
 

 

 

ÍNDEX 

 

Pàgina 

 

INTRODUCCIÓ .................................................................. 7 

 

NOTA PRELIMINAR ......................................................... 15 

 

L’ÚLTIM CÀTAR. Conversa amb Jordi Ventura ............... 19 

 

Occitània. L’acceleració de la Història ................................ 21 

 

Occitània i Catalunya: un mateix poble ............................... 26 

 

Roma contra l’heterodòxia occitana .................................... 31 

 

Historiadors que ignoren la veritat ....................................... 37 

 

Els heretges exiliats a Catalunya .......................................... 42 

 

Repercussions de la Croada ................................................. 52 

 

El cas bosnià  ....................................................................... 57 

 

Catarisme i fenòmens contemporanis .................................. 60 

 

Coda. DOS PERFILS ........................................................... 73 

 

 

 





 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 

 

Feia mesos que disposàvem d’un espai d’una hora de durada 

a Ràdio PICA. El programa es titulava “Classificat X” i 

s’emetia les tardes dels dilluns a partir de les cinc. En 

Francesc J. Maestra s’havia ofert per aconseguir-nos material 

sonor sobre un dels temes històrics que començava a 

despertar un cert interès entre el públic: el catarisme i la seva 

relació amb la Catalunya medieval. Des que en Salvatore 

Picarol, coordinador de l’emissora, ens havia ofert un lloc en 

la graella de programació, havíem volgut incloure algunes 

entrevistes i treballs de documentació que ens fessin mantenir 

un cert nivell d’interès cultural. El nostre espai pretenia 

defugir l’hermetisme gairebé autista en què pot caure la 

realització d’un programa de ràdio en diferit fet per aficionats 

que disposen de poc temps i que, a més, han de col·laborar 

econòmicament per mantenir l’autogestió del col·lectiu. Quan 

preparàvem l’emissió sobre els càtars, vam comprovar que un 

dels autors més documentats -i de cita gairebé obligatòria per 

qui s’ha interessat pel tema posteriorment- era en Jordi 

Ventura i Subirats. Aprofitàrem el contacte que en Francesc 

havia establert amb ell quan estudiava el tema uns anys abans 

i el vam citar una tarda dels primers dies del mes de març de 

l’any 1995. El despatx d’una escola va ser convertit 

eventualment en estudi radiofònic gràcies a una gravadora de 

butxaca que enregistraria la conversa dels dos estudiosos. 

Catarisme, Occitània, religió, geopolítica, reis, nobles i 

plebeus acabarien per barrejar-se amb l’actualitat perquè, un 
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cop coneguts els fets, la feina del científic és interpretar-los i 

treure’n la lliçó sense, però, desvirtuar el context polític, 

psicològic i espiritual que els va generar fa més de set-cents 

anys. 

 

Temps enrere l’amic Francesc ja m’havia parlat del doctor 

Ventura, un dels investigadors més rigorosos i documentats 

sobre aquest període històric. De fet, va ser durant els mesos 

que havíem treballat plegats a la delegació provincial de 

l’Instituto Nacional de Estadística que m’havia despertat 

l’interès per la història de l’Edat Mitjana a la península en les 

xerrades apassionades que teníem algunes tardes mentre 

trascolàvem unes “pintes” de cervesa negra. Altres tardes, el 

meu contertulià gastava hores -i en segueix gastant- a les 

biblioteques entre llibres curulls d’erudició i documentació 

antiga. I no només a Barcelona. Avui el seu Renault-6 

atrotinat no és més que un cadàver que espera el moment 

d’ingressar al dipòsit de la ferralla, però, si pogués us 

explicaria milers de quilòmetres recorreguts a banda i banda 

dels Pirineus empaitant les fonts documentals i les restes d’un 

passat que són l’aliment de l’investigador i els fonaments 

principals de les Ciències Socials. L’origen de la Corona 

d’Aragó, el visigotisme, la batalla de Covadonga, el mite de 

Pelai, els Trastamara, el Comte d’Urgell i tot allò que forjà 

allò que som, constituïen -i encara ho són- part substancial de 

les nostres converses cada cop que ens trobem a casa, pel 

carrer i, sobretot, als bars i a les tavernes, que utilitzem, com 

a bons mediterranis, per aconseguir una dimensió diferent i 

evasiva del món que ens envolta. 

 

Aquella tarda de març els vaig oferir el despatx, la gravadora 

i la tranquil·litat necessària per tal que la conversa anés fluint 

sense guions ni interrupcions. Solament passats els noranta 

minuts que durava la cinta van haver de donar per acabada 
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l’entrevista. Havíem aconseguit un material molt bo que 

utilitzaríem en els dos programes propers. De fet, per a mi, 

absent de la conversa que es desenvolupava al despatx, el 

més interessant vindria a continuació. No coneixia 

personalment el nostre entrevistat. En Jordi Ventura era 

l’autor de referència que, en el moment àlgid d’una discussió 

sobre certs aspectes històrics, en Francesc brandava 

abraonadament contra totes les interpretacions que ell 

entengués esbiaixades per qualsevol interès sectari. La seva 

admiració es fonamentava en el rigor d’interpretació i en 

l’ingent treball de recerca que demostraven unes obres 

escrites per un historiador jove en una època (primers anys 

seixanta) gens favorable per als estudis historiogràfics de 

l’àmbit català. 

 

Un cop enllestida l’entrevista-conversa -devien de ser quarts 

de nou- vaig afanyar-me a comprovar que, efectivament, les 

veus havien quedat atrapades. Les paraules se les emporta el 

vent i no seria la primera vegada que unes piles gastades o un 

botó de “pausa” premut a deshora ens engegava enlaire un 

enregistrament especialment preuat. De seguida vaig notar 

que els tertulians havien establert una sintonia molt bona, i 

que tenia a les mans un material radiofònic de gran interès. 

Vam estirar del bon ambient creat fins a un bar proper i 

mentre caminàvem m’adonava que l’erudit feixuc que em 

temia era una persona oberta, cordial, a l’abast dels profans i 

amb la voluntat pedagògica de qui ha dedicat molts anys a la 

docència. Però aquell vespre, a l’entorn d’aquella taula i de 

les mitjanes que vam buidar, no solament vaig poder 

descobrir un mestre, sinó una personalitat extremadament 

sensible a algunes de les qüestions eternes de l’ésser humà: el 

poder, la supèrbia, la intolerància i també el treball, la 

constància, la recerca de la veritat i l’honestedat. Recordo 

especialment l’emoció que ens corprengué en parlar de la 
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guerra civil, de com aquells fets havien afectat les nostres 

famílies respectives i del menyspreu sistemàtic a què la 

historiografia oficial sembla haver condemnat el moviment 

popular ibèric, el primer poble d’Europa a aixecar-se en 

armes contra el feixisme. Faltava poc perquè dues pel·lícules 

(Tierra y Libertad de Loach i Libertarias de Aranda) 

posessin de manifest la importància del moviment popular i 

de les associacions obreres en la resistència al cop d’estat del 

18 de juliol. Defensa espontània que després van 

monopolitzar els totalitaris de l’esquerra amb l’ajut de 

l’URSS i, més tard, anorrearien els totalitaris de dretes. 

