
L’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va
a l’or de del Tem ple

Resum
L’or de del Tem ple és re co ne gut per l’Es -

glésia el 1128 i su pri mit el 1312. Sor git

per de fen sar els ca mins de Te rra San ta dels 

atacs mu sul mans, l’or de se gueix les re gles

cis ter cen ca i agus ti nia na. La seva par ti cu la -

ri tat és que es no dreix de ca va llers com ba -

tents, molt allun yats en la seva ac ti vi tat

dels or des tra di cio nals, de di cats a l’o ra ció i

la con tem pla ció.

El ràpid crei xe ment i l’expansió (Te rra San -

ta i Eu ro pa) fan que el Tem ple im po si un se -

guit de pau tes d’actuació a tota la so cie tat.

Con for men un exè rcit en cam pan ya amb

una or ga nit za dís si ma re re guar da a Eu ro pa

que en co breix to tes les ne ces si tats.

Les exigè ncies d’u na es truc tu ra je rar quit za da

i la ne ces si tat que cada ca va ller es ti gués en

ple na for ma fí si ca de ter mi nen tota una nor -

ma ti va que abas ta tots els as pec tes de

la vida: La Re gla lla ti na (1128), tra duï da

al francès (c. 1140), les Re trac ta cions

(c. 1156) que en de ter mi nen els usos i cos -

tums, els Esta tuts Jerà rquics (1230-1240) i

les Con si de ra cions (1257-1267), són do cu -

ments on tam bé hi ha re ferè ncies de ta lla des

a l’ac ti vi tat fí si ca i a l’ac ti tud que ha vien d’a -

dop tar els mon jos-gue rrers da vant d’es ports i

jocs (equi ta ció, fal co ne ria, caça, es cacs...).

Tam bé es tro ben re ferè ncies als arreus per so -

nals, a l’ar ma ment i a la pre pa ra ció per al

com bat.

Introducció

L’orde del Tem ple és re co ne gut per l’Es -

glésia el 1129 i su pri mit el 1312. Sor git

per de fen sar els ca mins de Te rra San ta dels 

atacs mu sul mans, l’orde se gueix la re gla

asc èti ca i or ga nit za ti va cis ter cen ca. La seva 

par ti cu la ri tat és que es no dreix de ca va llers

com ba tents, molt allun yats, en la seva ac ti -

vi tat prin ci pal, dels or des re li gio sos tra di -

cio nals, de di cats a l’oració i la con tem pla -

ció. L’Orde sor geix en el con text hist òric de

les Croa des (Gar cía Gui ja rro, 1995 i Run ci -

man, 1997), i amb la fi na li tat de re sol dre

els pro ble mes ge ne rats per aques tes en

fer-se ne ces sa ri un cos mi li tar es ta ble i per -

ma nent al ser vei dels reg nes cris tians de

l’Orient Mitjà aca bats de néi xer.

El ràpid crei xe ment i ex pan sió de l’Orde fan

que el Tem ple im po si un se guit de pau tes

d’actuació a tota la so cie tat. Con for men un

exè rcit en cam pan ya, uni for mat, je rar quit -

zat, amb una dis ci pli na i re gla ments molt

clars, i amb uns ob jec tius igual ment de fi -

nits (Cur zon, 1886 i Upton-Ward, 2000).

A més a més, comp ta amb una or ga nit za -

dís si ma re re guar da a Eu ro pa, que en co -

breix to tes les ne ces si tats, fi nan ce res, de

per so nal i d’intendència (Albon, 1913, Bar -

ber, 2001 i Mel vi lle, 1951).

La ri gi de sa d’u na vida monà sti ca, uni da a

les cir cumstàncies es pe cials d’uns gue -

rrers per ma nent ment en com bat re que rei -

xen una nor ma ti va molt de ta lla da. Que el

Tem ple ac tuï com una uni tat mi li tar, amb

un plan te ja ment cas tren se molt allun yat

del que po dia ser apli cat pels ca va llers

me die vals i les se ves mai na des obli ga, a

més a més, a es pe ci fi car fil per ran da els

drets i obli ga cions de cada un dels mon jos 

gue rrers, així com els seus arreus, l’ús
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Abstract
The Order of Templar was recognized by

the Church in 1128 and suppressed in

1312. The Order, created to defend the

Holy Land roads from Muslim attacks,

followed the ascetic rules of the

Cistercian Order and the organizational

rules of the Augustinian one. Its main

feature was that it was made up of

combatant knights, their activities being

far away from those of other traditional

Orders, devoted to prayer and

contemplation.

Their rapid growth and diffusion (Holy

Land and Europe) helped Templars to

impose a series of action patterns on the

whole society. They made up a powerful

army ready to fight with a most efficient

rearguard in Europe providing for all their 

needs.

The need for a hierarchical structure and 

for every knight to keep fit bring about a

full set of rules covering every aspect of

life: the Latin Rule (1128), translated

into French (c.1140), the Retractions

(c.1156), setting up their customs and

traditions, the Hierarchical Statutes

(1230-1240) and the Considerations

(1257-1267), all are documents in

which there are detailed reference to

physical activity and to the attitude those 

warrior-monks should adopt with regards 

to sports and games (horse-riding,

falconry, hunting, chess...) and to

personal equipment, armaments and

preparation for combat.

Key words
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dels ca valls, l’a li men ta ció i d’al tres as -

pec tes (com ara la ins truc ció dels es qua -

drons mun tats per des pla çar-se i per com -

ba tre).

Regla i desenvolupaments
normatius

El Temple es re geix, ini cial ment, per la

seva Re gla, da ta da i apro va da al Con ci li

de Tro yes el 1129. Re dac ta da en lla tí, la

Re gla cons ta de se tan ta-dos ar ti cles. Els

de bats so bre la da ta ció exac ta i les di ferè -

ncies res pec te a la pri me ra ver sió en

francès (c. 1139 i amb se tan ta-sis ar ti -

cles, qua tre més que la pri mi ti va lla ti na)

no fan al cas i les di ferè ncies als ar ti cles

que ens in te res sen se ran ci ta des més en -

da vant. En qual se vol cas, es con si de ra

que la re dac ció de 1129 ha de ser el fi nal

d’un text que es va anar ela bo rant i con -

tras tant amb la rea li tat en tre 1119 i

1129, atès que fa re ferè ncia a di ver ses

ac cions que es prohi bei xen, cosa que in -

di ca ria que aques tes es prac ti ca ven

prèvia ment (Bar ber, 2001, pàg. 30-36).

