà) seu d’una de les 
principals comandes templeres de Catalunya.

part dels quals residien a l’Orient. El fet que després de la mort 
d’Eudes de Saint Amand (1171-1179) en captivitat, a Damasc, el 
9 d’octubre, s’elegís com a màxim responsable de l’orde un mestre 
provincial d’una circumscripció d’Ultramar palesa la personalitat 
del frare català, prou conegut entre els jerarques templers orientals, 
que el consideraven emparentat amb els comtes-reis catalans, al qual 
havien conegut perquè probablement els anys 1165 i 1166 els passà 
a Terra Santa, lluitant al costat dels seus germans de religió contra 
les primeres actuacions militars de Saladí, centrades principalment 
a Egipte, on pogué mostrar les seves qualitats militars. El mestre 
d’aleshores, Bertrand de Blachefort (1156-1169), convençut de les 
bones disposicions del frare català, el nomenà mestre provincial de 
Provença, Catalunya, Aragó, Navarra i certes parts d’Hispània (Cas-
tella, Lleó i Portugal), i ja el 6 d’octubre de 1166 apareixia en un 
document signat a Lleida amb el títol de Comanador d’Hispània.

Els orígens familiars i altres parents. 
Naixement i formació
Els Torroja pertanyien a una família del comtat d’Urgell establerta 
a Solsona, on senyorejaven una meitat de la ciutat juntament amb 
el bisbe d’Urgell, que en tenia l’altra meitat. Residien a l’anomenat 
Castellvell, situat al turó que domina la ciutat de Solsona. El pròcer 
fundador de la nissaga fou el vassall del comte d’Urgell, Mirò, el 
fill del qual, Ecard Mirò, adoptà per primera vegada el cognom de 
Torroja, documentat ja el 1091. El seu fill fou Bernat Ecard, pare 
d’Arnau de Torroja i dels seus germans, l’hereu Ramon I de Torroja; 

Escut dels Torroja al Castellvell de Solsona 
(Olius)

italiana «Templari Cattolici d’Italia», amb el seu «mestre» Mauro 
Giorgio Ferretti al capdavant. I es continuarà lamentant que fins 
avui no es conegui la sepultura de cap dels vint-i-tres mestres que 
van governar l’orde. Amb tot, aquest enrenou ha tingut un aspecte 
positiu: ha posat la figura d’aquest gairebé oblidat mestre català de 
l’Orde del Temple al món.

Una biografia ben coneguda
L’exercici de mestre major de l’Orde del Temple estava reservat a un 
cavaller d’especial prestigi amb suports entre els electors, la major 

Sepulcre de l’arquebisbe de Tarragona Guillem de Torroja (1171-1174), 
germà de fra Arnau, a la catedral d’aquesta ciutat.

Simulació de 
l’escut d’Arnau 
de Torroja.
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per tal de potenciar l’establiment de nous repobladors a la Conca 
de Barberà, concedí, el mes de gener de 1150, l’Hort de Poblet a 
l’abat de Fontfreda perquè hi fundés un monestir cistercenc. Un 
any abans, els germans Ponç i Ramon de Cervera havien iniciat 
també la colonització del lloc veí de l’Espluga de Francolí i el mateix 
comte, el 1155, encomanà al cavaller Pere Berenguer de Vilafranca 
l’organització del territori central, que després havia de consolidar-
se amb la població reial de Montblanc.

No s’havia format encara la nova comunitat pobletana - oficialment, 
segons la tradició del cenobi, fou l’any 1153- que el jove Arnau de 
Torroja ja va voler mostrar-li la seva simpatia, atès que el 23 d’abril 
de 1151 li concedia una terra a la partida de Fontanet de Lleida. 
Aquest cavaller representà, doncs, el primer noble benefactor del 
Monestir de Poblet. Molts altres nobles i cavallers seguiren després 
el seu exemple. És probable que aquesta donació hagués estat mo-
tivada per la benvolença que el cavaller tenia per aquest orde o bé 
perquè volia ser-hi acceptat. 