Aquella tertúlia tavernera era un foc que espurnejava i les 

guspires il·luminaven aquí i allà diferents racons de la 

història i del present: hugonots del sud de França sobrevivint 

en els mateixos territoris dels heretges medievals; el rastre del 

catarisme que es va haver d’aixoplugar sota la protecció dels 

comtes catalans (indicis que els historiadors encara han de 

rastrejar a fons). En Ventura deixava anar unes gotes 

concentrades sobre els mètodes i l’acció de la violència 

inquisitorial en el procés de formació dels estats moderns. Els 

protestants s’oposen a l’Europa de l’Imperi; comencen a 

prendre forma les noves societats capitalistes i les oligarquies 

que s’alimentaran de la raó i dels diners. L’home lluita per la 

seva llibertat material i espiritual. El catolicisme reconverteix 

l’estratègia: la inviabilitat de l’Antic Règim fa que les velles 

forces aristocràtico-clericals prenguin posicions en el nou 

ordre, i estableixin aliances de poder polític i econòmic amb 

el capitalisme plebeu. L’Opus Dei és un dels exemples més 

clars d’aquesta tendència, que ha propiciat la revifalla del 

catolicisme en tots els àmbits. A l’encaparrament reaccionari 

i contrarevolucionari de l’Església Catòlica davant qualsevol 

moviment social transcendent, ha seguit, en aquest segle, la 

creació de certs corrents populistes formats per capellans 

conscienciats en el doble dogma de la fe catòlica i de la fe 
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marxista. L’empelt de doctrines capitalistes -un cop esmenat 

l’arcaic concepte d’usura pel de rèdit o interès- en els ceps 

jesuítics  ha fet proliferar una bona corrua d’empresaris, 

d’economistes i de financers vaticanistes, cosa que ha servit 

per contrarestar l’hegemonia protestant i jueva en el món dels 

negocis. Adaptació als nous temps, però mantenint el mateix 

esperit sectari... I seguíem la xerrada a una velocitat 

vertiginosa, repassant opinions i matisos sobre els temes més 

dispars: Déu, Al·là, Javhé, el gran arquitecte i el “sum sun 

corda”; en Quico Sabater, la Carmen Collares, Puig Antich, el 

comte de Godó i el marit de la senyora Ferrusola...  

 

Carai, havíem començat parlant dels càtars! què n’ha quedat 

dels heretges a l’ADN nacional? Hi ha qui diu que allò que en 

Franco no va aconseguir en quaranta anys ni el Decret de 

Nova Planta en molts més, ho està aconseguint l’hegemonia 

convergent en els darrers temps: fer de Catalunya una gran 

cleda i dels catalans poca cosa més que un ramat de culés.  

 

I vam sortir al carrer tan contents que, en acomiadar-nos, va 

anar de poc que no ens féssim dos petons. 

 

Dues setmanes més tard arribaren les primeres queixes a la 

Ràdio. La ressonància d’aquell despatx i les mancances 

tècniques en la realització havien fet que escoltar aquell 

enregistrament fos una tortura inquisitorial més que no pas un 

plaer pels esperits. A això cal afegir que es feia difícil en 

alguns moments seguir el fil de l’entrevista si hom no tenia 

coneixements més que bàsics d’alguns dels episodis històrics 

que s’hi comentaven. Arran de les telefonades a l’emissora i 

de suggeriments fets directament pels oients, vam pensar que, 

vista la impossibilitat de millorar la qualitat tècnica de 

l’enregistrament o de recuperar aquell esperit espontani en 

una altra trobada, seria bona idea facilitar al públic aquelles 
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reflexions tan interessants sobre l’evolució de les relacions 

entre Occitània i la Corona d’Aragó arran de la croada contra 

el catarisme. La comunió d’interessos entre mercaders i 

prínceps serà idèntica a una i altra banda dels Pirineus: és 

l’escola avançada del Renaixement europeu. Catalunya, amb 

la posterior incorporació de València i de Mallorca, constituia 

la “Nova Occitània” on van trobar refugi i fortuna no pocs 

dels que s’escapoliren de l’integrisme atiat per Roma.  

 

L’estudi de l’èxode càtar encara ha de desentrellar algunes 

qüestions sobre els nostres orígens. Cal remarcar l’esperit 

cosmopolita, obert i tolerant de ciutats com Carcassona, 

Montpeller, Besiers, Tolosa o la mateixa Barcelona en 

aquella aparentment remota i fosca Edat Mitjana. 

 

Ara teniu a les mans el resultat d’aquell propòsit. En el 

present treball, els no iniciats descobriran, per exemple, el 

rastre dels càtars a l’actual Bòsnia-Herzegovina, i també que 

aquests territoris van ser durant uns anys del segle XV 

protectorat català. En la veu de Jordi Ventura interpel·lat per 

Francesc Maestra, la història dels càtars, la d’Occitània i la 

dels comtes catalans abandona les pàgines polsoses i arnades 

de les cròniques antigues, fuig de la literatura encarcarada 

dels erudits per tal de donar sentit i identitat al nostre present 

més proper. En la transcripció s’ha volgut respectar l’agilitat 

del diàleg, tot incorporant les anotacions adients que facilitin 

la comprensió d’algunes referències històriques menys 

conegudes pel comú dels lectors. 

 

Han passat més de dos anys d’ençà de l’enregistrament i 

l’emissió d’aquesta conversa. Hem viscut un autèntic “boom” 

turístico-editorial del catarisme a casa nostra. És molt gran 

l’interès dels nostres veïns per tal de fer-nos acostar a les 

seves terres: fa vint anys no érem més que uns espanyols 
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arreplegats, avui no són estranys els automòbils moderns amb 

matrícules de les províncies catalanes per les carreteres del 

“midi”. Per molts de nosaltres Montsegur, Puilorens, 

Queribús o Peirapertusa són indrets identificables, però molt 

pocs som conscients que avui, com ahir, les religions -totes 

elles- es fan servir per consolidar oligarquies de poder polític, 

econòmic i cultural, i les heterodòxies són empaitades i 

condemnades al foc o, si més no, a l’ostracisme. Avui, com 

ahir, la feina de recerca documental i d’interpretació d’un 

investigador honorable com el doctor Ventura resta gairebé 

desconeguda pel gran públic -i per a molts que es consideren 

entesos-; en canvi no han faltat mitjans ni recursos 

propagandístics per esbombar publicacions de recopilació 

bibliogràfica, sense cap treball de camp i amb la denúncia 

d’un presumpte delicte de plagi a hores d’ara encara per 

resoldre. 

 

 

Fèlix Villagrasa i Hernàndez 





 

 

 

 

NOTA PRELIMINAR. 
 

 

Aquesta transcripció ha procurat en tot el possible ajustar-se a 

la conversa que la va originar. Cal ser llegida, doncs, tenint 

sempre en compte aquesta particularitat. El llenguatge oral 

presenta una gamma de matisos irreproduibles: la mateixa 

entonació o els silencis són també informació. A aquesta 

dificultat de reproducció s'afegeix l'estil propi de conversa 

d'en Jordi Ventura, extraordinàriament ric en significacions. 

A voltes el to mateix esdevé ironia complexa i el silenci, 

transcrit amb punts suspensius, en significats molt amplis i 

polifònics. Tot i això hem preferit respectar la literalitat de la 

conversa, tant si era planera com si era abstrusa, ja que fou 

entre aquests dos extrems que es mogué el nostre diàleg. 