Cal as sen ya lar que, a aques ta Re gla ori gi -

nal, s’hi afe gei xen, tot al llarg de la hist òria

del Tem ple, nous ar ti cles que re gu len di ver -

ses fa ce tes de la vida de l’Orde. Es do nen

di ver ses du pli ci tats i lleu ge res con tra dic -

cions, per què els ar ti cles que es tro ben

 modificats per al tres de pos te riors es man -

te nen al seu lloc ori gi nal. És així com al fi -

nal, la Re gla, els úl tims afe gi tons de la qual

són da tats vers el 1268, aca ba cons tant de

sis-cents vuitanta-sis articles (Pernoud,

1994, pàg. 12).

De la lec tu ra d’a quests do cu ments i de la

co rres pondència ge ne ra da en aque lla

èpo ca –car tes, cròni ques i ser mons– es

po den, enu me rar com a prin ci pis ge ne rals 

i ob jec tius del Tem ple, els se güents:

a) De fen sa dels pe le grins que viat gen per

Te rra San ta; b) Per ex ten sió de l’an te rior,

de fen sa dels Llocs Sants; c) Vida a la re -

cer ca d’u na ve ri ta ble i re no ve lla da es pi ri -

tua li tat –pròpia de la vi sió cis ter cen ca, i

de sant Ber nat, da vant la si tua ció prèvia

clu nia cen ca–; d) Vots pro pis de la vida

monà sti ca: obe dièn cia, po bre sa i cas te -

dat, e) Obe dièn cia di rec ta i ex clu si va al

Papa, (Inno cen ci II), i f) Amplia ció dels

pri mers ob jec tius: llui ta con tra tot ene mic 

de la fe cris tia na.

Aquests úl tims ob jec tius jus ti fi quen l’am -

pli tud de les ac cions del Tem ple, molt so -

vint allun ya des de Te rra San ta, i bas tants

dels pro ble mes que pa ti ria l’Orde, per què la 

de pendència i l’o be dièn cia di rec ta al pa pat

van crear una mena de pre la tu ra per so nal,

la im portància i in fluèn cia de la qual aug -

men ta va en trac tar-se d’un cos ar mat:

L’exè rcit es ta ble i per so nal de la San ta Seu,

alli be rat, a més a més, de tota de pendència 

del cler gat re gu lar (ben aviat van dis po sar

dels seus pro pis ca pe llans i ora to ris, in te -

grats en l’es truc tu ra de l’Orde) i de la je rar -

quia lo cal de l’Esglé sia (tam bé es trobaven

exempts d’obediència i tributació als bis -

bats o abadies).

Bernat de Claravall
i l’“Elogi de la Milícia
Templera”

Da vant la rei te ra da pe ti ció del ma teix

mes tre del Tem ple, Ber nat de Cla ra vall

–que sem pre ha es tat con si de rat ins pi ra -

dor de l’Orde i teò ric de la jus ti fi ca ció d’u -

na ac ti tud més “ac ti va” de l’Esglé sia a

l’ho ra de de fen sar les se ves idees dels

atacs ex terns, tant fí sics com ver bals– l’a -

bat cis ter cenc es criu, en 1130, la seva

“De lau de no vae mi li tiae ad Mi li tes Tem -

pli” (Cla ra vall, 1947 i 1994). En aquest

do cu ment, que fa una cla ra ex po si ció del

que s’es pe ra dels nous mon jos gue rrers,

apa rei xen ci tes cla res i re ferè ncies molt

ex plí ci tes a les ac ti vi tats lú di ques es por ti -

ves de l’èpo ca, així com un ús d’u na fi gu ra 

es por ti va per as si mi lar-la a l’ac ti tud dels

tem plers. Així, Ber nat, a l’e xor di que obre

el ser mó, afir ma:

“Ale gra’t, va le rós at le ta, si vius i ven ces en el 

Sen yor” (Cla ra vall, 1994, pàg. 170 i Ro drí -

guez Cam po ma nes, 1776, pàg. 196).

Des criu l’a bat de Cla ra vall com ha de ser la

vida del tem pler:

“Vo sal tres sa beu molt bé per ex pe rièn cia

que són tres les co ses que més ne ces si ta el

sol dat en el com bat: agi li tat amb re fle xos i

pre cau ció per de fen sar-se, to tal lli ber tat de

mo vi ment en el seu cos per po der des pla -

çar-se con tí nua ment, i de ci sió per ata car”

(Cla ra vall, 1994, pàg. 172-173).

A con ti nua ció se gueix una crí ti ca de les

ac ti tuds de l’èpo ca, per con trast amb el

que aca bem de ci tar i, en tre aque lles, la

pri me ra llis ta de prohi bi cions re la cio na -

des amb el joc i els es ports a l’in te rior de

l’Orde:

“Són ban de jats el joc d’es cacs o el de daus.

De tes ten la caça i tam poc no s’en tre te nen

–com en al tres in drets– amb la cap tu ra d’o -

cells al vol. Re but gen i abo mi nen els bu fons, 

mags i jo glars, les can çons pi ca res ques i els

es pec ta cles de pas sa temps, per con si de rar -

los es tú pids i fal ses bo ge ries” (Cla ra vall,

1994, pàg. 180).

L’Excep ció, que es con ver teix en ve ri ta ble

ob ses sió a la Re gla, és la cura dels seus

arreus i dels ca valls:

“S’o cu pen de re pa rar les se ves ar mes o co -

sir-se la roba, ado ben els es tris vells, or de -

nen les se ves co ses i es de di quen a allò que

els mani el seu mes tre” (Cla ra vall, 1994,

pàg. 180).

“...Po sen mol ta cura a por tar ca valls forts i

ràpids, però no els preo cu pa el co lor del pèl

ni els rics guar ni ments” (Cla ra vall, 1994,

pàg. 181).

Sem bla que aques tes afir ma cions en cai xen

amb el can vi d’ac ti tud a l’Esglé sia de tec tat

per Ca gi gal que, des d’u na apro va ció ini cial 

dels jocs de l’èpo ca, trac ta d’e vi tar els

 excessos, ba sats en la pro fes sio na lit za ció

dels ad ver sa ris, en l’ús de les jus tes i com -

bats per a re sol dre comp tes pen dents per -

so nals i en la mort d’al guns dels par ti ci -

pants en aques tes ac cions:

“L’Esglé sia va ha ver d’in ter ve nir, amb les

prohi bi cions, cap a fi nals dels se gles XII i XIII,

fe tes pels pa pes Ale xan dre III i Inno cen ci III, i 

en el se gle XIV, Cli ment V va ame na çar amb

l’ex co mu nió als qui fos sin re cal ci trants en la

pràcti ca d’a quests jocs sag nants” (Ca gi gal,

1996, pàg. 154).