Arnau de Torroja, de benefactor a frare del temple
A inicis de la dècada dels cinquanta del segle XII es començà a pro-
duir un canvi profund en el capteniment del jove cavaller solsoní. 
Tot i no deixar de col·laborar amb el comte de Barcelona per eviden-
ciar la seva estima i afecte vers l’Orde del Temple, l’agost de 1153 
concedí al primer mestre provincial, Pere de Rovira (1143-1158), 

unes propietats que tenia a Tortosa. Per aquesta mateixa època Ar-
nau donà a l’esmentat orde sengles vinyes que tenia al terme de la 
ciutat de Lleida.

No varen passar massa anys fins que Arnau va materialitzar el seu 
propòsit de professar en aquell orde religiós de nova implantació en 
el país que conjuminava monaquisme i milícia, dues vessants des-
tacables de la seva formació i personalitat. Aquest acte solemne que 
reuní a Lleida bona part dels Torroja deuria esdevenir-se a finals de 
l’any 1162, ja que el primer de gener de l’any següent Arnau ja cons-
ta com a membre integrant de la comunitat templera de Gardeny.

Arnau, membre de la comunitat templera de Gardeny
Per aquesta època s’havien acabat ja les obres més necessàries del 
convent que els templers havien fundat al turó de Gardeny, indret 
que els havia concedit Ramon Berenguer IV després de la conquesta 
de la ciutat de Lleida. L’esplendidesa del complex motivà que esde-
vingués la residència del mestre provincial i la seu de la seva inci-
pient cúria. Atesa la nissaga i els contactes que, a la cúria comtal, ha-
via tingut amb bona part de la noblesa del país, fra Arnau ben aviat 
destacà entre els membres de la comunitat templera de Gardeny, 
de manera que sovint els mestres provincials es feien acompanyar 
per aquest religiós en els seus desplaçaments pel territori, amb la 
pretensió que altres joves de la noblesa seguissin el seu exemple i 
ingressessin també al seu orde.

Castell templer de Montsó (Cinca Mitjà, Osca)

El prestigi que Arnau assolí dins la comunitat de Gardeny resta 
palès fins i tot en el tracte preferent que els notaris li donaven en 
l’elaboració dels documents en què intervenia l’orde ja que, en la 
relació dels confirmants, el seu nom apareixia darrere del mestre 
provincial, i molt sovint davant fins i tot del comanador o respon-
sable de la casa. 

El primer viatge a Jerusalem i el nomenament de mestre 
de Provença i certes parts d’Hispània
En la nòmina de mestres provincials de Provença i Catalunya i Ara-
gó, fra Arnau representa el quart, després de Pere de Rovira (1143-
1158), Hug de Barceló (1159-1162) i Hug Gaufred (1163-1166), 
a qui va succeir el 1166.

Per al nomenament del responsable provincial, el mestre major de 
l’orde resident a l’Orient acostumava a escoltar abans el parer dels 
comanadors de la circumscripció i nomenava un frare conegut del 
convent central. El fet que el nom de fra Arnau de Torroja desapa-
regui de la documentació relativa a l’Orde del Temple a la província 
catalana entre el final de 1164 i l’inici de la tardor de 1166, sugge-
reix la possibilitat que hagués realitzat un viatge a Terra Santa, amb 
la finalitat d’aportar als seus germans de religió la seva experiència 
en la lluita contra els sarraïns o per algun altre motiu que desco-
neixem. El viatge resultà ben profitós per a Arnau ja que el mestre 
major, Bertrand de Blanchefort (1156-1169), el nomenà mestre 

provincial de “Provença i certes parts d’Hispània”, en substitució 
o per defunció de l’anterior, Hug Gaufred, tal com apareix en un 
document atorgat a Gardeny el 6 d’octubre de 1166. 

La província del Temple anomenada en aquesta època “Provença i 
certes parts d’Hispània” integrava les cases o comandes fundades a 
la Provença, els comtats catalans, Aragó i Navarra, a més d’algunes 
comandes orientals castellanes.

L’activitat del mestre provincial fra Arnau de Torroja
La tasca que fra Arnau desenvolupà durant la quinzena d’anys 
(1166-1181) que presidí i governà la província en aquells moments 
més occidental de l’orde fou molt extensa i abastà diversos aspectes, 
tal com veurem tot seguit.