Quan hem cregut inintel·ligible el text, l'hem suplementat 

amb claudàtors curts tot intentant centrar el decurs 

argumental. Les nombroses notes de peu de pàgina són 

complementàries a la conversa i sostenen la informació que a 

la conversa es dóna per suposada. En els casos en què aquesta 

nota sigui llarga, és recomanable reprendre el paràgraf 

original des del començament i continuar el fil narratiu amb 

el context enriquit per la informació addicional. 





 

 

 

 

 

 

“Tot al bell mig del  poble, l’heretge es troba sovint sol. Però 

la seva ideologia destenyeix, i la seva influència va sempre 

més enllà del que ell mateix s’imagina, o es pensen els 

influenciats. La historiografia moderna comença tot just a 

mostrar-nos que els heretges catalans contribuiren a afaiçonar 

una part no petita del pensament i l’estructura de la nostra 

terra.” 

 

Jordi VENTURA i SUBIRATS, 

Els heretges catalans, 1963 

 

 

 

 

“Convé que hi hagi heretgies (escissions) i tot, per tal que els 

de virtut provada es manifestin entre vosaltres.” 

 

1 Corintis, 11:19 

 





Conversa amb Jordi Ventura 
 

 

 

 

L’ÚLTIM CÀTAR 
 

 

Francesc Maestra.- ... en Robert Lafont, sobre això d'en Pujol 

que tothom qui treballa i viu a Catalunya és català…, en 

Lafont en va treure una idea, que ell trobà molt nova, 

absolutament novíssima: l'Home Desterritorialitzat, aquell 

que té dret a la llengua, al territori i a la llibertat. 

Jordi Ventura.- A veure... no ho entenc... l'Home 

Desterritorialitzat..., o sigui, que no té territori, el que viu fora 

del seu territori... Però té dret a quina llengua?...a la seva? 

F.M.- A totes les llengües. 

J.V.- Ah, oh... és clar això. No cal anar-se'n de casa per això! 

El que passa és que falta temps... 

F.M.- Bé, ell en fa tota una teoria, d'això... 

J.V.- ...a mi, per exemple, m'agradaria saber el coreà… o el 

japonès, però, és clar, suposo que no he arribat a temps 

[d'aprendre'ls]... És clar que hi tinc dret, i tu també tens dret, a 

la llengua que vulguis... 

F.M.- No, però ell ho deia, no pas pels drets en sí, sinó per les 

reticències que pogués haver-hi a admetre aquest dret. Suposo 

que en Lafont anava per aquí... 

J.V.- No ha descobert res amb això... Això em recorda, 

encara que no és igual, però quasi, les discussions de finals 

del segle XIX a dins de l’imperi austro-hongarès, on uns 

marxistes, en aquest cas jueus, deien que s'havia de crear 

l’autonomia individual... [que] aleshores tothom tenia dret a 

la seva llengua. Així, un txec que visqués a Hongria, a 
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territori austro-hongarès tenia dret a ser txec, però no a 

l'autonomia dels territoris, sinó a la seva [autonomia]. És 

clar... allò no va funcionar, perquè era absurd... No, no... jo li 

he sentit una conferència a en Lafont, quan acabava 

d'ensorrar-se el seu somni ideal, que era la URSS... ell i els 

seus acòlits, tots molt preocupats perquè s'havia ensorrat la 

cosa... S'aferren al que poden
1
. 

F.M.- El nacionalisme és una bona eina per aferrar-se? 

Qualsevol mena de nacionalisme?. 

J.V.- No, no... Qualsevol mena, no. De tota manera, el que 

sovint s'anomena nacionalisme, i en aquest Estat la majoria 

d'escriptors que surten publicats al diaris i ho exposen en 

llibres ho fan servir molt, parlen d'una cosa que jo no 

anomenaria nacionalisme. L'imperialisme no és nacionalisme. 

Si de cas és un nacionalisme malalt, un nacionalisme 

pertorbat... Justament, un boig és una persona, i un psicòpata 

és una persona... però és clar que no n’és l'ideal, de persona... 

Aleshores, les persones normals, el nacionalisme normal, sí, 

aquest sí que és bo. L'altre, no. L'altre és una malaltia que s'ha 

de mirar de curar. 

 

 

 

 

                                                           
1
 En Robert Lafont, que sortirà més d'un cop a la conversa, és un 

personatge curiós de Montpeller. Està considerat com el gurú de 

l'occitanisme i del regionalisme europeu. Durant un cert temps varen ser 

molt amics amb en Jordi Ventura en el marc del Institut d'Estudis Occitans 

de Tolosa, amistat que es refredà durant la guerra d'independència 

algeriana pel paper tèrbol que en Lafont hi féu. Actualment exerceix de 

portabandera, en profit propi, de la causa occitana. Entre les seves obres 

traduïdes al català, hi figuren Per una Teoria de la Nació i Nosaltres, el 

poble europeu. Recentment ha estat objecte d'homenatge al Saló de Cent 

de l'Ajuntament de Barcelona. 
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Occitània. L’acceleració de la Història 

 

F.M.- Bé, emprenguem el nostre tema... La nació occitana al 

segle XII. Sintetitzem-lo. Fem una radiografia sintètica. 

J.V.- Bé... La [consciència de] nació occitana, en aquest 

moment, no va existir... Amb això estic d'acord. Així com de 

la nació catalana -i no ho dic jo, que ho diu el Pierre Vilar, 

amb qui hi estic d'acord per una vegada-, ja se’n pot parlar al 

segle XIII, amb en Jaume I i tot el que representa... La nació 

occitana, al segle XII, és un embrió. En aquells moments està  

sortint, i la maten dins de l’ou. No la deixen existir. El que 

passa és que té una mort lenta. Entre d’altres raons perquè els 

poders medievals [següents] no tenien el refinament que 

vindrà a l'època del Reinaxement, i ja no parlem de la nostra 

època, en què el refinament ja ha estat exccessiu i "científic", 

entre cometes... [Aquell poder] va deixar que fessin la viu-

viu...Mentre les classes dirigents, la part superior del tot, fos 

francesa o s'expressés en francès, o fos lleial a la corona de 

França, ja en tenien prou. No era cap problema [el sentiment 

occità], perquè la gent no sabia llegir ni escriure, ni hi havia 

mitjans de comunicació... De forma que no sabrem què hauria 

pogut ser. No ho sabrem mai... Però, sí que hi ha una nació 

occitana, evidentment... 

F.M.- A posteriori, o allò era una pre-nació? 

J.V.- Era una pre-nació, en el cas dels occitans... 

F.M.- Hem fet, llavors, una nació occitana ideal, acrònica, 

que realment no va existir, sinó que és una creació a 

posteriori...? 

J.V.- Sí, sí... tens raó... Jo tenia un amic ja fa molt anys, i que 

va morir relativament jove, que va ser el fundador del primer 

i únic partit nacionalista occità, molt bescantat i molt atacat, 
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pobre
2
... i ell deia de vegades, amb aquelles bromes típiques 

de la mentalitat occitana, deia: "Occitània no existeix, jo l’he 

inventada!"... Era una "boutade", tan típica d'ells, però en 

certa manera tenia raó. És a dir, científicament, des del punt 

de vista econòmic, lingüístic i de tots aquells distintius que 

fan una nació, sí que hi ha una nació occitana. El que passa és 

que no hi havia sovint consciència de nació. 