Di ver sos con ci lis re for cen aques ta ac ti tud

amb tota cla re dat (Flo ri, 2001). En qual se -

vol cas, Ca gi gal, ex pert en les dues matè -

ries de què par la en aques ta oca sió, dóna

una jus ti fi ca ció de la pràcti ca es por ti va que

con tra diu la que hom po dria de duir de l’ac -

ti tud de Ber nat i de la Re gla tem ple ra quan

van prohibir els esports:

“[L’es port crea] un hàbit de me ca nis mes psi -

colò gics mit jan çant el qual es fa ci li ta el do -

mi ni es pon ta ni dels ele ments no bles de l’es -

pe rit so bre els in fe riors... Entre les di ver ses

fonts que con tri buei xen a aquest de fi ni tiu

equi li bri, una és la in te gri tat fí si ca, de la

qual és sal va guar da la mor ti fi ca ció ma tei xa.

Aques ta in te gri tat fí si ca con tri bueix a la in -

te gri tat to tal, de la qual re sul ta l’e qui li bri:

d’a quí fàcil ment vers la per fec ció” (Ca gi gal,

1996, pàg. 164).

7apuntsEDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (70) (6-14)



Caldrà bus car, ales ho res, al Tem ple, una

raó per a la prohi bi ció dels jocs i es ports

–cosa que veu rem ara amb de tall– no al

fet de la pràcti ca es por ti va, com a ac ció

per man te nir con tro lat el cos, sinó al com -

po nent lú dic i dis gre ga dor de la con cen -

tra ció es pi ri tual que tam bé com por ta,

com po nent del joc que, se gons el ma teix

au tor, és el que pre do mi na a l’es port del

se gle XII.

La Re gla tem ple ra se guirà, car no po dia

ser d’al tra ma ne ra, els pas sos mar cats per 

Ber nat, en ca ra que acla rint i con tex tua lit -

zant al gu na de les prohi bi cions i obrint,

tam bé, pos si bles ex cep cions a allò que

s’ha via pros crit tan cla ra ment de bell an -

tu vi.

Característiques generals
de l’organització
del Temple

El Tem ple de fi neix un es pe rit de cos,

 d’equip, pro pi dels mo derns exè rcits i de

les se ves uni tats d’e lit, i tam bé dels

equips es por tius, que xoca cla ra ment

amb l’ac ti tud dels ca va llers de la seva

èpo ca i amb llur con cep ció del com bat, i

tam bé del lleu re. Com ani rem veient a

con ti nua ció, en en trar de ta lla da ment en

el món lú dic i es por tiu que els de fi neix, re -

pro duei xen molt cla ra ment, con tra ri sen su, 

això sí, el que ha via de ser pro pi i ha bi tual

al se gle (Llull, 2000; Man del, 1986, pàg.

115-140; Mau ra, 1997, pàg. 167-187; i

Pe draz, 2000).

L’or de dis po sa d’un marc de re ferè ncia molt 

clar per a les se ves ac tua cions: a) els ob jec -

tius són molt con crets; b) Les nor mes i re -

gles són molt cla res; c) L’es truc tu ra i la

 jerarquització es tro ben per fec ta ment de fi -

ni des; d) Es re par tei xen ní ti da ment les tas -

ques i fun cions; f) Es de fi neix una pre pa ra -

ció –fí si ca i men tal– es pe cí fi ca i apro pia da

als fins per se guits; g) S’es ta bleix un sis te -

ma de pre mis i càstigs en co rres pondència

amb les ac cions de ca das cú i h) S’es ta blei -

xen ní ti da ment els trets di fe ren cia dors

dels mem bres de l’e quip: est èti ca, ac ti tud,

gests, for mes d’ex pres sar-se i com por -

tar-se, uni for mi tat, sím bols... En re sum: tot 

allò que fa al membre d’un equip o d’una

unitat sentir-se diferent, i orgullós, de per -

tànyer-hi.

La fa mo sa creu ver me lla que llu ïen als

hàbits i a les ca pes, cul mi na ció de la iden ti -

fi ca ció cor po ra ti va, no apa rei xerà fins que,

el 24 d’a bril de 1147, el Papa Eu ge ni III,

as sis tint a un ca pí tol del Tem ple a Pa rís, els 

con ce dei xi aquesta prerrogativa.

El pla de vida dels tem plers

La vida dià ria d’un tem pler s’a jus ta va a la

di vi sió en ho res canò ni ques del dia, com en 

el cas de qual se vol al tre mon jo (Bor do no ve, 

1993). La re gla no obli da en cap mo ment

la im portància de les obli ga cions es pi ri tuals 

dels mon jos gue rrers: re sar, as sis tir als di -

ver sos ofi cis, són ac cions prio rità ries. Tan -

ma teix, no obli den que l’Orde es crea per

com ba tre els ene mics de la fe i, per això, ha 

d’ha ver-hi temps per rea lit zar de ma ne ra

efi caç to tes les tas ques que con tri buei xin a

fer que aques ta fi na li tat s’a con se guei xi

amb èxit. Tam bé s’a rri ba a es ta blir que,

quan el tem pler hagi d’a ten dre les se ves

obli ga cions mi li tars, l’as sistència a de ter -

mi nats ac tes re li gio sos es podrà com pen sar 

re sant di ver ses ora cions (ar ti cles 279 a

313).*

Ves tua ri

Pel que fa al ves tua ri, aquest apa reix es -

men tat cent vui tan ta-qua tre ve ga des a la

Re gla. Es posa una aten ció es pe cial en l’ús

de l’hàbit: és molt im por tant que so la ment

el por ti aquell a qui li per to ca [68] i el seu

ús de for ma irre gu lar pot com por tar càstigs. 