Creació de noves comandes a la circumscripció. Un dels aspectes des-
tacats del mestratge del Torroja fou l’organització territorial de 
l’orde a la circumscripció. Així, va crear noves comandes o convents 
i hi va disposar els responsables. A l’inici del govern de fra Arnau 
al regne d’Aragó hi havia quatre comandes: una al Rosselló i tres al 
Principat, mentre que a la banda provençal n’hi havia quatre o cinc 
de constituïdes. Durant el seu mestratge amplià considerablement 
el nombre de cases, de manera que gràcies a la seva empenta se’n 
constituïren nou a la part peninsular de la província, que s’afegiren 
a les onze creades amb anterioritat.

Impressionant vista del castell templer de Miravet (Ribera d’Ebre)
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Visites a les cases de la província. Si bé com a mestre provincial residia 
a la casa de Gardeny, la cura i vigilància de les persones i convents 
de la província l’obligaven a desplaçar-se pels diversos territoris de 
la demarcació. Així mateix, Arnau havia de supervisar la situació 
econòmica i vetllar pel progrés material de cada comanda perquè les 
diverses propietats, béns i drets rendissin al màxim possible, la qual 
cosa suposava encomanar-ne l’administració als frares més idonis. 
D’altra banda, com a responsable provincial, havia de contribuir 
amb una part dels ingressos de la província al manteniment del con-
vent central i les cases d’Orient, tot i que la major part es destinava 
a la creació de noves comandes, a l’augment del patrimoni i a la 
contribució militar en l’expansió del territori cristià, és a dir, fornir 
els exèrcits dels seus prínceps, especialment a la península Ibèrica, 
on lluitaven per la recuperació territorial a costa de l’Islam.

Vida social del mestre provincial Arnau de Torroja
En la societat catalana del segle XII el mestre provincial del Temple 
era un personatge situat en el nivell més alt, equiparable a l’alta 
noblesa del país; a més, com a religiós era membre de la jerarquia 
eclesiàstica a un nivell gairebé equiparable al dels prelats diocesans. 
Aquesta situació social motivava que l’esmentat dignatari s’hagués 
de relacionar freqüentment amb els grups directius civils i religiosos 
del Principat. Això comportà diversos fets destacables derivats de la 
seva activitat:

Les visites a la cort reial. Les primeres autoritats amb qui el Torroja 
es relacionà foren el comte Ramon Berenguer IV (1131-1162) i, es-
pecialment, el comte-rei Alfons I (1162-1196), de qui fou conseller, 
fet que motivà que en diverses ocasions fra Arnau hagués d’assistir a 
la cort i restar al costat del sobirà per tal d’exercir les seves funcions 
àuliques. Aquestes col·laboracions sovint tingueren respostes gene-
roses per part del príncep, ja fos amb la concessió gratuïta de nous 
feus o bé de diners o nous privilegis.

Els préstecs a la corona. Un altre aspecte destacat de les relacions entre 
Arnau i Alfons I foren els préstecs que el monarca sovint obtingué 
de l’orde per poder pagar les campanyes militars d’expansió territo-
rial. Per la seva banda l’orde, en la seva voluntat d’obtenir el màxim 
rendiment de l’explotació del seu patrimoni per tal de col·laborar 
en la missió que desenvolupava a l’Orient i de no minvar-lo per cap 
causa, exigia com a garantia de la devolució del crèdit un bé que més 
o menys tingués el mateix valor.

Els préstecs concedits al monarca pels templers no eren sempre 
grans quantitats; sovint els frares deixaven petites sumes de diners 
al monarca perquè pogués adquirir béns d’una quantia menor o bé 
pogués fer els sovintejats regals a membres de la seva cort. 

Assistència a actes polítics d’especial relleu. El mestre provincial del 
Temple era un personatge d’especial relleu polític, religiós, econò-
mic i social, atès que era el responsable de totes les comandes, con-
vents i membres de les comunitats establertes des de la Provença fins 
a les més orientals de Castella. Era, en aquest sentit, el noble amb 
el patrimoni més gran. Des del punt de vista religiós, el conjunt de 
membres de les seves comunitats superava els de qualsevol altra ins-
titució o monestir del país en aquell temps. A més, la seva economia 
era florent, com ho palesa la seva disponibilitat de diners, que li 
permetia fer préstecs a la corona i també a altres nobles. Per això no 
ha d’estranyar que Alfons I elegís fra Arnau de Torroja membre del 
seu consell privat i que el religiós hagués d’acudir amb una certa fre-
qüència a la cort, al costat del monarca, per participar en la solució 
dels principals temes de política per a la bona marxa dels reialmes 
del sobirà català. 

