
 
 

L’Orde del Temple a Catalunya  
 

Un recorregut pel seu patrimoni 
 

De Marcel J. Poblet Romeu 
 
 
Els senyals d’una croada que manté l’empremta a casa nostra 

 

  



El llibre proposa la visita a més de vint indrets, sobretot de les 
comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre, però també d’Aragó, 
el País Valencià i la Catalunya del Nord, on es poden trobar reductes 
d’aquella activitat religiosa i militar que van tenir en comú. 
 
Les indicacions sobre cada espai visitable incorporen dades 
bàsiques sobre els seus elements més destacats, l’estat de 
conservació i informació per a la visita, plànols i fotografies, a més 
de contextualització històrica i sobre la transcendència del 
monument. 
 

“El Temple va ser un orde religiosomilitar, un tipus 
d’organització religiosa emmarcat en l’Església 
romana que avui dia està abolit. Els ordes 
religiosomilitars van sorgir en el context històric de 
la croada i les persones que se’n feien membres 
combinaven les obligacions i activitats típiques dels 
ordes religiosos comuns (pregària, assistència a 
pobres i malalts, etc.) amb l’ensinistrament militar i 
la intervenció en guerres (teòricament en defensa 
de l’Església cristiana).” 

 
El Temple en terres catalanes 
 
La província catalana del Temple incloïa els convents de tots els 
regnes de la Corona catalano-aragonesa i els de Navarra, va tenir 
unes 40 comandes, cadascuna de les quals amb propietats en llocs 
diversos. De tot aquell patrimoni només ens ha arribat una petita 
part i sovint amb mala conservació. La present guia proposa un 
seguit de rutes pel patrimoni templer segons un criteri de selecció 
basat en la rellevància de cada element, la seua situació dins de 
Catalunya (o pròxima a aquesta), un estat de conservació que 
en permeti la comprensió, l’accessibilitat i la possibilitat de 
connectar cada element amb d’altres de propers. 

 
“L’arribada de l’orde a les nostres terres té lloc en el context de la gira que els 
dirigents templers feren per Europa amb motiu de la seua vinguda des d’Orient 
pels volts de l’any 1128 (com ja sabem, amb la finalitat de sol·licitar l’aprovació 
del Papa). 
 
El juliol de 1131 una delegació templera va arribar a la cort del comte Ramon 
Berenguer III de Barcelona amb l’objectiu de fer-li conèixer el seu orde. 
L’impacte que la delegació templera va causar en el comte fou tal que Ramon 
Berenguer III va decidir ingressar en el seu orde. L’acte d’ingrés està datat el 

 

 



14 de juliol de 1131; ja aleshores el comte estaba greument malalt, i va morir 
només cinc dies després.  
 
L’interès dels sobirans catalans vers el Temple sembla que podia estar 
estretament relacionat amb els projectes d’expansió militar sobre els territoris 
musulmans (la Reconquesta). La casa comtal de Barcelona projectava implicar 
el nou orde en aquella empresa i donar-li, d’aquesta manera, una major 
embranzida. Els templers van acabar acceptant estendre les seues activitats 
militars a les nostres terres, però abans va caldre resoldre el conflicte suscitat 
arran de l’herència del regne d’Aragó. 
 
Tot i la implicació militar que tenien a les nostres terres, els templers van donar 
una perspectiva fonamentalment econòmica a les comandes que hi van 
establir. Es tractava, sobretot, d’obtenir recursos per poder enviar la contribució 
anomenada responsions a la casa central de Jerusalem. 
 
 
L’autor 
 
Marcel Joan Poblet Romeu és llicenciat en Geografia i Història i doctor en 
Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Ha fet recerca en els 
àmbits de l’arqueologia, la història i la didàctica del patrimoni. Ha treballat 
particularment el cas del castell del Temple de Barberà de la Conca i, en relació 
amb aquest, la història dels ordes militars medievals. És autor, entre d’altres, 
de Milites Christi. Història i llegendes dels templers (2008) i Entre el Temple i 
l’Hospital. Arquitectura i formes de vida al castell del Temple de Barberà (2005). 
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