
SORTIDA A TOLOSA DE LLENGUADOC 
9 i 10 de novembre de 2019 

PARTICIPANTS 

Coordina: Ramon Pons (0034 666 034 944), Albert Amat (0034 626347056) 

Conductor de l’autocar (TGO): Jordi Morató Garriga 

RUTA I ACTIVITATS 

Dissabte, 9 de novembre  
• Sortida puntual d’Olesa a les 6.30 h* del matí fins a Tolosa (300 km, 5.00 hores 

amb una parada d’uns 20 minuts per fer un cafè i un pipi). Arribada a les 12.00 h 
per dinar.  

 * L’autobus serà a lloc  a les 6:15 h, al carrer Anselm Clavé, darrere la Passió   
  (veure fotos punt de trobada amb un banc pels que arriben més matiners). 
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PONS BALLBE RAMON
PLAYA GALLACH ANA MARIA
AMAT OLIVA ALBERT
PALLARES SOLE JOSEP MARIA
FOGUET OLEART MARIA ROSA
TUÑON FERNADEZ FERNANDO
BUJALANCE GOMEZ ADELA
AREVALO VILA JOSEP
VILARROYA RIBAS ELVIRA
ARIAS CORTADELLA ANTONIO
FAUSTE ORRADRE MARIA ROSA
ALMIRALL CLUA ENRIC
VILA FILOLLA DELIA
VILA JOVE JOAN
PALTOR DURAN ANTONIA
MAS PARERA ANGEL
PONT CASADO ELISABETH
BOLET HERNANDEZ MIQUEL MANEL
HERNANDEZ BADENAS ESTER
BAYONA TERMENS JOSEP MARIA
PASTOR ZEGARRA ROSARIO MARGARITA
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NOTA: Tot i que el viatge es llarg (312 Km), no patiu, perquè estareu distrets: explica-
cions d’on anem, algún joc, alguna bona pel.licula, etc ... I és clar, qui vulgui sempre pot 
fer una becaineta.  

• Dinar al restaurant del museu FERME PINOT. Hora prevista: 12.00 h (Veure Menú)  
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Autumn Menu 2019 

20€ 
 

Starter: 

Gizzard salad, herb croutons  

*** 

Main Course: 

Sliced chicken filet, Grenailles potatoes and sauce forestière 

*** 

Dessert: 

Paris-Brest (Choux pastry with chiboust cream) 

*** 

This menu includes a 1/4L pitcher of wine and a coffee per person 
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• Visita a AIRBUS (en espanyol). De 13.30 a 15.00 h. Ajudats per l’autocar. 

• Visita al museu AEROSCOPIA (lliure). De 15.15 a 16.45 h 

• A las 17.30 h visita a l’Ostal d’Occitània, a 11 Rue Malcousinat, Toulouse  (El 
responsable de la Institució, el Sr. Gautier Drouin, ens farà una presentació en 
català i ens mostrarà les dependències del lloc). 

• A les 18.30 h check-in Hotel Toulouse Centre Canal du Midi *** (AD). 

Hôtel Toulouse Canal du Midi *** (Futur Ibis Style)
5-7 Boulevard de la Gare 31500 Toulouse
Tel  : + 33 (0) 5 61 34 11 71  -    Fax : + 33 (0) 5 61 34 12 21
Site web: https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3A1-hotel-
toulouse-canal-du-midi/index.shtml#origin=accorhotels 

• Descans fins a les 20.00 h i oferta (opcional, per qui vulgui) d’un sopar, per un 
preu raonable (uns 15 eurillos de mitjana) per degustar un caçolet (veure NOTA) o 
un canard o el que es vulgui (veure carta anexa) al restaurant “Au coin de la rue”, 2 
rue Pargaminiers*. 