Relacions amb l’Església. No es pot oblidar que fra Arnau era un 
religiós que havia de conformar la seva vida d’acord amb els tres 
vots monàstics de pobresa, castedat i obediència, i el respecte a la 
Regla del Temple que havia professat en ingressar a l’orde. Per la 
seva pertinença eclesiàstica fra Arnau hagué de relacionar-se amb els 
prelats diocesans, tot i que l’Orde del Temple era exempt, és a dir, 
les seves organitzacions territorials no estaven subjectes a la discipli-
na i subordinació dels respectius prelats diocesans o de l’arquebisbe 
metropolità sinó que els responsables depenien directament del 
mestre major o dels seus delegats, en aquesta banda occidental de la 
cristiandat, o, en darrer terme, del pontífex. Foren precisament els 
papes que afavoriren el progrés material i social de l’orde -amb la 
concessió de privilegis, bona part dels quals tingueren un accentuat 
caire econòmic. A vegades els privilegis concedits per la Santa Seu 
al Temple eren qüestionats pels prelats i els rectors de les parròquies 
on estaven situades les seves cases perquè lesionaven llurs drets, com 
passava sovint amb l’exempció del pagament de delmes per les terres 

Cavaller templer vestit de guerra. Dibuix extret del llibre Historia y 
trajes de las órdenes religiosas. Barcelona, 1848.

Un templer a cavall en una pintura mural de l’església de Cressac-
Saint Denis, Charente (França)

Il·lustració del Liber feudorum maior (originalment Liber domini 
regis) que representa al rei Alfons el Cast, vers el 1192.

que conreaven, cosa que motivava les queixes dels eclesiàstics afec-
tats. Normalment aquestes desavinences acabaven amb un acord o 
una sentència arbitral que delimitava els drets de la comanda tem-
plera i els del prelat o rector.

Relacions amb la família. Ja hem vist més amunt com els tres ger-
mans eclesiàstics coincidiren mantes vegades a la cort d’Alfons I, 
cridats i consultats pel monarca en la seva qualitat de consellers àu-
lics. I aquests no foren els únics familiars relacionats amb fra Arnau 
ja que tenim ben documentada l’estimació i la confiança que li de-
mostraren el seu germà Berenguer i també els seus nebots Guillem 
d’Alcarràs -fill de la seva germana Saurina, casada amb el noble Gue-
rau de Jorba- i Ramon II de Torroja -fill del seu germà hereu Ramon 
I de Torroja i casat amb Gaia de Cervera, senyora de l’Espluga de 
Francolí Sobirana. 

Però qui més palesà la predilecció i confiança per fra Arnau fou el 
seu germà Berenguer i el seu nebot Guillem d’Alcarràs. El primer el 
nomenà marmessor en el testament, atorgat el 31 de maig de 1160, 
i el facultà per distribuir una part dels seus béns. Quant al nebot, 
Guillem va evidenciar la confiança que sentia envers el seu oncle Ar-
nau quan, el 16 d’octubre de 1176, atorgà testament. Al document 
demanava a fra Arnau i als frares del Temple que tinguessin cura de 
pagar els seus deutes, per a la qual cosa els deixava les rendes que 
percebia al castell d’Arraona i a la vila de Sabadell.

Fra Arnau de Torroja, mestre major del Temple. Uns 
temps difícils (1181-1184)
A Damasc i en captivitat després d’haver estat fet presoner per Sala-
dí a la batalla de Marj’ aayyun -la Vall de les Fonts-, el vuitè mestre 
del Temple, Eudes de Saint-Amand, lliurava el darrer tribut terrenal 
el dia 9 d’octubre de 1179. Els templers de l’Orient i altres respon-
sables occidentals foren convocats per elegir el seu successor. Desco-
neixem la data exacta de l’elecció de fra Arnau, tot i que la seva des-
aparició de la documentació catalana a partir de la primavera-estiu 
de 1181 ens suggereix la seva anada a Jerusalem, on degué ser elegit.