F.M.- Però amb la Croada sembla que sí va existir almenys 

una pre-consciència. Tot allò dels textos dels trobadors 

tardans
3
, planyent-se del que havien perdut... 

J.V.- Sí, i a més, hi ha una altra cosa... i això és una cosa 

simbòlica, és paradigmàtica: Occitània és un dels pocs països, 

n'hi ha d'altres més però és l'únic dels països europeus 

occidentals, que s'anomena pel nom de la seva llengua. 

F.M.- El "nostre lengatge"... "Patria linguae occitanae"... 

J.V.- Exacte... Això surt contínuament, als trobadors que 

deies tu ara... Hi ha una arenga que li fa un trobador al rei 

Pere el Catòlic, i després li tornen a dir de manera semblant a 

Jaume I, que parla de treure de "nostre lengatge fora" al 

                                                           
2
 Es refereix a François Fontan de Cours, que va fundar a Niça el primer 

partit nacionalista occità (PNO) de la història vers el 1962. Va publicar 

fins i tot els estatuts i el programa del nou partit, una barreja infantil de 

nazisme i de comunisme. L'accent d'aquell programa estava posat sobre la 

diferència ètnica i lingüística dels occitans. Curiosament, però, utilitzava 

topònims centralistes francesos (Arieja, Massís Central) per referir-se al 

seu propi país. Aconseguí una certa popularitat en els ambients jovenívols 

occitanistes dels anys seixanta. 
3
 A la mort de Ramon Berenguer V de Provença, un trobador expressava 

així aquest sentiment: "Ai, desgraciats de senyor i d'honor! / De què us 

serviran ja les roques i els castells forts / Si sou dels francesos, que ni per 

dret ni tort / No gosareu portar escut ni llança? / Ai, provençals, en quin 

greu desconsol / Heu caigut, i en quin gran deshonor! Heu perdut el solaç, 

el joc i l'esbargiment, / El goig, el riure, l'honor i l'alegria / I heu anat a 

parar a mans de França. / Més us valdria que fóssiu morts". 
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francesos, fora del nostre llenguatge
4
... Això hi és. Ara, si 

avui vas a Occitània pròpiament dita veuràs que el nom és 

conegut. Però pensa que fa trenta-tres anys els occitans no 

sabien que ho eren [d'occitans]... No en tenien ni idea! Sí, sí, 

segur. Puc, fins i tot, datar-ho. [Abans] te’n anaves a la 

Provença i eren provençals, únicament; te’n anaves a 

Narbona i eren... el que fos. Però, de cop i volta, en això va 

influir molt la televisió... Dues emissions de la Televisió 

francesa precisament sobre la Croada contra els càtars, contra 

Occitània, que van fer dos nois aleshores joves, al 1962, en 

què... per exemple, sortia la gent com era cremada viva... ho 

van fer amb figures de cera, desfent-se, una cosa molt 

impressionant... En aquell programa la paraula Occitània 

sortia cada dos per tres. A partir d'això, recordo que aquell 

mateix estiu, que vaig fer un viatge per Occitània, la gent 

deia: "Saps?, Som occitans!"... i tu pensaves, ep, què ha 

passat aquí?... 

F.M.- En un any, amb dos programes de televisió! 

J.V.- ... sí senyor... La qual cosa demostra com és 

d’interessant televisió... i com de perillosa, perquè també 

hagués pogut sortir al revés... Però la paraula Occitània, 

m'enrecordo el 1957, per citar un any, que els meus amics de 

Cannes, [quan] els hi parlava d'Occitània, deien que la 

aquesta paraula no l’entenien, deien que no l'havien sentida 

mai, i deien que venia d’"occir", de matar. 

F.M.- Ah, esta bé.... 

J.V.- ... sí, sí, "occir", una paraula que per cert també és 

occitana, "occiure", i també català antic... És a dir, no sabien 

de què els parlava... I ara sí. Ara fins i tot ja és massa. Ara 
                                                           
4
 Aquest retret no era per a Pere el Catòlic, sinó per a l'infant Pere, futur 

Pere el Gran, a qui el trobador Palauet de Marsella incitava a fer valer els 

seus drets fins haver foragitat als francesos de la Provença i "del nostre 

lengatge fora". El propi Ventura ho escrigué a Els catalans i 

l'Occitanisme (Ed. d'Aportació Catalana, Barcelona, 1964). 
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trobes "laiterie occitane", "lampisterie occitane"... les cadires 

de l’estiu també són "occitanes"... tot és "occità". És clar, s'ha 

caigut, com sempre, a l'altre extrem. Però almenys la paraula 

existiex... Ahir mateix estava llegint un llibre que em va 

arribar de Cambridge sobre els trobadors, i la paraula "occità" 

surt cada dos per tres. Bé: un llibre així, escrit per una 

persona semblant, dels mateixos estudis i responsabilitats 

universitàries, fa trenta anys no hauria posat "occità". Hauria 

posat, en el millor dels casos, "provençal", segurament "midi 

french"... 

F.M.- Ni "languedociène"... 

J.V.- No, perquè  aleshores, en parlar de trobadors, els 

provençals no hi serien, ni els provençals de la zona italiana, 

etcètera... Això es comprobable [el deconeixement del mot 

“Occitània” fa trenta anys]. 

F.M.- Val... És a dir, a partir dels cinquanta... 

J.V.- No, no, del 62... 

F.M.- ... o del 62 concretament, ens trobem amb un boom, 

una gran renaixença, almenys del terme i del que això pugui 

significar per a ells [els occitans], d'Occitània... Bé. Fem un 

salt enrere, 800 anys, i anem al segle XII. A veure: 

radiografia, que a més la vas fer molt ben feta a Alfons el 

Cast,el primer Comte-Rei, aquell llibre... 

J.V.- Gràcies... ha, ha, ha! 

F.M.- No, no,... és veritat. 

J.V.- ...total, fa trenta-cinc anys
5
... 

                                                           
5
 L’aparició de l’obra de Ventura Alfons el Cast, el primer Comte-Rei 

significà un fort revulsiu per a la historiografia de l'època. Fou premi de 

Biografia Catalana d'Aedos i publicat en aquesta mateixa editorial el 

1960. Per primer cop s'inseria la Catalunya del segle XII dins d'un món 

més ampli, mostrant les interrelacions entre la política, el territori i els 

interessos comercials de l'arc mediterrani occidental, insistint en la vella 

idea d'un imperi transterritorial a banda i banda dels Pirineus. El propi 
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F.M.- No res, no res. Molt bé. A veure...¿Com era aquella 

societat del segle XII, simbolitzada d'alguna manera pels 

comtes de Tolosa i Alfons el Cast, el primer comte-rei?. 

J.V.- Bé... Abans has citat en Lafont. En Lafont deia, quan 

érem companys i ens veiem sovint, deia que jo havia fet la 

història d'Occitània mirant-me-la des de Barcelona... No, 

no,... no era un retret, al contrari. Deia que jo arribava a 

Muret, o sigui, que l’autor dels meus llibres arribava a Muret 

amb el rei Pere d’Aragó i no pas amb el Simó de Monfort, 

com sempre havia estat el punt de vista dels francesos. Ell [en 

Lafont] deia allò d'una manera favorable, en el sentit que, 

com era lògic, m'ha semblat sempre que s'havia de mirar la 

història dels occitans i la nostra, des del punt de vista... 

nostre!. Sembla una bestiesa, però és que no s'ha fet mai!... 