* Si l’autocar no pot acostar-nos al restaurant, podrem anar -tot fent un passeig (son uns 2   
  Km, uns 25 min)-, contemplant el Capitol enllumenant que ens trobarem pel camí  
  fins a les ribes del riu Garona amb el Pont Neuf ... 
* Pels que no vulguin caminar o moure’s, sempre queda l’opció del taxi, o d’anar a un altre 
   restaurant, a 5 minuts de l’hotel (encara que potser una mica més car ... ): 

La Grillée                                                    
Adresse : 62 Rue de Metz, 31000 Toulouse                                                      
05 61 52 08 40 

NOTA: El  caçolet  (de l'occità, i en  francès, adaptat en  cassoulet) o  cassolet de 
mongetes  (adaptació en català) o mongetada és un plat típic occità de l'oest del domini fet a 
base de  fesols  secs i de  cansaladeria  o  carn. És un plat insígnia d'Occitània, venut arreu 
de França, i molt arrelat amb la idea de cuina casolana. 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Occit%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Occit%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fesol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cansalada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carn
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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Recorregut per anar al restaurant “Au coin de la rue” i la seva Carta 
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Diumenge, 10 de novembre  

• A les 9.30 h aprox., farem el checking de sortida de l’hotel i -a ser possIble amb 
una certa ajuda de l’autocar-, farem una visita guiada per la cuitat de Tolosa (unes 2 
hores, adaptada, amb visita a l’interior d’algun dels monuments).  La guia oficial de 
l’Oficina de Turisme,  na Emmanuelle Robert, ens vindrà a buscar a l’Hotel. 

• A les 13.00 h dinar. Opcional. 

A hores de cloure aquest text ens queda PENDENT seleccionar el restaurante pel dinar  
Informarem durant el viatge 

• A les 15.00 h tornada cap a casa i arribada a Olesa cap a les 20.00 h (+/-) just quan 
els col·legis electotrals tanquen i quan les papallones ja fa un ratet que dormen ... 
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INFORMACIÓ SOBRE AEROSCOPIA  

El museo Aeroscopia, próximo a los talleres de montaje del A380, le contará la historia de los 
aviones y le conducirá al interior de algunas de estas naves legendarias.  
El edificio de 7.000 m2, semejante al fuselaje de un avión, cobija una excepcional colección de 
naves legendarias, un fresco histórico, maquetas de aviones, así como varios espacios lúdicos 
interactivos. Podrá descubrir aviones legendarios y excepcionales: el Concorde, el Airbus A 
300B, el Super Guppy..., pero también aviones civiles o militares: Corvette, Falcon 10, Fouga 
Magister, Gazelle, Mirage 3C, Nord 1100, Lockheed F104, Avion cible CT20, Mig 25 ... 

Los espacios temáticos, a modo de islotes dentro del hangar, le permitirán conocer los sistemas 
de montaje de los aviones, su manejo, así como temáticas más insólitas como la arqueología 
aeronáutica. La escenografía vanguardista y didáctica del museo se complementa con grandes 
maquetas y pantallas interactivas.  

LET’S VISIT AIRBUS  

La historia de Toulouse está íntimamente vinculada a la aeronáutica. Un recorrido turístico único 
en el mundo apasionante de la aeronáutica. Circuito con visita guiada 1h30.  

CIRCUITO DESCUBRIR AIRBUS: Descubrid los secretos de las pruebas en vuelo; subid al 
balcón integrado desde el que se puede apreciar la cadena de montaje del Airbus A380 + 
NOVEDAD : Después de la cadena de montaje del Airbus. 

INFORMACIÓ SOBRE L’OSTAL D’OCCITÀNIA 

L'Ostal d'Occitània és un centre 
cultural occità de Tolosa, situat en els locals renovats 
de la casa de Boisson del carrer de Malcosinat 
número 11 d'aquesta ciutat.[1] Fou inaugurat el 16 de 
desembre de 2006. El centre ocupa, en realitat, dues 
velles cases particulars del centre històric de Tolosa 
anomenades de Boisson i de Cheverrí, 
del 1468 i 1535 respectivament.[2]  

La restauració fou finançada per l'ajuntament de 
Tolosa (63%), el consell general de l'Alta 
Garona (23%) i el consell regional de Migdia-
Pirineus (14%). 

L'administra la federació d'associacions Convergéncia 
occitana, que hi preveu tres tipus d’utilització: Com a 
lloc de treball associatiu, com a lloc de difusió; botiga 
i llibreria i com a lloc cultural obert al públic; 
exposicions, conferències, espectacles.. Una altra part 
de l'Ostal d'Occitània es troba en l'antic annex del col·legi de Clamença Isaura, del carrer del 
Pont de Tonís, número 5, on hi ha instal·lats el conservatori occità, l'escola Calandreta Sent 
Çubran i la sala polivalent gestionada per Convergéncia occitana. 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Occit%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tolosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ostal_d%27Occit%C3%A0nia#cite_note-1
https://ca.wikipedia.org/wiki/16_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/16_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/2006
https://ca.wikipedia.org/wiki/1468
https://ca.wikipedia.org/wiki/1535
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ostal_d%27Occit%C3%A0nia#cite_note-2
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alta_Garona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alta_Garona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Migdia-Pirineus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Migdia-Pirineus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A9ncia_occitana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A9ncia_occitana
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NOTES: 

1) No oblideu el DNI o passaport. 