En el viatge a Jerusalem l’acompanyaren alguns dels seus 
col·laboradors més íntims i potser el seu nebot Ramon II de To-

rroja, senyor, també, de l’Espluga de Francolí. I si no hi anà en 
el mateix vaixell, ho feu uns mesos després (segurament l’estiu del 
mateix any), però amb tota seguretat es va trobar amb el seu oncle a 
la Ciutat Santa. No debades els documents d’aquesta època atorgats 
per la seva muller Gaia especifiquen que “foren fets quan Ramon de 
Torroja es trobava de viatge a Jerusalem” o que “en aquell any que 
Ramon de Torroja va viatjar a ultramar”.

L’elecció d’un català com a mestre major del Temple fou rebuda amb 
especial satisfacció a Catalunya, tant en els ambients eclesiàstics, pel 
parentiu que el nou mestre tenia amb l’arquebisbe de Tarragona 
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(+ 1174), finat pocs anys abans, i amb el bisbe de Saragossa, com 
per les autoritats civils, especialment a la cort. Tots foren conscients 
que un parent i un català, un home del país nascut a Solsona, havia 
assolit una responsabilitat de caire universal.

Alfons I s’apressà a mostrar aquesta satisfacció el mes de novembre 
de 1181 amb la concessió, adreçada al mestre major del Temple, 
fra Arnau de Torroja, d’un privilegi d’exempció de lleuda, passatge 
i usatge en favor dels vassalls de l’orde que romanguessin al castell i 
terme de Miravet. I encara d’altres donacions fetes pel comte-rei en 
favor del mestre major del Temple confirmaren la complaença a la 
cort pel càrrec que havia assolit el solsoní.

Quan Arnau assumí la responsabilitat de governar l’Orde del Temple 
i en certa manera, també, juntament amb l’Hospital de Sant Joan 
de Jerusalem, la defensa dels estats llatins constituïts a Palestina des-
prés de la primera croada de final del segle XI, la situació d’aquests 
territoris era d’extrema fragilitat, una fragilitat que culminà després 
de la seva mort (el 1184), quan els occidentals foren derrotats, el 
1187, a la famosa batalla de Hattin, que implicà després la pèrdua 
de Jerusalem. Així, el 2 d’octubre de 1187 Baliàn d’Ibelin, el màxim 
responsable de la defensa de la ciutat, lliurà les claus a Saladí. Quan 
la notícia d’aquesta pèrdua arribà a Europa, a la cristiandat occi-
dental, el papa Gregori VIII ja havia convocat per la butlla Audita 
tremendi, de 29 d’octubre de 1187, la Tercera Croada, que no es va 
engegar, però, fins a l’any 1189 i que, de fet, havia estat el motiu del 
viatge a Europa del mestre del Temple el 1184.

En assumir Arnau el govern de l’orde, el regne de Jerusalem dispo-
sava encara d’una base territorial bastant ampla, ja que es tractava 
d’una franja costera defensada per les ciutats fortificades marítimes i 
per una xarxa de castells - la major part en poder dels ordes militars 
del Temple i l’Hospital - que privaven l’avenç de qualsevol enemic 
pel sector oriental. D’altra banda, la defensa del regne compta-
va també amb l’exèrcit reial, integrat per tots els homes del país, 
obligats per llei a posseir armes i a assistir a la convocatòria d’host 
manada pel monarca davant l’amenaça bèl·lica exterior. Comple-
mentaven aquesta host reial les tropes pròpies dels ordes militars, 
aquarterades als convents centrals de Jerusalem. Aquestes tropes du-
rant uns anys pogueren evitar les reiterades temptatives de Saladí de 
penetrar en territori dominat pels occidentals. 

L’estratègia de la defensa, d’altra banda, es basava a evitar les grans 
batalles en què pogués prevaldre la gran força numèrica sarraïna. 
Una part important de l’exèrcit estava representat, tal com hem dit, 
pel templers, que hi aportaven entre 300 i 600 cavallers i uns 2.000 
sergents, i una considerable cabana d’entre 2.000 i 3.000 bèsties, a 
més dels famosos turcopols -soldats mercenaris d’origen turc que 
formaven un cos de cavalleria lleugera, la qual s’integrava a l’exèrcit 
dels ordes militars, principalment-, que representaven una impor-
tant força de reforç. No debades, els cronistes coetanis quan es re-
fereixen a les baixes sofertes pels templers a la batalla de Hattin les 
eleven a 300 cavallers i escaig. En resum, les tropes dels ordes mili-
tars deurien representar entre una tercera part o la meitat dels 1.600 
cavallers de què regularment podia disposar el rei de Jerusalem.