Tam bé des ta ca el fet que les pe ces de roba

s’a jus tin al que hi ha pre vist: El man tell ha

de ser d’un sol co lor [17], que va ria se gons

la gra dua ció. D’al tra ban da, s’es ta bleix mi -

nu cio sa ment la uni for mi tat d’a cord amb els 

mo ments del dia o amb el lloc i el cli ma

[20] on si guin els ger mans. En qual se vol

cas, s’in sis teix amb molt d’èmfa si en el fet

que “no hau rien de te nir cap or na ment o

luxe” [18], fins al punt que si algú vol gués

“dis po sar d’un hàbit més bell... se li doni

el pit jor” [19].

És im por tant que les pe ces de roba s’u ti lit -

zin com s’in di ca i sem pre a la re cer ca d’u na 

més gran efi cièn cia en el com bat. Per això, i 

per con si de rar-se orien ta lit zants, es prohi -

bei xen les “sa ba tes pun xe gu des i les de

cor dons” [22].

Arma ment

Quel com de sem blant pas sa pel que fa a

les ar mes i l’e qui pa ment de com bat. Hi ha

cent re ferè ncies a aquest as pec te de la

vida tem ple ra. S’hi enu me ren al gu nes de

les ar mes pròpies de l’èpo ca: arc llarg

[F55, 562...], ba lles ta [F55, 102,

173...], es pa sa [82, 138, 173...], daga

[557], maça [317...], maça i ar mes tur -

ques [138, 427...] i llan ça [F53, 77,

82...]. Entre la res ta de l’e qui pa ment des -

ta ca l’a ten ció al cha peau de fer [138,

141], l’es cut [F53, 77, 138...], la cota de

ma lla [141, 427], els cal çons de fe rro i el

ca mi sol [138, 322], i el casc [138].

Tan ma teix, al ho ra que es de ta lla al màxim

l’e qui pa ment, com tan tes al tres co ses, no

hi ha re ferè ncies de cap mena a l’en tre na -

ment in di vi dual que feien els ger mans amb

aquests es tris. Aquest ve ri ta ble ma nual

d’ins truc ció mi li tar s’a tu ra en la ins truc ció a 

ca vall dels ca va llers, so bre tot en la seva

ins truc ció en grup, en es qua drons (Ben net,

1992), però no dóna cap pis ta so bre l’en -

tre na ment ne ces sa ri per a aques ta ac tua -

ció. Tam bé, amb l’au tor es men tat,

“the re are no re fe ren ces to the or ga ni za tion

or tac tics of the in fantry who made up a lar ge 

part of the Tem plar ar mies” (Ben net, 1992,

pàg. 177).

Con di ció fí si ca i sa lut

Res pec te del que, genè ri ca ment, po dríem

de fi nir com a “con di ció fí si ca” o, pot ser mi -

llor, sa lut, la Re gla hi de di ca cent qua ran -

ta-set ci tes. D’a ques tes, cin quan ta de ta llen

com trac tar als ger mans ma lalts, onze es de -

di quen als fe rits en com bat, sei xan ta-tres

par len de l’a li men ta ció i tren ta-tres del de ju -

ni monà stic. Tan ma teix, com hem dit abans

en as sen ya lar que do na ven prio ri tat a de ter -

mi nats tre balls so bre les se ves ora cions, el

de ju ni mai no podrà di fi cul tar o afec tar les

ne ces si tats del ser vei, cosa que no evi ta un

toc ve ge ta rià: “de tots és sa but que... men -

jar carn co rromp el cos” [26]. El de ju ni no

re geix per als ger mans “fe bles i ma lalts”

[28] i sem pre s’ha d’e xer cir amb me su ra:

“Prohi bim a tots els ger mans que s’ex ce dei -

xin en l’abs tinè ncia” [34], prohi bi ció que,

evi dent ment, es fa pen sant en els ob jec tius

mi li tars de l’Orde.
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* Des d’a quí, qual se vol cita a un ar ti cle con cret de la Re gla que apa re gui en el text anirà a con ti nua ció en tre clau da tors. Les ci tes no se ran ex haus ti ves ni fa ran re ferèn cia a tots els

ar ti cles que tra cten del tema; si ha gues sin ar ti cles a la Re gla Pri mi ti va (se gons l’e di ció es pan yo la d’Upton-Ward) que tra ctes sin la qüestió, no es ci ta ran els dels Re trais, ex cep -

tuan ca sos molt con crets.



Els es ments a la dis ci pli na i als càstigs són

molts i molt con crets. Vint-i-tres es re fe rei -

xen a càstigs cor po rals, l’ar ti cle [267] en

de ta lla els mo tius. En aquest as sump te la

Re gla és un xic críp ti ca i no els es pe ci fi ca.

Sí que afir ma que po den ser en ca de nats i

des prés in di ca el nom bre de ve ga des que

els serà apli cat el càstig. Acos tu ma a con -

sis tir a de ju nar i men jar a te rra en lloc d’a

tau la amb la res ta dels ger mans. Real ment, 

l’ú nic càstig fí sic que s’in fli geix pro vo cant

do lor no més es des criu mit jan çant la in di -

ca ció que és un “càstig cor po ral” [267], o

que el germà ha de des pu llar-se [406,

468]. La cla rí cia més im por tant s’a con se -

gueix quan s’ex pli ci ta que el càstig s’ad mi -

nis trarà “amb un fuet” (o amb un cinturó si

no tingués el fuet) [502].

Fi nal ment, tres ci tes fan re ferè ncia a la hi -

gie ne dels ger mans, so bre tot al tall del ca -

bell: “El dra per hau ria d’as se gu rar-se que el 

ca bell dels ger mans tam bé es ti gui ta llat”

[21]. I més: “ni tam poc hau rien de por tar

els ca bells o els hàbits gai re llargs” [22].

Al [21] s’in sis teix en el ma teix, a més a més, 

res pec te a les bar bes i bi go tis. La raó d’a -

ques ta exigè ncia d’hi gie ne i ne te dat per so -

nal tam bé s’a cla reix:

“Els que ser vei xen Déu cal que si guin nets en 

l’in te rior i en l’ex te rior, per què així ho afir ma

el Sen yor: ‘Si gueu nets, per què jo ho sóc’”

[Re gla Lla ti na 29].

Caça i pesca

Les ci tes que se cen tren en as pec tes re la -

cio nats amb els es ports de l’èpo ca apa -

reixen tot al llarg de la Re gla, des dels

 articles de les pri mi ti ves lla ti na [L] i fran -

ce sa [F].