2) El 50% restant de l’import de la sortida (55,0 EUR/persona per a socis i 62,0 EUR/persona per 
a simpatizantes) es cobrarà en efectiu al bus. 

3) El desemborsament del 50% inicial no será reembolsable en cas de cancelació o per falta de 
presentació d’algún dels participants a la sortida. 
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Occitània, 
una nació europea 

mil·lenària 
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 40° 34′ 01″ N, 0° 39′ 00″ E 

Capital Barcelona/
València

Població

Total 14.157.638

• Densitat 207,74 hab/
km²

Gentilici Català / 
Valencià

Geografia

Superfície 68.151 km²

Occitània Països Catralans

Capital Tolosa de 
Llenguadoc

Població

Total 16.000.000

• Densitat 84,21 hab/km²

Gentilici occità, occitan
a

Geografia

Superfície 190.000 km²

 # 44° 18′ 00″ N, 2° 52′ 41″ E 

!

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Occit%25C3%25A0nia&language=ca&params=44.3_N_2.87806_E_
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tolosa_de_Llenguadoc
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Occit%25C3%25A0nia&language=ca&params=44.3_N_2.87806_E_
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Occitània és una nació europea 
mil·lenària. És una terra amb llengua 
i història pròpies i un poble que es 
perfila al llarg del temps gràcies a 
l’aportació ètnica de celtes, ibers, 
lígurs, grecs, romans i visigots. Amb 
l’Imperi Carolingi, Occitània esdevé 
una confederació de diverses 
entitats polítiques. Els occitans es 
constitueixen, a l’edat mitjana, en una 
civilització molt avançada a Europa. 
Al llarg  de l’edat mitjana i fins a 
l’època moderna, els territoris 
occitans no veuen respectades les 
seves institucions i perden 
progressivament les seves llibertats. 

Avui, Occitània està políticament 
dividida entre els estats espanyol, 
italià i francès, on s’ubica la major 
part del seu territori i població. No és 
reconeguda internacionalment com 
a entitat política, però la llengua 
occitana és oficial al Principat de 
Catalunya, i a l’Aran, d’on és la 
llengua pròpia. 

Per fer-nos una idea de les 
dimensions geogràfiques i humanes 
d’Occitània, ens centrarem en el 
territori on es parla l’occità: es tracta 
d’una unitat amb 16 milions 
d’habitants distribuïts en 190.000 
km2.

El territori 
Si la descrivim com el territori on es 
parla occità, Occitània s’estén de 
l’Atlàntic al Mediterrani i del massís 
d’Alvèrnha fins a la península Ibèrica. 
Engloba, doncs, la part sud-oest de 
l’arc alpí. Comprèn, així mateix,Aquitània, 
Lemosin, Lengadòc, Alvèrnha i 
Provença.  
La població d’Occitània, xifrada en 
16 milions de persones, es reparteix 
entre àmplies zones rurals i ciutats 
importants, que cada vegada esdevenen 
pols econòmics més rellevants. Les 
ciutats principals del territori són 
Marselha (820.000 habitants), 
Tolosa,Niça, Montpelhièr, Bordèu, Tolon, 
Clarmont, Acs, Lemòtges, Nimes. 
Les principals icones econòmiques 
occitanes resideixen en el complex 
portuari de Marselha i la indústria 
aeronàutica de Tolosa, que té com a 
punta de llança el projecte europeu 
Airbus. 
Quant a la producció agrícola, destaca 
la vitivinícola (Bordèu, Càurç, 
Armanhac, Lengadòc, Còstes 
Rodanencas i de Provença). També la de 
la fruita i la de les hortalisses. La indústria 
se centra en la siderúrgia i la química, 
l’extracció esparsa de petroli, ferro, 
alumini, bauxita, urani; la manufactura 
del cuir i del tèxtil; la pesca i l’elaboració 
del paper, així com l’agroalimentària. El 
sector terciari i l’administració 
creen molta ocupació.
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La història 

País de contactes i passos, Occitània 
té una prehistòria rica (Las Caus, 
Cròs Manhon). Gals, ibers, lígurs i grecs 
s’hi instal·len. La conquesta romana 
aporta una civilització que la configura 
profundament. Quan cau l’Imperi romà 
(final del segle V), la civilització romana 
enllaça amb la dels visigots cristianitzats, 
que creen un regne amb capital a Tolosa 

abans que els francs els derrotin. Al final 
de l’alta edat mitjana, amb la 

llengua 
ja formada, el territori està dividit 
en principats: Aquitània, Tolosa, 
Provença amb Catalunya i Aragó. 

