
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El país càtar  

paisatges, història, gastronomia 

Viatge cultural de l’Alliance française 

“Car així ho ha usat nostre 

liynatge totz temps, que en les 

batayles qu·éls an feytes ne nós 

farem, de vençre o morir. E nós 

romanguem e Carcassona en 

poder del comte, car él nos nodria 

e tenia aquel loch….” 

Llibre dels fets de Jaume (1343) 



 
 
 
 
 
 
 

 
8h: sortida en autocar 
 

13h: dinar gastronòmic a l’Auberge de Montségur 
 

 

 
15h30: Visita del castell de Montsegur 

 

 
 
 
 

 
18h Trasllat a Camurac, instal·lació a l’hotel “Le 

Château de Camurac” 
 
 
 
 

 

 
El puig de Montsegur probablement va estar habitat 
des de molt abans de l'arribada dels càtars. Però no és 
fortificat fins el 1204 per Ramon de Perella, senyor del 
lloc. 
Després de la derrota de Muret el 1213, el bisbe càtar 
de Tolosa Gilabert de Castres, es refugia al castell, que 
es converteix en un lloc de refugi de bons homes i de 
bones dones. El 1241, a petició del rei de França, Lluís 
IX, el comte Ramon VII de Tolosa, emprèn el setge del 
castell que, probablement sense combat, finalitza en 
fracàs. 
Essent propietat d'Esclarmonda de Foix, s'hi 
refugiaren alguns càtars que participaren el 1242 en la 
matança dels inquisidors a Avinyonet, encapçalats per 
Pere Roger de Mirepeis. 
Al maig de 1243, el senescal de Carcassona, Hugues 
del Arcis, emprèn el definitiu setge del castell. Després 
de 10 mesos, i com a conseqüència de la traïció de 
muntanyesos de la regió, Ramon de Perella i Pere 
Roger de Mirepeis comencen la negociació que durà a 
la rendició del lloc. Els vencedors donen quinze dies 
de termini als vençuts per abandonar el castell. 
Podran optar entre l'abjuració de la seva fe i la 
foguera. Una pira gegantina consumí els cossos d'uns 
dos-cents màrtirs del pur amor crestian i de la defensa 
de la llibertat de la pàtria al Prat dels Cremats, sacrifici 
actualment commemorat per un monument als peus 
de la muntanya. 
La llegenda assegura que els quinze dies de treva van 
permetre posar en lloc segur el famós tresor dels 
càtars, així com finalitzar la formació espiritual de les 
persones reunides dins les parets del castell. Les 
persones nobles, els soldats i els mercenaris de la 
guarnició van ser alliberats i requerits per la 
Inquisició, conforme als acords presos en el moment 
de la capitulació. 
El castell passa a propietat de Guy de Lévis, antic 
company de Simó de Montfort, qui edifica una nova 
ciutadella de la que provenen les restes actuals. 

DISSABTE 22 MONTSÉGUR & CAMURAC 

http://www.aubergemontsegur.com/restaurant.htm#Carte
http://www.chateaudecamurac.com/
http://www.chateaudecamurac.com/


 
 
 
 
 
 
 

 
11h: Visita de les coves de Lombrives 
 

Dos cents escrits anteriors a 1900 descriuen aquest lloc, 
i també l'ocupació humana múltiple al llarg dels segles: 
pastors, ermitans, falsificadors, lladres, leprosos, càtars, 
catòlics i protestants, els nobles i els republicans, 
descobridors, molts escriptors de l'època romàntica , 
maquisards ... 
Aquesta llarga història s'embelleix amb llegendes 
meravelloses ...que ens explicaran durant la visita… 

  

 
13h30: Dinar a Foix i visita de la ciutat 

 
 

 
L'edifici històric principal és el castell dels Comtes 
de Foix, dalt d'un turó isolat que senyoreja la ciutat 
vella, de carrers estrets i cases d'arquitectura 
tradicional. El castell té tres torres dels segles XII, 
XIV i XV, respectivament. El conjunt, força 
espectacular, és un autèntic pastitx com a 
conseqüència de l'arbitrària reconstrucció 
medievalitzant efectuada el segle XIX per l'escola 
d'Eugène Viollet-le-Duc. 
L'església principal, edifici gòtic del segle XIV amb 
restes d'una construcció romànica anterior i un 
campanar renaixentista, està dedicada a sant 
Volusià, arquebisbe de Tours del segle V. És 
l'església d'una antiga abadia existent ja en temps 
carolingis exclaustrada durant la Revolució 
Francesa. El claustre de l'abadia, molt modificat, 
està ocupat actualment per la prefectura del 
departament de l'Ariège. 

16h Visita de l’Abaye de Fontfroide 
L'abadia fou contraria als albigesos i durant la croada 
fou el centre de l'ortodòxia enfront del catarisme i es 
va beneficiar de les expropiacions als senyors càtars. 
Pere de Castellnou, monjo de l'abadia, fou legat del 
papa Innocenci III per a combatre l'heretgia càtara 
(1203). Fracassà en la seva missió davant de Ramon 
VI, comte de Tolosa, al que va excomunicar. Fou 
assassinat a Sant Geli, es diu que a mans d'un home del 
mateix comte de Tolosa (1208), i la seva mort provocà 
que al març de 1208, Innocenci III declarés la croada 
contra les terres occitanes. 
Un dels seus abats, Jacques Fournier, fou el papa Benet 
XII (1334-1342).   

DIUMENGE 23 LOMBRIVES, FOIX, FONTFROIDE 



 
 
 
 
 
 
 

 

Informació pràctica 

Sortida de l’Eix Macià dissabte 22/06, 08h 

Tornada mateix lloc, dilluns 24/06, 20h 
 

Preu: 265€ pels amics de l’Aliança (quota amic= 70€). Es 

cobrarà una paga i senyal de 100€ en el moment de la 

inscripció 

Inscripció: infocultura@afsabadell.org o 93 726 96 44 o Sant Joan 35 

11h30 Visita de Carcassonne 

La Ciutat fortificada de Carcassona va arribar a 

uns extrems tals d'estat ruïnós que el Govern 

francès va considerar seriosament de demolir les 

muralles. A tal efecte, es va fer un decret oficial 

el 1849, però se'n va derivar un gran rebombori: 

l'historiador Jean-Pierre Cros-Mayrevieille i 

l'escriptor Prosper Mérimée van liderar una 

campanya per preservar la fortalesa com a 

monument històric. Durant aquell mateix any es va 

encarregar a l'arquitecte Eugène Viollet-le-Duc el 

projecte de renovació de la ciutat alta. 

La fortificació consisteix en una doble anella de 

muralles i 53 torres. Va ésser afegida a la llista 

del Patrimoni Mundial de la Humanitat de 

la UNESCO el 1997. 

 

 

14h Dinar a Carcassonne  
 

16h Visita de cellers i degustacions de vins de 
Maury A.O.C 
 

El vi més famós de la D.O. Maury és un vi negre dolç 
natural elaborat a Maury des del segle XIII seguint 
el mètode que Arnau de Vilanova, Metge del Rei 
d’Aragó, va elaborar. És un vi sorprenent i molt 
agradable. 
  

DILLUNS 24 CARCASSONNE, CATA DE VINS 

mailto:infocultura@afsabadell.org
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutat_fortificada_de_Carcassona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1849
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Pierre_Cros-Mayrevieille&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Prosper_M%C3%A9rim%C3%A9e
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc
http://ca.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_Mundial_de_la_Humanitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://ca.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maury_%28VDN%29