Aleshores [Occitània] era una societat en formació, en 

desenvolupament, una societat [avançada], per exemple en el 

Dret. El Dret d'Occitània estava molt més avançat, a pesar del 

que diguin, que el Dret francès. El Dret francès és un Dret 

alto-medieval, brutal, tal com havia estat l'època... No és que 

fós una cosa racista, sinó que senzillament vivien encara en 

aquell món [alto-medieval], mentre que a Occitània, i a través 

d'ells, a Catalunya, tenien una consciència més forta de venir 

de l’Imperi Romà: per bé o per mal, tenien les idees 

romanes.... 

F.M.- Era allò conseqüència de la "Lex Wisigothorum", de la 

"Lex Gótica"? 

J.V.- Bé, sí...Hi havia hagut un desenvolupament diferent 

[que a França]. Hi ha una cosa que m'agradaria remarcar 

sobre això, i que s'oblida constantment. No s'ha pensat mai 

una cosa molt senzilla, almenys per mi, i és que Catalunya, 

                                                                                                                        

Ramon d'Abadal, tot i prologar-lo, es veié en la necessitat de contrarestar 

l'impacte epistemològic d'aquell llibre. 
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amb la invasió musulmana, quedà buida, quedà molt poca 

gent, fins i tot a la Catalunya Vella. Els "hispani" fugiren. 

F.M.- "Goti", "Goti i Hispani"... 

J.V.- Sí, sí... La paraula “hispani”en aquest cas és llatina i no 

indica res més que un nom geogràfic... I alguns d'ells 

["hispani" refugiats] participen fins i tot en la fundació de 

Montpeller, per exemple. 

F.M.- Magalona, Montpeller-Magalona. 

J.V.-... sí, sí, d'acord... Aquesta gent... Evidentement, passen 

els segles, desapareixen... i de cop i volta es comença a 

reconquerir, conquerir, les terres que estan en mans dels 

musulmans, o aquelles altres terres no habitades per ningú [al 

sud del Pirineus]... Ara bé: d'on venia aquella gent 

[reconqueridora]? Del cel? O venien dels països veïns? I 

quins eren aquest països veïns?... De manera que nosaltres 

[venim d’allà]... Jo sóc nacionalista, ho dic ben clar, però hi 

ha nacionalistes que s'esveren i diuen: "Oh, és que ens 

confondran amb els occitans!". No... 

 

 

Occitània i Catalunya: un mateix poble 

 

F.M.- No són, doncs, dues nacions? 

J.V.- No, tampoc, no... Les nacions neixen i moren, però quan 

neixen han de venir d'un lloc o d’un altre. No neixen per 

generació espontània, l'ésser humà no és així... De manera 

que tota aquella gent va poblant les nostres terres. Primer, la 

Catalunya Vella, després hi ha una aturada, després van a la 

Catalunya Nova, després passen al País Valencià, passen a 

Mallorca... Ahir, per exemple, estava llegint un document de 

Gènova en què el Papat donava, evidentment, indulgències 

pels pecats i coses d'aquestes, als genovesos i als pisans que 

anessin a lluitar a Mallorca...Bé, si els genovesos i els pisans 

anaven a lluitar a Mallorca, què no farien els marsellesos, i 
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què no farien, encara més, els tolosans i els narbonesos, que 

podien venir a peu! [a embarcar-se]... El que vull dir amb 

això és que som un mateix poble [occitans i catalans], i la 

llengua, quan s'ha conservat, ho demostra constantment. El 

que passa és que, evidentement, occità i català no són la 

mateixa llengua, son dues llengües bessones, això sí, com 

l'espanyol i el portuguès. Però no més. Ni menys. 

F.M.- Ahà... Tenim, doncs, al segle XII, un nucli geogràfic, 

territorial, amb unes certes homogeneïtats socials, tal com el 

Dret, que seria el pal de paller, per dir-ho així... 

J.V.- Exacte, exacte. 

F.M.- ... que encara no té nom. Hi ha, per una banda, el 

comtat de Tolosa, irradiant una certa sobirania sobre els 

territoris propers. D'altra banda, com més avançat, més 

fronterer, tenim el comtat de Barcelona. Entre aquests dos 

pols, potser l'eclesiàstic a Narbona seria el tercer puntal... 

Aquí tenim una realitat [històrica]... Segle XII. Els trobadors. 

Per una banda, una certa "acceleració de la Història", com diu 

en Lafont, és a dir, una marxa, un cop endavant molt fort, 

respecte als pobles més propers, francesos, castellans... no pas 

italians, que són una altra cosa. Però, en fi, hi ha una 

acceleració forta, amb llibertats de costums, el feudalisme 

sembla que es relaxa bastant, els nexes feudals de la 

societat... 

J.V.- Sí, perdó, fins i tot hi ha algun autor que pretén que el 

feudalisme va ser [només] una capa de pintura a les nostres 

terres
6
. 

                                                           
6
 El fet que Occitània no hagués esdevingut un Estat perdurable, com 

França o Espanya, ens distorsiona la percepció d’allò que realment va 

significar en la realitat històrica. Occitània va viure un Renaixement 

europeu amb tres-cents anys d'anticipació a l'italià. I, a més, va ser un 

Renaixement propi, autònom, singular, sense necessitat de patrons 

clàssics. El fenomen del catarisme serà, en aquest primer Renaixement 

europeu, el mateix que el protestantisme al segon i clàssic dels segles XV 
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F.M.- A Occitània i a Catalunya... 

J.V.- Sí, d'acord. 

F.M.- Bé...Enmig d'aquesta mena de societat heterodoxa, 

bastant heterodoxa i molt evolucionada -Engels també ho diu- 

respecte a l'Europa del seu temps, sorgeix el fenomen del 

catarisme, una cosa que sembla que ve de l'Orient, en fi... El 

cas és que arrela aquí. Per què i com, tot això?. 

J.V.- Bé. Hi ha una sèrie de raons, òbviament. Això sempre 

és discutible... sempre és susceptible de ser millorada 

[l'explicació de l'arrelament càtar a Occitània]. Com a raons 

bàsiques, que no es poden posar en dubte, és que el catarisme, 

com de fet tota mena d'activitat religiosa que no està d'acord 

amb el corrent normal, normal en el sentit del que segueix 

tothom, de sempre és protestatari. Ho ha de ser, evidentment. 

De manera que en aquest sentit [el catarisme] era partidari de 

la llibertat... D'una altra banda, arrela molt profundament 

entre capes de la societat, classes, si vols, que en principi no 

podien anar gaire juntes. D'una banda, la burgesia incipient. 

És evident que al segle XIII la burgesia s'hi llença de ple [al 

catarisme]. A totes les grans ciutats, a Occitània, la burgesia 

té una gran part d'adeptes al catarisme. D'una altra banda, hi 

ha el nobles, que això ja no s'entén tant, però que es pot 

explicar d'una altra manera, i és que l'Església és acaparadora 

de terres, i els nobles també volen acaparar terres, de manera 

que són rivals. I finalment, els pagesos... 

F.M.- O el "poble menut"... 