Les relacions, sobretot amb els 
comtats catalans, són intenses. 

Culturalment, els trobadors il·lustren 
l’avenç de la civilització occitana i 
l’infonen amb la llengua a 
Europa.Mentrestant, es desenvolupa el 
cristianisme dels bons homes. 

El poder francès cobeja les pròsperes 
terres occitanes i s’introdueix a Alvèrnha,  
fins a annexar-la, el 1212, amb la 
complicitat del clergat. Paral·lelament, 
entre organitzen una croada contra 
l’heretgia, subterfugi del genocidi occità i 
de la colonització progressiva 
d’Occitània. El 1213, les tropes aliades 
dels comtes de Barcelona i de Tolosa són 
derrotades a Murèth. El 
1271, el Lengadòc és annexat al regne de 
França. Després de la guerra dels Cent 
Anys, el 1473, Aquitània és vençuda a 

Castelhon. Provença acaba també 
annexionada el 1481. Alguns territoris se 
n’escapen per un temps (Bearn, Niça); 
d’altres, com l’Aran, mantenen la seva 
autonomia gràcies a la seva organització 
i a la seva situació geopolítica. 

A partir del s. XII, a més del llatí, als  
estats occitans s’utilitza el dret propi, 
molt influït pel codi visigòtic (Breviari 
d’Alaric, 506), canònic, franc o marítim 
català. Es redacten els documents 
en llengua vernacla: furs, costums, 
franqueses, cartes, cròniques, comptes 
consulars, registres notarials. Amb la 
ingerència francesa, els territoris són 
incorporats successivament com a 
províncies de França. L’ordenança 
reial 
Villers-Cotterêts (1539), confirma 
la 
il·legalització general de 
l’occitanitat i s’imposa el francès en 
actes administratius de l’Estat. Els 
revolucionaris francesos, l’imperi i el 
codi napoleònics organitzen les terres 
occitanes de França en 
départements.Malgrat la llei francesa de 
décentralisation de 1982, les 
régions, que agrupen diversos 
departaments, són merament 
administratives, sense poder legislatiu. 
Actualment Occitània reparteix el 
seu territori en tres estats: el gruix del 
territori es troba a la República Francesa; 
a la República Italiana hi ha les 
valls occitanes, a més de la Garda, que 
es troba a la Calàbria. Al Regne 
d’Espanya, s’hi troba l’Aran.
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Occitans i catalans en la història: 
l’espai occitanocatalà

Al llarg dels segles, els catalans i els occitans han mantingut intenses relacions polítiques i 
culturals. A més, comparteixen importants paral·lelismes històrics. Tot plegat ha configurat 
un àmbit de relacions anomenat espai occitanocatalà. 

Així, a Occitània ressalten tres poders polítics després de l’Imperi Carolingi: els casals 
d’Aquitània, Tolosa i Provença. La via narbonesa esdevé el camí de relació i d’expansió cap a la 
Marca Hispànica i la creació dels Comtats Catalans, el s. IX. El Pirineu és l’escenari d’intenses 
relacions (ligas i patzerias). Al llarg de la història, Catalunya i Aragó senyoregen diversos 
territoris: Bigòrra, Fois, Rasés, Roderga, Carladés, Gavaldan, Besièrs,Montpelhièr, entre d’altres. 
Si bé aquests vassallatges generen una interacció entre els poders polítics d’Aquitània, del 
Lengadòc, de Provença i de Catalunya, també provoquen conflictes de supremacia territorial. 