El gran enemic del rei de Jerusalem en aquesta època fou el kurd 
Saladí, el qual primer va fer-se amb el control de l’Egipte fatimita i 
del seu califat (1169-1171) i va incloure en els seus dominis part de 
l’actual Líbia, el Iemen i el nord del Sudan, a més de dirigir accions 
militars per tota la regió que el confirmaren com un expert cabdill. 
A la mort del soldà de Damasc Nur al-Din, Saladí es va fer amb el 
control de Damasc i del seu imperi, que abastava des de Cirinaica 
fins a l’Iraq, i des de la Meca fins a Síria, envoltant completament 
els estats llatins, sobre els quals el cabdill kurd havia fixat els seus ulls 
per tal de recuperar-los novament per a l’Islam. 

Malgrat l’aurèola d’invencible que el coronà, Saladí va haver 
d’empassar-se l’amargor de diverses derrotes: el 1177 fou vençut 

Símbols templers trets dels segells dels 
mestres majors de l’orde del Temple.

Retrat de Saladí, sultà d’Egipte i Síria. Gravat i aiguafort de “Les vrais 
pourtraits et vies des hommes illustres” d’Andre Thevet (París: 1584) 
© The Trustees of the British Museum.

Dos cavallers amb un sol 
cavall, símbol d’austeritat.

Cúpula de la Roca 
de Jerusalem.

La Cúpula de la Roca a l’esplanada de les mesquites a Jerusalem.              
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a la batalla de Montgissard, prop de Ramlah. Tot i amb això, va 
recuperar-se molt aviat i, gràcies a la seva fortuna, va poder refer 
també l’exèrcit, que dos anys més tard (10 de juny de 1179) vencé 
els occidentals dirigits per Balduí IV a la batalla de Mesafat o de 
Marj’ Ayyun, on el mestre Eudes de Saint-Amand fou fet presoner i 
deportat a Damasc, on morí el 9 d’octubre d’aquell any.

Conseqüentment, l’arribada d’Arnau a la Ciutat Santa coincidí amb 
aquesta situació de mobilització bèl·lica sarraïna motivada per la 
voluntat de Saladí d’expulsar els llatins de Palestina, tot i que Balduí 
IV, l’estiu de 1179, havia aconseguit signar una treva de dos anys 
amb el cabdill kurd. 

Malgrat que disposem de molt poca documentació d’aquesta etapa 
sobre Arnau de Torroja, cal suposar que les activitats del mestre ma-
jor degueren ser molt semblants a les que havia desenvolupat a la 
província de Provença i certes parts d’Hispània, incrementades per 
la responsabilitat de presidir tot el seu orde. Així, va intervenir en la 
vida política del regne de Jerusalem i fins i tot participà en la solució 
dels conflictes que sovint sorgien en aquella societat feudal -a vega-
des provocats per la migrada categoria moral d’alguns dels pròcers 
del territori-, i no s’aturà de fer conèixer a Occident, amb trameses 
d’ambaixades als regnes cristians europeus, la situació difícil que vi-
vien els territoris occidentals palestins.

A la primavera de l’any 1184, Balduí IV demanà al patriarca He-
racli, el mestre de l’Hospital Roger des Moulins, i al del Temple, 
Arnau de Torroja, que es traslladessin a Europa a recollir suports per 
a la minoria del seu fill Balduí, nascut del primer matrimoni amb 
Sibil·la, i també per poder fer front a l’expansió territorial de Saladí, 
que amenaçava la seguretat i fins i tot la supervivència del regne de 
Jerusalem. Justament per això havien de demanar al papa la predi-
cació d’una altra croada i convèncer els reis de França i Anglaterra i 
l’emperador del Sacre Imperi que hi participessin.

El viatge a Europa d’Arnau de Torroja i la seva mort a 
Verona, el 30 de setembre de 1184
A començament de l’estiu de 1184 els tres eclesiàstics iniciaren per 
mar el viatge a Europa, de manera que el mes de setembre consten 
ja al port de Brindisi “sans i estalvis”. D’aquí, seguiren el camí cap al 
nord fins a Verona, on hi havia el papa Luci III, el qual, a causa de 
l’enemistat amb la noblesa romana, abandonà la ciutat per residir a 
la ciutat papal de Verona entre l’1 de setembre de 1184 i el 25 de 
novembre de 1185, dia en què va finar, essent inhumat a la catedral 
d’aquesta ciutat.