La caça és ob jec te d’u na es pe cial aten ció

i de tall, i de for ma es pe cial la fal co ne ria, i

se’n do nen els motius:

“Que nin gú no gosi aga far ocell amb ocell: no 

con vé a la Re li gió acos tar-se d’a ques ta fai só

als de lits mun dans... que cap germà es van ti

d’a nar per aques ta cau sa amb home que

caça amb es par ver o amb un al tre ocell”

[L46].

La prohi bi ció es re pe tirà a la re dac ció de

deu anys més tard: “prohi bim col·lec ti va -

ment a tots els ger mans que ca cin un ocell

amb un al tre ocell” [F55]. A aques ta res -

tric ció con cre ta s’hi acu mu len d’al tres re -

ferè ncies a la caça de qualsevol tipus:

“Que no va gin al bosc amb arc llarg o ba lles -

ta per ca çar ani mals o per acom pan yar qui

faci tal cosa, si no és per sal var-lo dels pa -

gans in fi dels” [F.55].

I en ca ra amb més de tall:

“Tam poc no hau ríeu de se guir els gos sos... ni 

es pe ro nar un ca vall pel de sig de cap tu rar

una bèstia sal vat ge” [F55].

Aques tes prohi bi cions genè ri ques de la Re -

gla pri mi ti va s’a te nuen lleu ge ra ment amb

el pas dels anys:

“Que cap germà bus qui men jar... [Excep te]

pei xos, ocells i bèsties sal vat ges... [Si els

acon se gueix] sen se ca çar-los; per què la caça 

està prohi bi da per la Re gla... [I no bus car un

al tre men jar] ex cep te pei xos si sa ben com

cap tu rar-los ells ma tei xos, o bèsties sal vat -

ges si sa ben com cap tu rar-les sen se ca çar”

[151].

El que no es diu és com acon se guir aquest

ob jec tiu. Els pos te riors apar tats de la Re -

gla, so bre tot les Pe nitè ncies, sem blen bus -

car una jus ti fi ca ció a aques tes or dres ra di -

cals. La pèrdua de l’hàbit, el més gran dels

càstigs pre vis tos, a part de la se pa ra ció de

l’Orde, es do na ria “si un germà caça i se’n

de ri va al gun mal” [256], o, gai re bé en una

re pe ti ció li te ral: “si un germà va a ca çar i

se’n de ri va al gun dany” [601]. A la part fi -

nal de les Pe nitè ncies es des criuen ca sos

con crets i la pena que es va apli car: “Un

germà va aga far la seva maça i la va ti rar a
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1 Diverses creus templeres o relacionades, d’esquerra a dreta:

a) Orde de Crist (Portugal) que apareix de la dissolució del Temple i

  acull a molts dels caballers.

b) Creu habitualment feta servir per l’Orde de Malta, successora de

     l’Orde de l’Hospital (Sant Joan).

c) Creu del Temple (malgrat que hi havien variants, sembla ser la més

     correcta).

2 Segell del Temple (possiblement fet servir per algun dels mestres. En el Temple

només es cita al superior únic de l’Orde com Maestre, no existex el “Gran

Mestre”).

Font de la imatge: Bernardo Claraval, Elogio de la nueva milicia templaria

(2a ed.). Madrid: Siruela, 1994 (a contracoberta).

3 Segell del Temple, molt possiblement fals.

(Internet).

4 Andreas Beck, El fin de los templarios. Barcelona: Península, 1993.

5 Un altre segell d’algun mestre del Temple.

Font de la imatge: Bernardo Claraval, Elogio de la nueva milicia templaria

(2a ed.). Madrid: Siruela, 1994 (a la coberta).

a b c

1

2 3

4 5



un ocell” [605]. En aquest cas, l’o cell es ta -

va po sat a la vora de l’ai gua i la maça hi va

cau re a dins i, en con se qüèn cia, no es va

po der re cu pe rar; el germà va ser per do nat.

No va te nir tan ta sort un al tre que, “ca çant

una lle bre a ca vall, aquest va mo rir” [606]. 

Mal grat l’a te nuant que su po sa va que el fet

va pas sar a Xi pre i no en zona de gue rra, el

germà va per dre l’hàbit. Una altra vegada,

la cura extrema de les cavalcadures

s’imposava a tota la resta.

Una ex cep ció:

ca çar lleons

Sí que hi ha una ex cep ció a aques ta rí gi da

nor ma: la caça del lleó. La Re gla diu: “Que

al Lleó es fe rei xi sem pre. Per què ell va cir -

cu lant, bus cant qui de vo rar” [L48] I: “El

lleó arri ba si len cio sa ment a la re cer ca

d’al gú a qui de vo rar i les se ves ur pes es tan

al ça des con tra tots els ho mes i les mans

de tots els ho mes es tan al ça des con tra

ell”. Enca ra que l’o ri gen d’a ques ta afir ma -

ció pot ser de ti pus es pi ri tual: “El vos tre

 adversari, el Dia ble, ron da com un lleó

 rugent, bus cant qui de vo rar” (I en Pere, 5,

8-9), tam bé cal te nir en comp te que la pro -

tec ció dels pe le grins, pri mer mo tiu i cau sa

del Tem ple, no im pli ca va de fen sar-los no -

més d’as sal tants i ban dits sinó tam bé de

les fe res sal vat ges que ha bi ta ven la Pa les ti -

na del se gle XII, i entre elles, evidentment,

els lleons eren el més gran i més temible

enemic.

Sobre els cavalls

L’en tre te ni ment i el joc amb els ca valls, en

uns ge nets con su mats, ha via de ser el més

nor mal i pro pi de per so nes acos tu ma des a

viu re so bre la se lla. I d’això es de dueix que

uns ca va llers de no ble ori gen, acos tu mats

des de la infància a des pla çar-se i a com ba -

tre mun tats (Ca gi gal, 1996, pàg. 54; Duby, 

1995, pàgs. 49-52; i Flo ri, 2001, pàg. 62- 

65) tin drien grans temp ta cions de fer, per

al seu di ver ti ment o per veu re qui era el mi -

llor, el que ha vien fet tota la vida. Per això,

la Re gla tam bé en tra amb tot de tall en l’ús

de les mun tu res. De fi neix el nom bre i el ti -

pus de ca valls que han de te nir els ca va -

llers, se gons la gra dua ció, els usos que els

han de do nar, els arreus, bri des, es treps,

se lles, fe rra du res, etc., amb tota pre ci sió,

mit jan çant cent vint-i-sis men cions. I, per

des comp tat, es preo cu pa que les mun tu res

re sul tin fe ri des sen se mo tiu, que no es re -

ga lin ni es per din [255, 456, 557 i 596].