És amb aquest tipus de relacions com s’afaiçona 
una cohesió territorial d’àmbit europeu, que 
explica l’homogeneïtat política, econòmica, 
cultural i lingüística del denominat espai 
occitanocatalà. Aquesta homogeneïtat es constata 
en àmbits ben diversos: furs, costums, arquitectura, 
arts... La ingerència francesa frustra 
progressivament aquesta homogeneïtat. No obstant 
això,  les relacions culturals es mantenen: al 
segle XIX, les renaixences literàries es 
produeixen simultàniament i els vincles lingüístics i onomàstics romanen forts encara avui. Al 
llarg de la història, sorgeixen diversos moviments d’agermanament, així com la recuperació del 
discurs occitanocatalà pel catalanisme polític. L’emigració occitana cap a terres catalanes ha 
generat i genera encara una valuosa aportació demogràfica.  

Del patrimoni comú, se’n desprenen dues evolucions sociològiques paral·leles, provocades 
per la pèrdua d’institucions occitanes, les guerres i l’actuació dels estats. S’opera també una 
progressiva dissociació dels mercats econòmics, accentuada per una revolució industrial 
que no es produeix a Occitània. La manca d’infraestructures i de mitjans de comunicació, el 
pes i la asimetria de les administracions impedeixen una planificació politicoeconòmica pròpia 
i comprometen les potencialitats i les perspectives de desenvolupament de l’espai 
occitanocatalà.
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L’occità és una llengua neoromànica occidental. Les denominacions occità i llengua occitana 
provenen del llatí hoc (‘això’), que en occità esdevé oc (‘sí’). D’aquest mateix terme deriva 
també lengadòc 
(‘llengua d’oc’), que 
avui dia dóna nom a 
un dels dialectes, 
si bé havia servit per 
denominar el 
conjunt de la 
llengua. El mateix va 
passar amb les 
denominacions 
provençal, llemosí 
o gascó, que foren 
emprades per 
denominar l’occità 
en diversos moments 
històrics. Es calcula que parlen occità 3 milions de persones. L’occità antic i modern es desglossa 
en les varietats dialectals següents: el llemosí, l’alvernès, el provençal alpí, el 
gascó, el llenguadocià i el provençal.

La llengua occitana
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De la proximitat entre 
agricultura i cultura, en resulta 
una astronomia pròpia.  

La cuina occitana és tradicional 
i molts dels seus plats són 
mil·lenaris. És el cas  
d’elaboracions de certs 
productes avícoles, com el 
magret, el fetge gras o el 
confitat d’ànec. Arreu, las fèstas 
porcalas o l’anhèl pascal 
recorden l’arrelament culinari 
ancestral. La cultura ostreícola 
és present als fronts atlàntic i 
mediterrani. Les races bovines 
aquitana, llemosina i vasadesa 
són molt apreciades. A 
Alvèrnha, com a d’altres terres 
muntanyoses, hi destaca 
l’olada de carnsalada.Hi 
trobem una important tradició 
de  formatgeria: lo rocafòrt, la forma, lo cantal i lo Sant Nectari. 

El plat major del Lengadòc és el caçolet: mongetes cuites al foc en terrina amb 
carns. A la Provença, s’hi sol fer l’alhòli, que, juntament amb la ratatolha (samfaina), 
els aliments saurits (sofregits) i lo piston (piló, mà de morter), són la base de la 
cuina autòctona. 

A prop del mar, dels llacs i dels rius, s’hi cuina tota mena de receptes de peix: 
brandada, bolhabaissa, anchoiada i peissaladièira (pizza de peix salat). L’aigardent 
anisada és la beguda aperitiva. Els vins occitans més coneguts són els Bordèu, els 
Còstas del Ròsne i els de Provença, els de Lengadòc i l’alcohol d’Armanhac. 
S’atribueix un gran valor als bolets, en especial a la rabassa (tòfona), i també a les 
herbes i plantes medicinals.

La cuina occitana
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Els altres refugiats: occitans a
Catalunya el 1500

Marc Pons Tarragona. Diumenge, 8 de maig de 2016 5 minuts

La crisi dels refugiats sirians que colpeja Europa no és un fenomen nou. La
història europea en general –i la catalana, particularment– és plena d’episodis
que ens recorden la tragèdia que, en l’actualitat, viuen els refugiats sirians. En
plena centúria del 1500, en un moment de transformacions que volien enterrar
l’Edat Mitjana i donar a llum l’Edat Moderna; Occitània –l’actual Midi francès–
 va viure la seva particular tragèdia en forma d’èxode de refugiats. Era un
territori de gran valor estratègic –situat entre la Mediterrània i l’Atlàntic–; com
ho és en l’actualitat la regió d’Orient Pròxim –entre la Mediterrània i l’Índic–.
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La guerra