J.V.-... "el poble menut", sí, que evidentment era 

majoritàriament pagès. L'artesà
7
 tendia a ser burgès, un 

burgès petit, no petit-burgès sino un burgès petitó, que és 
                                                                                                                        

i XVI. En ambdós casos els aspectes religiosos solament representen 

parcel·les petites de realitats més àmplies i complexes. 
7
 Dins de l'artesanat cal recordar la forta presència de càtars al ram del 

tèxtil, fins al punt que l'ofici de teixidor era considerat com sinònim 

d'heretgia. 
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semblant però no és el mateix... L'única explicació que podia 

haver-hi [d'aquesta confluència social entorn del catarisme] 

era el rebuig de les mesures coercitives, de les mesures 

brutals d'aquella societat. Sobretot de l'Església, que en 

aquells moments representava el Gran Poder. El gran poder 

econòmic, el gran poder moral, social, i que -és un fet que 

ningú no pot discutir- la gent no acceptava. No sabrem mai 

què passava en altres territoris on el fenomen [l'acceleració 

històrica] no es donà, perquè els que són vençuts mai no 

escriuen, o si han escrit, desapareix... Però sí que hi ha [en 

l’origen matriu del catarisme] un esperit de llibertat... Hi ha 

un fenomen molt curiós. Un dels llocs de Catalunya on 

tothom era càtar, era Castellbò. El Castellbò del primer terç 

del segle XIII... 

F.M.- Parlem d'una part del comtat d'Urgell... 

J.V.- Sí, exacte, sí... encara que avui de Castellbò no en 

queden sinó unes desgraciades ruïnes i em sembla que... 

F.M.-... no gaire més. 

J.V.-... tret del pobre castell. No, no, també hi ha una fonda 

molt bona, fan un menjar molt bo... 

F.M.- Estupendo! 

J.V.-... i vuit cases habitades permanentment. Però aleshores 

devia haver-hi molta més gent, segur, ho sé pels documents. 

En un moment determinat, al primer terç del segle XIII, la 

Inquisició condemna, o castiga,  vuitanta-vuit persones. Són 

moltes!... Sobretot en aquella època. O sigui, que 

pràcticament devia de ser-ho tothom [de càtar], i qui no ho 

era, devia callar, com sol passar. Bé. Mires la carta 

fundacional del sistema de govern de Castellbò -no vull dir 

que Castellbò es fundés aleshores, sinó quan li donen la carta 

municipal -i et quedes astorat
8
. En una societat que per força 

                                                           
8
 La primera monografia sobre el vescomtat de Castellbò fou feta per J. 

Miret i Sans a l'any 1900. J.Ventura va treballar molt aquest llibre i la 
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havia de ser agrària, pagesos o ramaders... hi ha un sentit de 

la llibertat, unes exigències llibertàries, i no ho dic pas en el 

sentit polític, que et quedes astorat!... Dius: "I ara, aquesta 

gent!". Els que ho van redactar tenien un sentit de la llibertat 

que era impensable en aquelles contrades, dalt de la zona 

muntanyenca... Això existiria [a la matriu del catarisme], 

l'esperit, el desig de llibertat... I quan te’n vas a la regió càtara 

[occitana], evidentment que te’l trobes... La cosa que més 

m'agrada del catarisme, perdona que vagi per aquí però acabo 

de lligar-ho, és aquell mite d'una escriptura càtara que s'ha 

conservat, la "Cena Secreta", que diu que hi ha un gran 

concili en el Cel, i Déu, el Pare, diu: "Ara formarem l'home i 

la dona. Quina solució teniu perquè puguin experimentar el 

Bé i el Mal i puguin arribar a un progrés etern?". Hi ha 

diverses propostes. La proposta més horrible és la del 

Dimoni, que diu: "Els obligaré a fer el Bé!". I aleshores surt 

Jesús, i diu: "Els ensenyaré a fer el Bé amb el meu exemple". 

I aquesta és la que guanya. Bé... Per mi sempre es revelador 

els dos punts de vista de la religió: la religió que et salvarà 

malgrat tu -és com aquell pacifisme... són tan pacifistes que 

són capaços de matar-te perquè siguis o creguis en el 

pacifisme, o com aquesta gent que diu: "Et salvarem 

l'ànima... et matarem el cos però et salvarem l'ànima"- i 

[d'altra banda] la idea prística, la idea de Jesús de predicar 

                                                                                                                        

documentació posterior presentada per Miret i Sans sobre el vescomtat. 

Allà es presentava el primer indici d'hereticalitat dels senyors de 

Castellbò, encara que Miret i Sans la negava, tot i l'evidència dels 

documents publicats per ell mateix. Seguint aquest fil, Ventura va 

demostrar documentalment la indiscutible hereticalitat d'Arnau de 

Castellbò, de la seva filla Ermessendis i de la pràctica totalitat dels 

habitans del vescomtat, juntament amb la resta de territoris muntanyencs 

de l'Alt Urgell, de la Cerdanya i del Berguedà (Ventura: El Catarismo en 

Cataluña, 1959, i Catarisme i Valdesia als Països Catalans, 1962). 
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amb l'exemple, que era en què els càtars creien. I [això] era el 

que els devia donar aquella força... 

 

 

Roma contra l’heterodòxia occitana 

 

F.M.- De fet, suposo que en tot això Roma jugava el paper de 

"Us faré cristians encara que no vulgueu!", i els càtars 

jugaven el paper de "Us faré bons cristians amb l'exemple"... 

El cas és que Roma comença a veure que allò és perillós; la 

teocràcia amb Innocenci III arriba al seu súmum en un 

moment fotut per a les terres occitanes. La Croada va ser una 

cosa purament romana, vaticana o catòlica? El rei de França, 

pregunto, també veia que aquelles terres li podien 

correspondre, perquè més o menys llegendàriament eren 

seves?... Quins interessos hi havia pel mig, a la Croada? 

Encara que semblen clars, però, bé, diguem-ho. 

J.V.- No, no, no... És un tema controvertit, discutible... Tu ets 

de l’ofici, ja saps que un historiador no pot afirmar una cosa 

si no té un document que ho provi. No hi ha cap document 

que demostri que la Corona francesa, els primers vint anys, 

volgués conquerir aquelles terres i quedar-se-les. No vol dir 

que no hi hagués [el desig] però no hi ha el document [que ho 

provi] i per això no podem afirmar-ho... Aleshores, sí que és 

purament l'Església Catòlica, l'Església romana, concretament 

el Papat [el fautor de la Croada]. I la raó per mi és molt 

senzilla: quan la gent no va a l'església, quan la gent es nega a 

pagar els delmes, no hi ha ingressos. I aleshores, com tota 

empresa ben constituïda, quan l'àrea de mercat baixa, cal 

arreglar-ho. En aquella època ho arreglaven a sang i foc. A 

més a més, tenim la prova que [això justament] va passar, 

perquè es parla sovint únicament de la Croada contra 

Occitània, però, i l'altra zona?... Bòsnia? 

F.M.- En parlarem després. 
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J.V.- D'acord... Però és que allí també [a Bòsnia] hi ha una 

altra Croada!... És a dir, que si [fou Roma la fautora], el que 

és demostrable i demostrat, és que l'Església portà la veu 

cantant... Que després la monarquia francesa hi veiés un 

interès evident... és clar! Això sí que està demostrat. Però no 

a l'arrancada, des del punt de partida no, no ho tenim 

demostrat. Potser algun dia es trobarà... 