És molt probable que el mestre residís al convent que l’orde tenia en 
aquesta ciutat del Vèneto, al nord de la península italiana. A Verona 
els tres ambaixadors s’entrevistaren amb el papa Luci III i, abans de 
prosseguir el seu camí, la mort tallà la vida del mestre templer. Els 
ambaixadors havien aconseguit, però, una part del seu propòsit ja 
que el papa, el 1185, començà a preparar la Tercera Croada, que 

culminaria amb un seguit d’expedicions que tingueren lloc entre els 
anys 1189 i 1192 manades per l’emperador Frederic I, el rei francès 
Felip II i el rei d’Anglaterra Ricard I Cor de Lleó. 

L’austeritat de l’orde no va permetre cap repatriació de les restes, ni 
a Jerusalem ni molt menys al seu país d’origen, ja que la inhumació 
en una casa templera es considerava també que pertanyia al convent 
central, de manera que segurament fou inhumat a l’església de San 
Vitale, a la casa que els templers tenien a Verona, des d’on fou tras-
lladat al cap d’uns anys a l’església de San Fermo Maggiore, on s’ha 
trobat el suposat sarcòfag. 

Conclusió
Hem esbossat les grans línies de la biografia de fra Arnau de Torroja: 
hem parlat del seu origen solsoní i de la seva família, una de les més 
importants col·laboradores del comte Ramon Berenguer IV i del seu 
fill, el comte-rei Alfons I. Hem destacat, també, els serveis a l’Església 
dels seus germans, el bisbe de Barcelona i arquebisbe de Tarragona, 
Guillem, i del bisbe Pere de Saragossa. Hem esbrinat la formació mi-
litar i curialesca al costat d’altres joves nobles a redós de la cort comtal 
de Barcelona i la seva participació en les campanyes de recuperació 
de Tortosa, el 1148, i de Lleida, el 1149, i com la seva col·laboració 
fou recompensada pel comte amb la donació de diverses propietats 
a les dues ciutats esmentades, unes propietats que el cavaller donà, 
primer, al monestir de Poblet i als prelats de Tortosa i Lleida i, amb 
motiu del seu ingrés al Temple a la comanda lleidatana de Gardeny, 
a aquest orde. Hem exposat com, atesa la seva condició nobiliària i la 
seva formació, així com el seu prestigi social, a partir de la seva pro-
fessió li fou reconeguda una certa preeminència dins la comunitat, al 
costat del comanador, i també com la seva voluntat de lluitar contra 
els infidels se li reconegué enviant-lo a Terra Santa. Hem explicat que, 
com a conseqüència del prestigi adquirit a l’Orient, el mestre major 
el nomenà responsable provincial de la circumscripció de Provença, 
Catalunya, Aragó, Navarra i de certes parts de la península Ibèrica. 
També hem exposat que, com a responsable d’aquesta gran província 
de l’orde, entre les seves múltiples activitats destacà la creació de no-
ves comandes i la consolidació de les ja existents. No hem obviat la 
seva col·laboració com a mestre provincial amb el comte-rei Alfons I, 
de qui fou conseller i a qui acompanyà en diversos viatges pels seus 
dominis, ni tampoc els ajuts econòmics que l’orde li oferí per finançar 
els costos de les seves campanyes militars. Finalment, ens hem referit 
a la seva elecció com a mestre major del Temple i a l’activitat desenvo-
lupada a Orient amb la voluntat de mantenir Jerusalem en mans dels 
occidentals, cosa que es va aconseguir mentre durà el seu mestratge 
(al cap de pocs anys, el 1187, caigué en poder de Saladí).

La suposada trobada del sepulcre i restes òssies de fra Arnau de To-
rroja a Verona, tot i l’acompanyament que ha tingut de “figurants 
templers”, ha servit per reivindicar la figura d’aquest català universal 
del segle XII que, per les responsabilitats que exercí, deixà una em-
premta inesborrable en la història de Catalunya, de l’Europa cristia-
na, d’Orient i també de l’Església. n

Façana de l’església de San Fermo Maggiore a Verona (Itàlia) on 
foren traslladades les restes d’Arnau de Torroja >
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