Corria l’any 1568 i Occitània era la segona regió més poblada i més rica d’Europa.
La primera era el triangle format pels vèrtexs Florència-Milà-Gènova. En
aquells dies França i Anglaterra –la unió britànica encara no existia–
 rivalitzaven per rellevar a la monarquia hispànica com a primera potència
europea i mundial. Occitània havia estat, durant segles, un domini compartit
entre francesos i anglesos; i es va convertir en el gran escenari on es dirimirien
les forces i on s’assajarien noves tècniques que es posarien en pràctica en el
primer gran conflicte d’abast mundial en la història moderna: la guerra dels
Trenta Anys.

La religió va ser convertida en l’excusa recurrent. Europa estava sumida en una
mena de xoc de civilitzacions. El sud, catòlic. El centre i el nord, protestants.
Occitània, malgrat la seva posició geogràfica, estava dividida. Ciutats de catòlics
i ciutats d’hugonots, que eren una confessió reformista molt crítica amb el
Vaticà. En aquell món dual, universalitzat, França aspirava a liderar el bloc
catòlic i Anglaterra el bloc protestant. Interessos contraposats sobre un
territori en disputa de gran valor estratègic. El conflicte estava servit. I Occitània
va ser convertida en un escenari de foc. La tragèdia humanitària va assolir cotes
dantesques que, actualment, revivim amb les imatges de la crisi d’Orient Pròxim.
La crisi de Síria.

La destrucció
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La guerra va provocar la destrucció del país. Del seu aparell agrari i del seu teixit
artesanal. Van desaparèixer pobles i ciutats senceres. El barri del Cranc, a la
ciutat de Tarba, va deixar d’existir una tarda de 1569. Va ser calcinat i els seus
habitants degollats. Quatre mil morts, entre l’hora de dinar i l’hora de sopar. Els
supervivents van ser enviats a les ciutats del voltant, perquè expliquessin com
les gastaven els hugonots. A Lió els catòlics van fer, poc després, el mateix. I la
batussa es va estendre cap al nord. El 1572 es va produir una matança de
botiguers hugonots –bona part dels quals eren d’origen occità– al barri parisenc
de Saint Germain-du-Près. La Nit de Sant Bartomeu. Ordenada en persona per
la reina Caterina de França (que era una Mèdici, per a més detall dels banquers
del Pontificat).

L’any 1589 ja no quedava pràcticament res per cremar ni persona per matar.
Llavors, militarment, ja no era possible continuar la guerra i les parts en
conflicte van arribar a una solució de compromís. Occitània quedava integrada
definitivament dins els límits de l’Estat francès. Però al tron de París s’hi
asseuria el líder militar dels hugonots. Prèvia condició que es convertís al
catolicisme. Que equivalia a dir que renunciava a constituir un Estat occità en
l’òrbita política d’Anglaterra. “Paris vaut bien une messe” (París bé que val una
missa). I Enric de Navarra, el primer Borbó francès, va ser coronat sense temps,
ni tan sols, de passar per la pica a rentar-se les mans xopes de sang.

L’èxode de refugiats

Des dels fets del Cranc –i dels de tants altres– es va produir un èxode formidable
de refugiats. Principalment en direcció cap al sud. La monarquia hispànica va
tancar la frontera a pany i forrellat. Castella estava sumida en una crisi
econòmica de grans proporcions. Les revolucions socials –els Comuneros a
Castella i els Irmandiños a Galicia–, que podien haver impulsat un canvi de
model econòmic cap al mercantilisme que ja practicaven Holanda i Anglaterra,
havien estat derrotades a principis de la centúria del 1500. La poderosa
Inquisició va argumentar que acollir els refugiats era exposar-se al “contagi
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herètic”: inocular el virus de la contestació en el si d’una societat que ja estava
reprimida i domesticada pels poders.

En canvi a Catalunya les coses eren substancialment diferents. Les institucions
del país –la Generalitat i el Consell de Cent– havien limitat molt el poder de la
Inquisició. A Catalunya –a diferència de Castella– la seva particular revolució
social –els Remences– havia triomfat. Les classes mercantils de Barcelona
lideraven políticament un país que creixia econòmicament i que demandava
una gran quantitat de mà d’obra. Però que no tenia força demogràfica. Les
crisis i les revolucions del segle anterior l’havien delmada. La Catalunya de 1589
era un país de dos-cents cinquanta mil habitants. I Barcelona no passava dels
quaranta mil.