F.M.- Bé. En Simó de Monfort... És un croat? És un 

ambiciós? És un home religiós? o no ho és... Què és en Simó 

de Monfort
9
? 

J.V.- Simó de Monfort devia de ser un home molt religiós. 

Ho solia ser aquella gent. Així com en Simó de Monfort 

representa pels occitans, i fins i tot pels francesos, 

l’autocràcia, l'assassinat, el genocidi... el seu fill, a 

Anglaterra, és el gran home, és l'home que dóna la llibertat 

als anglesos
10

... A partir d'aquí tot és molt discutible. Però 

                                                           
9
 Simó IV el Fort, comte de Montfort-L'Amauri (1150-1218). És un 

representant de la noblesa germànica que conforma el tronc de la nació 

dels francs. El seu llinatge s'establí cap a l'any 1000 a la vall del Sena, en 

els territoris neustrasians de l'Illa de França. És un dels personatges més 

contradits de la història europea. Ventura li dedicà una monografia (Pere 

el Catòlic i Simó de Montfort, ed. Aedos, 1960; re-editada per ed. Selecta 

al 1996). N’és de remarcar la imparcialitat, encara que a contracor, amb 

què Ventura tractà el personatge. 
10

 Simó de Montfort, comte de Leicester (1208-1265). Tercer fill de Simó 

de Montfort. Enemistat amb Blanca de Castella, regenta de França, marxà 

cap a Anglaterra, als territoris patrimonials dels Montfort a l'illa. Si de 

primeres fou fidel al seu monarca, Enric III Plantagenet, més tard acabà 

encapçalant la revolta del Parlament contra els excessos absolutistes del 

rei, obligant-lo a signar el "Estatuts o Provisions d'Oxford" el 1258. El 

1264 derrotà el rei a la batalla de Lewes i el féu tancar juntament amb 

Eduard, el príncep hereu. El 1265 va convocar una Dieta General a la qual 

hi foren convidats els representants del comerç i del poble. D’aquesta 

manera posava les bases de la constitució parlamentària anglesa. Amb la 

noblesa en contra i abandonat pels seus, va ser derrotat i mort aquell 
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devia de ser un home profundament religiós. Ara, això no 

excloïa que fos ambiciós, perquè ho va demostrar. Per 

exemple, ja va participar en una cosa que anava a ser una 

Croada a Terra Santa, o sigui, a Palestina, i en comptes d’anar 

a conquerir territoris als musulmans de Palestina van 

conquerir Constantinoble, i van saquejar abans una ciutat 

veneciana que no tenia res a veure ni amb musulmans ni 

res
11

... O sigui, que sí era ambiciós. Devia de ser un home 

realment molt dur, per la manera com va actuar. I que devia 

pensar, cosa que a l'època era natural i es feia a molts llocs, 

amb aconseguir un Principat, tenir un... 

F.M.- Patrimoni. 

J.V.-... un patrimoni, exacte, feudal, que em va molt bé... 

D'això no cal escandalitzar-se, d'això en concret, perquè 

passava molt. A més, fins ben bé el segle XV, les mateixes 

novel·les nostres, o abans, la crònica d'en Ramon Muntaner a 

principis del XIV, parlen tranquil·lament dels nostres 

almogàvers que es fan principats dins Grècia... És a dir, això 

formava part de la mentalitat i s'ha de mirar amb la mentalitat 

                                                                                                                        

mateix any a Evesham. Popularment és considerat un màrtir i un heroi 

entre els anglesos. 
11

 La IV Croada (1198-1204) va significar la pèrdua dels mòbils religiosos 

de les anteriors, passant a ser un instrument per a les ambicions particulars 

dels senyors de la guerra europeus i pels interessos comercials dels 

venecians. La ciutat a què Ventura fa referència és Zara, a la costa 

dàlmata, que havia estat veneciana abans de passar a ser sobirania de la 

catòlica Hongria. Fou presa el 1202 a benefici dels venecians, a canvi del 

suport econòmic d'aquests. Aquesta Croada acabà amb la conquesta de 

Bizanci (Constantinoble) el 1204 i amb la instauració de l’anomenat 

Imperi Llatí d'Orient. Val a dir, en defensa de Montfort, que refusà de 

participar en el saqueig de Zara i de Constantinoble, i que es dirigí a 

combatre a Terra Santa, la qual cosa ens mostra la coherència del 

personatge amb els seus principis. A Síria va donar mostres de gran valor 

lluitant contra forces aclaparadorament superiors, el mateix que moltes 

vegades li tornà a succeir al Llenguadoc (Muret, per exemple). 
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d'ells. El que passa és que... El que no es pot discutir és que 

ell [en Monfort] portava una mentalitat completament 

diferent [de l’occitana], una gent distinta, estrangera... I, a 

més a més, la brutalitat de la repressió... De fet, qui inaugura 

la mort violenta d'afectes al catarisme és ell. Després ja va 

tenir imitadors que ho van fer millor, però és ell qui 

començà... 

F.M.- Però, és curiós, sembla que en Simó de Monfort 

respecti el dret feudal, en principi coetani [i semblant] a totes 

les terres d'Europa. Ell, una vegada conquerida, o presa, 

Carcassona, intenta prestar o retre vassallatge al teòric sobirà 

d'aquelles terres, és a dir, a Pere el Catòlic. Aquest sembla 

que jugui a allò de ho accepto/no ho accepto. És a dir, ell [en 

Monfort] és conscient que acaba d’adquirir un patrimoni que 

no és seu, que no li pertany. Vol, d'alguna manera, legalitzar 

aquella situació. No s'en va pas al seu monarca [francès], sinó 

que s'en va al sobirà d'aquelles terres... 

J.V.- Molt bé, molt bé... Treus un punt que la nostra gent, 

curiosament, no s'hi ha volgut fixar mai... 

F.M.- Ja ens hi fixarem, en això!
12

 

                                                           
12

 Ramon d'Abadal, el gran mestre i la gran autoritat de l'erudició catalana, 

contestant la tesi de la sobirania catalana transpirinenca de Ventura 

expressada a Alfons el Cast, va escriure un assaig titulat A propos de la 

"domination" de la maison comptale de Barcelone sur le Midi français 

(les cometes son a l’original), publicat el 1964 a "Annales du Midi" de 

Tolosa. Això implicava que la gran autoritat d'Abadal es veié en la 

necessitat de contestar aquell jovenet de vint-i-pocs anys. Era un honor 

per Ventura. Com sempre, Ramon d'Abadal bastí un treball impecable, 

una pura delícia pels lletraferits. Remogué durant dos anys els arxius de la 

Corona d'Aragó amb l'objecte de negar documentalment la "pretesa" 

sobirania catalana sobre el Midi. Aquell treball d'Abadal tingué la virtut 

de fer aflorar una quantitat ingent d’informació nova, però fracassà en la 

seva intenció: la consciència de sobirania sobre les terres del Llenguadoc 

sempre fou ben clara a la cancelleria del regne d'Aragó, fins al punt que 

encara vers el 1520 l'emperador Carles V, en tant que successor dels reis 
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J.V.- Ens hi hauríem de fixar. Perquè, és clar, diuen... Estic 

cansat
13

... Sobre el tema aquest del catarisme a França 

gairebé cada mes surt un llibre... 

F.M.- És negoci... És un bon negoci. 