Man te nen la so brie tat i uni for mi tat igual

que a les peces de roba personals, no són

permeses cap de les lleugereses dels

cavallers “del segle”:

“No vo lem de cap ma ne ra que si gui lí cit a

cap germà com prar ni por tar or o pla ta, que

són di vi ses par ti cu lars, en els frens, pec to -

rals, es treps i es pe rons, però si aques tes co -

ses els fos sin do na des en ca ri tat i aquests

ins tru ments usats, cal que a aquest or o pla -

ta se’ls doni un co lor que no ho sem bli ni bri -

lli esplèndi da ment que sem bli arrogà ncia“

[L37].

La prohi bi ció es re pe teix a la Re gla en

francès: “que cap germà no tin gui una bri -

da ador na da” [F52].

Na tu ral ment, l’ús per cri te ris pro pis dels ca -

valls és prohi bit, en ca ra que hi ha al guns

in di cis que la nor ma ti va dei xa un cert mar -

ge als ger mans. Tam bé apa reix es men tat

amb nom es pe cí fic un lloc, “la pis ta”, que

po dria fer re ferè ncia a al gu na mena d’es pai

de li mi tat i de fi nit en el qual els ge nets en -

tre na rien la seva ins truc ció. És cu riós as -

sen ya lar que en gai re bé tots els ca sos s’as -

so cia el fet de mun tar a cavall amb el bany.

N’hi ha un seguit d’indicacions:

“Cap [germà] no pot do nar per mís... per a

có rrer ca valls, ban yar-se... lle vat que el

Mes tre el doni” [95], “[els co man dants] no

po den do nar per mi sos per a... có rrer ca -

valls... allà on hi hagi el mes tre, sen se el

seu per mís” [128], “El co man dant dels ca -

va llers... [Dóna per mís] per a... ban yar-se o 

có rrer ca valls al ga lop” [137],” Cap germà

no pot ban yar-se, ves sar sang... o ga lo par

sen se per mís” [144].

Enca ra que, des prés, sem bla que fins i tot

es posa lí mit a l’es forç, aquest, però no és

prohi bit:

“Cap germà no pot en fron tar im pe tuo sa ment

el seu ca vall en una cur sa amb el d’u na al tra

per so na, du rant més de mig tram, sen se per -

mís” [315].

Més en da vant, el fet de mun tar se gons el

pro pi cri te ri no apa reix com a prohi bit, so la -

ment s’e xi geix que el lloc que ocu pi el

germà no que di buit, amb el con se güent

pe rill que es po dria pro duir: “Cada germà

que sur ti a mun tar per plaer hau ria de dei -

xar el seu lloc i els seus arreus sota el co -

man da ment d’un al tre germà” [316]. Tam -

bé hi ha al gu nes ex cep cions ja cla ra ment

per mis si ves: “Si al gun germà de sit ja de

po sar a pro va el seu ca vall... pot mun tar

per anar-se’n una es to na, sen se per mís”

[162], i una li mi ta ció tem po ral que re dueix

la distància fins on po den arri bar: “Si surt a

mun tar du rant el ma teix dia, per què li ve de 

gust, ha de menjar al mateix lloc d’on ha

sortit” [323].

Esports de combat

Enca ra que aquest grup d’ac ti vi tats es por ti -

ves sem bli el més estès, i pe ri llós, de l’èpo -

ca, tan ma teix la Re gla pri mi ti va no hi fa es -

ment de for ma di fe ren cia da, fora d’u na re -

ferè ncia pa ral·lela a la dels or na ments als

arreus dels ca valls: “Cal no te nir co berts

les as tes, els es cuts, i les llan ces, per què

en te nem que no se’n treu pro fit sinó que

més aviat dan ya” [L38], i “que cap germà

no co brei xi l’es cut o la llan ça, per què això

no com por ta cap avan tat ge i, ben al con -

tra ri, en te nem que pot ser molt per ju di -

cial” [F53].

A la res ta de la Re gla, el trac ta ment de les 

jus tes és pa ral·lel al que se se gueix per a

les cur ses de ca valls, i als ma tei xos ar ti -

cles: “cap [germà] no pot do nar per mís...

per a... fer jus tes... lle vat que el Mes tre

el doni” [95], i “[els co man dants] no po -

den do nar per mi sos per a... en tau lar jus -

tes, allà on es ti gui el Mes tre, sen se el

seu per mís” [128]. La re dac ció po dria in -

duir a equí voc, po dria ser que con ce dir el

per mís co rres pon gués sem pre al Mes tre o

que aquest li que dés re ser vat no més en

cas de ser pre sent al lloc on es pen sés ce -

le brar el com bat.

Un úl tim ar ti cle sí que sem bla ac cep tar que

es fa cin jus tes, i hi posa lí mits, tot do -

nant-ne les raons. L’ar ti cle de ta lla mol tes

de les nor mes i per mi sos, per a l’e xer ci ci,

en ca ra que ja s’ha ci tat breu ment a l’a par -

tat co rres po nent als ca valls, el re pro duïm

ín te gra ment pel seu interès global:

“Cada germà hau ria de te nir cura ze lo sa -

ment del seu equi pa ment i dels seus ca -

valls. Cap germà no hau ria de mun tar un

ca vall si aquest no està des can sat, o ga lo -

par sen se per mís, i es pe cial ment el que no

està fent ser vir; pot sor tir a fer un tomb

anant al pas o al trot. Cap germà no hau ria

de fer una pis ta com ple ta sen se per mís. Si

no por ta una ba lles ta i de sit ja de mun tar

un ca vall a la pis ta, pot fer un tram o dos o

tres sen se per mís si així ho de sit ja. Cap

germà no pot en fron tar im pe tuo sa ment el

seu ca vall en una cur sa amb el d’u na al tra
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per so na, du rant més de mig tram, sen se per -

mís. Cap germà no hau ria de fer una pis ta

com ple ta sen se per mís, ni por tar ar mes sen se

per mís, però pot fer-ho per mit ja pis ta. Quan

els ger mans te nen la in ten ció de fer una pis ta,

hau rien de po sar-se les bo tes. Quan els ger -

mans fan una jus ta, no hau rien de ti rar llan ces

per què està prohi bit, per les fe ri des que això

po dria cau sar. Cap germà no hau ria de ras pa -

llar el ca vall, ni fer cap cosa per a la qual cal -

gui ro man dre allà, sen se per mís” [315].