Entre els anys 1589 i 1635 es va produir una entrada massiva de refugiats
occitans que van transformar per sempre la fesomia de Catalunya. La
documentació comptabilitza quatre-centes entrades diàries durant els
primers anys. I un degoteig continu a partir del 1600. La immigració occitana –
els refugiats de la guerra primer i els damnificats de la misèria després– es van
repartir per tot el territori. Especialment als pobles del Baix Llobregat i del
Maresme. En algunes places es van convertir en majoria. A Sant Boi s’oficiaven
les misses en occità. I a Mataró i als pobles del pla de Barcelona representaven
quasi la meitat de la població. Cinquanta anys més tard, Catalunya havia
duplicat la població.

L’herència

Els cognoms Badia, Ballart, Castells, Jané, Marsé, Pons, Soley o Vergés– per
posar uns exemples– són patrònims d’origen occità. Ens van llegar una cultura
de treball i d’empresa. Allò que el catalanisme montserratí ha elevat a la
categoria de virtut nacional. Les fonts afirmen que els catalans eren “mandrosos
i informals”. També ho eren els sicilians i els napolitans. Els occitans van
modificar la gravitació de la cultura catalana; del sud mediterrani i calmós cap al
nord atlàntic i inquiet. Van renovar Catalunya.

També va augmentar el pes demogràfic del país. Els gremis es van omplir de
jornalers i la producció es va disparar. I es va multiplicar la massa de
catalanoparlants evitant una reculada com va passar en aquella època amb
l’aragonès, l’asturià, el gallec o l’euskera, llengües molt minoritzades davant el
castellà. L’occità –el gascó i el provençal– dels refugiats es va fusionar amb el
català medieval. I va sorgir el català modern. La característica forma dialectal
del català local de Barcelona té el seu origen en una forta influència occitana.  
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SANT SERNI DE TOLOSA: Un 
model extraordinari 
d’església de peregrinació. 
Per M. Teresa Matas


Sant Serni de Tolosa és sens dubte una 
de les esglésies de  peregrinació més 
importants de França. En la catalogació 
Patrimonial la seva importància és 
considerada després de l’abadia de 
Cluny. 

En els orígens s’eregí damunt la tomba 
de Sant Serni. Aquest fou bisbe de Tolosa , que va ser  martiritzarl’any 250. 

Sant Serni està catalogada dins del bens inscrits en el cami de Santiago de Compostela i 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1996. 

Aquesta església fou edificada cap a finals segle XII en substitució de l’existent a finals del 
segle V. Amb el temps, hagué d'ampliar-se  per l’escassetat de cabuda en l'acollida de fidels. 

Abans de obtenir la categoria de Basílica. fou una col·legiata regida per canonges i un abat. 
Ja en aquests temps existí una gran rivalitat entre aquesta i la catedral de Sant Esteve. 

La importància del camíde Sant Jaume feu que Sant Serni rebés una gran quantitat de 
peregrins amb una única finalitat: l’adoració de les seves relíquies. 

La construcció començà vers l’any 
1080 i com és habitual s’inicià per 
l’absís. (Les restes del’anterior 
encara es poden observar en part 
a la cripta). 

Esta documentat que l’any 1096 el 
Papa Urbà II ( 1042-1099) consagra 
l’altar. La categoria eclesiàstica de 
basílica no l'obtindrà fins l’any 
1778. 
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En el decurs de la història es modificà durant el període gòtic i també renaixentista. Durant el 
segle XIX patí la intervenció de Viollet -le–Duc (1042-1099) . A finals segle XX una nova 
restauració volgué retornar-li l’aspecte del segle XII.  (Part dels elements esculturats es poden 
actualment admirar en el museu dels Jacobins, també a Tolosa). 

Sant Serni, com a església de 
peregrinació, presenta el 
mateix esquema de 
planimetria que Santa Fe de 
Conques, Sant Marcial de 
Llemotges, Sant Martí de 
Tours i Sant Jaume de 
Compostela.  

Son edificacions deplanta de 
creu llatina amb trans-
septe sobresortit. L’absis 
major s’envolta per un 
deambulatori o girola amb 
capelles radials. En l’església 
que ens ocupa, sobre els 
creuer s’aixeca un imponent campanar  poligonal amb cinc registres, el qual mesura 64 m 
d’alçària . A cada nivell hi veiem obertures ambarcades geminades. Es corona per una agulla 
capçada per una creu. 

Sant Serni, a més a més dela importància com església de peregrinació, destaca per 
l'escultura. Cal remarcar els baixos relleus de marbre que es disposen encastat a la part del 
deambulatori. Es tracta d’una Maiestas Domini envoltada per un querubí i un serafí, dos 
apòstols i dos àngels. Aquest important conjunt prové del tallerd’en Bernard Gilduin, autor 
també de l’altar. 

La girola acull també latomba de Sant Serni la qual veiem coberta per un baldaquí d’estil 
barroc. 

La importància de Sant Serni de Tolosa no la podem entendre sense tenir present dues 
realitats:  Les peregrinacions i el culte a les relíquies. Aquestes darreres per dissort 
desaparegueren en part al llarg de la Revolució Francesa. Malgrat tot, encara se n'hi poden 
admirar algunes. 
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ESCULTURA 

Dins el programari medieval dels segles XI-XII Sant Serni es innovador. Les novetats les 
trobarem a l’ara de l’altar, consagrat pel Papa Urbà II l’any 1096,  en el qual son evidents les 
reminiscències del món antic. I en el deambulatori en la figura de Crist, àngels i apòstols, 
l’estil dels quals s’han de cercar en les petites obres d’orfebreria. 

PORTA DE MIEGEVILLE 

Cal remarcar-ne el timpà esculpit vers l’any 1110. Està treballat en pedra i la seva composició 
recorda un arc triomfal . Es pot interpretar que l’entrada a una església condueix al regne de 
Crist el qual estaria simbolitzat pel l’interior del temple.  

La temàtica iconogràfica representa al bell mig del timpà és l’escena de l’Ascensió de Déu 
acompanyat per dos àngels. Aquest tenen els  braços alçats que juntament amb la lleugera 
elevació de la cama de Crist donen l’impressió de  moviment ascendent.  Una cornisa 
profusament decorada separa eltimpà de la llinda Aquí hi podríem trobar el sentit d’una 
separació entre l’espai celestial i l’espai terrenal. 
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En el travesser de la porta  s’hi disposen una seriació  d’apòstols amb els caps dirigits vers 
l’escena superior. Als escaires de la llinda, a manera de mènsules, hi observem el rei David 
tocant un instrument musical de corda. A l’altra banda, fent pendent, dues figures femenines 
de difícil interpretació. Duen els caps coberts amb una mena de gorres frígies i sostenen 
entre les mans unes enormes testes de lleons. Aquesta figures presenten una singularitat: 
porten un peu calçat i l’altre nu. 

Als brancals de la porta, sant Pere coronat per àngels. A sota sant Simó el Mag acompanyat 
per dos dimonis degut als seus pecats. A l’altre cantó, Jaume i davall un home barbut que 
pren el cap de dues dones que cavalquen damunt de lleons. 

Pel que fa als capitells hi veiem: L’expulsió 
d’Adam i Eva del Paradís; el cicle de la 
Nativitat (l’Anunciació de Gabriel a Maria, la 
Visitació, i la matança dels Innocents). 
Menció especial mereix el capitell que 
representa uns lleons amb un cap d’un 
tercer al centre. 

La datació d’aquesta porta és difícil. Marcel 
Durliat hi troba relació amb les escultures 
del creuer de sant Jaume de Compostel·la 
(1112-1224). 

No obstant larepresentació de la simonia i 
el nicolaisme permeten deduir, potser, la 
influència dels programes Conciliars de 
1056 i del 1060-1061 en els quals s’hi 
discuteixen aquestes qüestions. 

Així doncs la porta meridional de sant Serni 
de Tolosa degué concloure's entre 1056 i 
1096 essent contemporània de l’obre de 
Jaca. Altres autors diuen que s’esculpí abans 
de 1118, any de consagració de l’església i tindria paral·lels conceptuals  amb Jaca i 
Compostela. 

Allò que sembla clar ésque la porta de Miegaville manté estretes relacions estilístiques amb 
aquelles altresdel camí de Sant Jaume de Compostel·la.  
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UNA SEXTINA D’UN DELS MÉS GRANS TROBADORS OCCITANS, ARNAUT DANIEL (S. XII) 
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