L’ar ticle ens sug ge reix di ver sos co men ta -

ris: En prin ci pi sem bla ria que es pot fer

tot el que s’es men ta, sem pre que es

comp ti amb el per mís opor tú. D’al tra ban -

da, el cri te ri res tric tiu sem bla ba sar-se en

la prio ri tat que es dóna a la se gu re tat dels

ca va llers i no al fet de ju gar en si ma teix. I

una al tra cosa dig na d’es ment en un grup

que sem pre sem bla ac tuar tan cat en ell

ma teix: la com pe ti ció s’en tau la ria amb

“una al tra per so na” i no amb un al tre

germà, cosa que fa su po sar que el re dac -

tor es re fe reix a algú aliè a l’Orde. Obser -

veu que re gu lar ment s’u sa el ter me

“germà” per de fi nir re la cions en tre per so -

nes din tre de l’Orde. En aquest cas, i en

aquell al tre ja co men tat, en què un germà

acom pan ya algú ex tern al Tem ple a ca çar, 

cal pen sar que l’ús del con cep te “una al -

tra per so na” vol res sal tar que les com pe ti -

cions no s’ha vien de rea lit zar amb algú

aliè a la Casa.
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 6 Imatge d’un cavaller i un musulmà, jugant als escacs. Font:  Manuscrit d’El Escorial, sense portada, títol manuscrit:

Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas con sus explicaciones ordenados según un mandamiento del rey don Alfonso el

sabio.

 7 La mateixa imatge, invertida i ¡amb una creu templera al pit del cavaller! Presa d’Andreas Beck, El fin de los templarios.

Barcelona: Península, 1993. Es cita com font una “miniatura del segle XIII, Biblioteca d’El Escorial”. 

 8 Guillermo el Mariscal. Font originària: Mateo de París, Historia mayor. Presa d’Andrea Hopkins, La edad de la Caballería.

Madrid: Raíces, 2001, pàg. 36.

 9 Imatge de cavallers templers en un sepulcre de l’església (també templera) de Santa María la Blanca de Villalcazar de Sirga.

Presa de Gonzalo Martínez Díaz, Los templarios en la corona de Castilla. Burgos: La Olmeda, 1993 (coberta). 

10 Saltiri de Westminster (s. XII). Presa de Georges Duby, El siglo de los caballeros. Madrid: Alianza, 1995, pàg.118.

11 Malgrat les creus suposadament templeres, la imatge reprodueix a Godofred de Bouillon (I Croada), per tant és anterior a la

fundació de l’Orde.

12 Wolfram von Eschenbach, autor de Parzival, (c. 1200), cita a uns cavallers blancs denominats “templeise”.

Manessische Liederhadschrift, Heidelberg, s. XIII. Presa d’Andrea Hopkins, La edad de la Caballería. Madrid: Raíces,

2001, pàg. 69.

13 Fresc de finals del s. XII en el mur de la capella templera de Gressal. Presa de Gonzalo Martínez Díaz, Los templarios en los

reinos de España. Madrid: Planeta, 2001 (coberta).

14 Braun & Schneider, The history of costume, Plate #16 – “Twelfth and Thirteenth Centuries - Military and Religious Orders”,

Munich, 1861-1880. Pres de http://www.siue.edu/:COSTUMES/ PLATE16DX.HTML

15 Braun & Schneider, The history of costume. Plate #17 – “Thirteenth Century - German and Italian”. Munich, 1861-1880.

Pres de http://www.siue.edu/COSTUMES/PLATE17DX.HTML

16 Interpretació actual. Presa d’Andrea Hopkins, La edad de la Caballería. Madrid: Raíces, 2001, pàg. 72. Aquesta sí que

sembla una imatge bastant real de com vestien els templers de mitjans del segle XIII (el cavaller de negre és de l’Orde de

San Joan de l’Hospital). 
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L’as pec te i el pa per de so cia lit za ció dels

es ports me die vals es re for ça amb aquests 

de talls i cal des ta car la for ma com els le -

gis la dors tem plers trac ten de limitar- ne

l’e fec te din tre de l’Orde sem pre que

 poden.

Jocs i juguesques

Hi ha d’al tres as pec tes dels jocs que no són

tan as si mi la bles per la Re gla: els jocs de

tau la i les ju gues ques. Es fa un breu es -

ment, din tre de les Pe nitè ncies, de com és

de ne fast de ju gar-se l’hàbit [558]. Hi ha un 

ar ti cle, però, que re cull tot allò que fa re -

ferè ncia a l’assumpte:

“Nin gú no hau ria de fer una ju gues ca, ni

per un ca vall ni per res més, ex cep te una

flet xa sen se fe rro, o qual se vol al tra cosa

que no li cos ti di ners a ell o a nin gú més,

com ara una llan ter na ober ta, o una maça

de fus ta, o pi que tes de ten da o d’a cam par.

I aques tes ma tei xes co ses, que no cos ten

di ners, com s’ha dit abans, un germà pot

do nar-les a un al tre sen se per mís. I cada

germà del Tem ple pot apos tar con tra un al -

tre germà, amb les se ves ba lles tes, deu

pun tes d’es pel ma sen se per mís, però no

més; i pot per dre aquest nom bre en un dia;

i pot ju gar-se la cor da gas ta da de la seva

ba lles ta pels caps de cor da; però sota cap

cir cumstància pot dei xar la cor da a la nit

sen se per mís. I el germà ni pot ni ha de fer

una al tra apos ta so bre el ten sa ment d’u na

ba lles ta” [317].

Per als afec cio nats a les ju gues ques s’e nu -

me ren fo te ses o ob jec tes sen se cap va lor.

Una se go na part de l’ar ti cle es fixa en els

jocs de taula:

“I que sàpi guen tots, que un germà del

Tem ple no hau ria de ju gar a un al tre joc

que les ‘ma re lles’, al qual ca das cú pot ju -

gar si així ho de sit ja, per plaer i sen se fer

apos tes. Cap germà no hau ria de ju gar als

es cacs, al ‘back gam mon’ o a ‘es chan çons’”

[317].

És cu rio sa l’a pro va ció del joc de les “ma re -

lles” en mig de tan ta li mi ta ció. Abans de

con ver tir-se en un joc in fan til ano me nat

xa rran ca al nos tre país, les “ma re lles” va

ser un joc de tau la, des crit així: “(Déb.

XIVe). Jeu qui con sis te à pouss ser des je -

tons, pi nos ou cail joux sur un ca rré, le

gag nant étant ce lui qui par vient à alig ner

ses tríos je tons sur l’u ne des qua tre lig nes

mé dia nes ou dia go na les du ca rré”. És a

dir: els tem plers po dien ju gar al ‘ma rro’”.

Tan ma teix, amb els es cacs, pre nent al

peu de la lle tra la in di ca ció de Ber nat de

Cla ra vall, i amb el back gam mon i les ex -

chan çons, no hi ha cap pos si bi li tat de

tran si gir. I hi ha raons per no fer-ho: so bre 

la violè ncia dels es cacs en l’èpo ca, es pot

veu re l’ús que dóna a les fit xes i al tau ler

el ca va ller Gal ván i una de les se ves da -

mes, en un text con tem po ra ni dels nos -

tres ca va llers, edi tat vers el 1200:

“La rei na va có rrer d’u na ban da a l’al tra bus -

cant a la to rre al gu na cosa per de fen sar-se

d’a quests traï dors. Ales ho res, la noia no més

va tro bar unes fi gu res d’es cacs, de pe dra, i

un gran tau ler de mar que te ria, que va por tar

Gal ván per llui tar. El tau ler es ta va pen jat

d’u na ca de na de fe rro i d’a ques ta el va aga -

far Gal ván. So bre aquest es cut de qua dres es 

va ju gar molt als es cacs: li van fer molts fo -

rats. Escol teu tam bé el que feia la dama.

Tant si era el rei com la to rre, els llan ça va

con tra els ene mics. Les pe ces eren grans i

pe sa des. Es diu d’e lla que feia cau re in vo -

lunt ària ment de ge nolls tots els qui acon se -

guia de to car amb els seus trets” (Eschen -

bach, 1999, pàg. 203).

Res pec te de les ex chan çons, no apa rei xen

re ferè ncies a un joc amb un nom com l’es -

men tat a la Re gla: una apro xi ma ció eti -

molò gi ca al ter me em prat en francès an tic,

po dria fer su po sar que es trac ta d’al gu na

va riant dels ma tei xos es cacs (échec en

francès, es cacs en ca talà).

Raons d’una actitud
i conclusions

Al cap da vall, de tot el que s’ha dit fins aquí, 

es po drien do nar al gu nes raons que jus ti fi -

ca rien l’ac ti tud, cer ta ment crí ti ca, del Tem -

ple cap als jocs i es ports de l’època:

n Es con si de ren una dis trac ció d’allò que

és prin ci pal: la seva vida d’es pi ri tua li tat i

combat.

n El cai re frí vol dels jocs i l’en torn on

aquests es de sen vo lu pa ven no els feien

acon se lla bles per a uns mon jos gue rrers,

per ma nent ment ocu pats, que con si de ra -

ven l’o cio si tat com un pecat.

n La presè ncia fe me ni na que acom pan ya

els jocs me die vals im pli ca va un evi dent

risc de pe car (Wace, 1984, pàg. 43).

Tin guem en comp te que la Re gla trac ta

d’e vi tar tot con tac te amb les do nes, arri -

bant fins i tot a prohi bir al ca va ller be sar

la seva mare o les seves germanes.
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n La pos si bi li tat de co men çar ju gant i aca -

bar llui tant o dis cu tint a cau sa de la ma -

tei xa ar dor del joc.

n La pos si bi li tat de fe rir-se, de per dre eficà -

cia en el com bat, fer mal als ca valls

o dan yar l’e qui pa ment con fiat a cada

germà.

Com a con clu sions ge ne rals d’a quest text,

po dríem es men tar les se güents:

n Els do cu ments ofi cials del Tem ple pa ren

aten ció re pe ti da ment i ex pres sa ment a

les ac ti vi tats lú di ques es por ti ves dels

seus mem bres (ni que si gui per prohi -

bir-les en la ma jo ria de les ocasions).

n Es pres ta una aten ció es pe cial a la sa lut,

la hi gie ne i l’a li men ta ció equi li bra da dels

germans.

n L’es port i el joc te nen un im por tant pa per

so cial i de re la ció in ter per so nal i en tre els 

gène res en el pe río de, per això s’in sis teix

en tan tes prohi bi cions en la Re gla. Si la

re llevà ncia fos me nor, no me rei xe ria tan -

ta atenció i vigilància.

n Pot ser per aques ta ma tei xa afec ció im pa -

ra ble, al gu nes de les ac ti vi tats es con sen -

ten, si més no, de fet, i res trin gi des a l’in -

te rior de l’Orde, ja que po dria sem blar

im pos si ble l’es tric te com pli ment d’a -

ques tes prohi bi cions, fins i tot en gent

tan vo len te ro sa com els germans de

l’orde.

n La tendència que res ta sub ja cent sota les 

nor mes tem ple res, pel que fa a aquest

tema, se ria –ja que era im pos si ble eli mi -

nar el cai re “ca va lle resc” fins i tot din tre

de l’Orde– en pa rau les de sant Ber nat,

sub sti tuir la ca va lle ria “del se gle, o ma lí -

cia” per la ve ri ta ble “mi lí cia ce lest” que

sub sti tueix la dama te rres tre, a la qual

ser veix el ca va ller, per la dama ce lest: la

Ver ge Ma ria.

n Aques ta mena d’ac ti vi tats es con si de ren 

una pos si ble cau sa de dis per sió men tal,

d’a fe bli ment de l’es pi ri tua li tat, un pos si -

ble ori gen d’e ne mis tats i ba ra lles. Tan -

ma teix, tant les cur ses de ca valls com

les jus tes sem blen és ser per me ses de

fet, en ca ra que, en qual se vol cas, no més 

en tre els ma tei xos ger mans, i fins i tot

sem bla que, en cer ta me su ra, són re gu -

la des.

n En un món on la caça era pot ser l’ac ció

es por ti va més im por tant i es te sa, tant a

la cris tian dat com a l’Islam, i din tre d’un

con text tan am pli de prohi bi cions, si més

no que ser vei xi d’a le gria fi nal l’ex hor ta ció 

di rec ta a ca çar lleons, en ca ra que sota

aquest de sig res tés sub ja cent una cer ta

imat ge ria es pi ri tual... com en gairebé

tota la resta.
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