J.V.- Sí, es veu que sí. 

F.M.- Editorial i turístic. 

J.V.- ... però en francès. En català no ho sé... bé, més ben dit, 

sí que ho sé, que no ho és
14

. Aleshores... sí, efectivament, 

això existeix [la sobirania catalana sobre Carcassona]. En 

canvi, ara es voldria presentar que allò era directament de 

sobirania francesa, perquè la història la escriuen els qui 

guanyen, tornem al mateix d'abans. Pero, efectivament, sí... Si 

els nostres comtes de Barcelona no es varen proclamar mai 

reis [era] perquè hi havia aquest sentit de sobirania, 

remotíssima, de cara als francesos... S'ha discutit molt, i 

sembla mentida que els historiadors no s'hagin fixat mai que 

els documents que tenim a l'arxiu de la Corona d'Aragó 

demostren abastament, en primer lloc, tenint en compte el 

Dret de l'època, que els comtes de Barcelona i els reis 

d'Aragó després, eren sobirans d'aquelles terres
15

. I a més a 

                                                                                                                        

d'Aragó, reclamava aquestes terres al monarca francès Francesc I ("Vistes 

de Calais", 1521). 
13

 Aquesta expressió franca i sincera de Ventura ("Estic cansat...") revela 

l'estat d'ànim d’una persona que, després d'haver demostrat totes les seves 

hipòtesis, es veu arraconat i condemnat al silenci pel poder dels seus 

obstinats contradictors. 
14

 Aquí parla per ell mateix. Tot i haver escrit tants llibres sobre el 

catarisme i ser l'única autoritat sobre el tema a Catalunya i a Espanya, 

reconegut com a tal en els mitjans acadèmics, tot això no li ha reportat cap 

benefici econòmic. Recordem que la conversa va tenir lloc el març del 95, 

i que el llibre de J.Mestre, Els Càtars, feia tres mesos que estava al carrer, 

però encara no havia esclatat el gran "boom" massiu que vingué 

immediatament després. 
15

 Si més no, els contradictors d'aquesta tesi, haurien de tenir en compte el 

tractat de Corbeil de 1258 entre Jaume I i Sant Lluís de França: en ell, 
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més, eren originaris d'aquelles terres. De vegades he pensat 

que els comtes barcelonins devien mirar les nostres terres 

com un anglès del segle XVI, o un espanyol del mateix segle, 

es devien de mirar Amèrica, [mentre] que casa seva era 

Londres, Leeds, era Bristol o Valladolid, o allí on fos. Perquè 

era lògic... venien d'allí [d'Occitània, els comtes de 

Barcelona]. 

F.M.- Bo, en Bellone
16

... 

J.V.- Exacte! El primer! 

F.M.- ... en Sunifred
17

, en Guifré
18

... son carcassonesos. 

J.V.- Exacte, exacte. 

F.M.- ... carcassonesos d'origen. 

J.V.- Sí, sí... I després, els lligams que hi havia
19

... I torno a 

dir-ho: la gent [corrent] també ho era. Si no, com diantre 

expliquem que els trobadors poguessin anar [aquí i enllà] i 

cantar, i fer-se coneguts?... i a més a més, una cosa que no 

                                                                                                                        

Jaume I "renuncia" a aquests drets de sobirania sobre les terres del 

Llenguadoc. Si va "renunciar-hi" és senyal inequívoc que ambdues parts 

entenien que eren reals. 
16

 Bel·lo o Bellone, comte de Carcassona cap a l'any 800 en temps de 

Carlemany. Les seves possessions patrimonials estaven situades al 

Rosselló, al Conflent i al Capcir. 
17

 Sunifred (Sunifredus, Sicfrido), fill de Bellone i marquès de Gòtia entre 

el 844 i el 848. Per possessionar-se de l'Urgell i de la Cerdanya va sortir 

de Carcassona i foragità al comte basc Galindo Aznar d'aquelles terres 

l'any 834. (Veure F.F. Maestra, Contrahistoria Gótica, Ed. Oikos-Tau, 

1997) 
18

 Guifré d'Arrià (Wifred, Wifredus), dit el Pilós, fill de Sunifred i nét de 

Bellone, hereu, en el càrrec, de les possessions muntanyenques del seu 

pare. En cap document consta que fos comte de Barcelona ni de Girona 

malgrat la mitologia creada a l'entorn de la seva figura pels monjos de 

Ripoll -que evidentment li estaven molt agraïts per haver-los fundat i 

protegit el monestir. 
19

 Especialment els matrimonials, pels quals els comtes catalans tenien 

àmplies possessions a banda i banda dels Pirineus, creant una xarxa 

complexa d'interessos i de relacions feudals. 
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s'ha fet, que no s'ha dit prou, jo de vegades ho he explicat: les 

cartes de població catalanes que es van donant... Mira d'on 

venen aquella gent!. No és pas un senyor de Picamoixons que 

se'n va a viure a Tarragona, no, no... És un senyor de 

Carcassona o de Narbona, a qui donen terres, que li donen de 

franc el dret d’anar a pescar, d'anar a tallar llenya, que el molí 

podrà ser seu, que no haurà de pagar drets al senyor [feudal]. 

És clar: en aquestes condicions aquest home emigra. És lògic. 

I emigra dins d’un àmbit que li és propi... a més, podia fer-ho 

a peu. No estic dient cap bestiesa  en aquest sentit. Jo recordo 

la primera vegada que vaig veure la carretera que uneix 

Occitània amb les terres de Lleida i fins i tot amb Lleida 

ciutat. És un camí que tot sovint voreja el riu, i vaig pensar 

que era evident que a l'època medieval aquella gent devia 

baixar per allà, per aquell tall de muntanya, que no es podien 

perdre, i que entre d’altres coses no els faltaria l'aigua... 

F.M.- És a dir, pujaven pel Capcir, per darrera d'Andorra, per 

l'Alta Garona, baixaven pels Pallars o pel Segre... 

J.V.- Segurament... I també està la qüestió de la llengua. Molt 

sovint m’he trobat amb filòlegs -bons filòlegs, no els de 

tercera divisió- que diuen: "Aquesta paraula no sabem d'on 

ve". Mira que bé! No se'ls ha acudit mai de mirar a veure si 

per casualitat l’occità també la tenia. I mira, doncs, resulta 

que sí... 

F.M.- Potser que, fins i tot el mateix nom, l'origen del nom de 

Catalunya, farien bé els filòlegs de mirar-lo de trobar a 

Occitània. 

J.V.- Sí, jo tinc una teoria sobre això, però, en fi, ara no és el 

moment... 

 

 

Historiadors que ignoren la veritat 
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F.M.- Perquè estem parlant, teòricament, dels càtars. A 

veure... Una realitat que trobem, que és força desconeguda, és 

la questió de la sobirania real i palpable dels comtes de 

Barcelona sobre aquelles terres occitanes. L'altra cosa que no 

coneixem gaire és l'Església Càtara, i suposo que això ha 

servit per fer volar molta fantasia. D'aquesta Església no hi ha 

pràcticament documents, a part dels de la Inquisició, 

interessats, suposo... 

J.V.- Oh, i tant! I sovint conservats a París
20

... 

F.M.- Bé, què podem dir, bastant sintèticament, de l'Església 

Càtara? El fet, és clar, que no hagi reeixit, que li varen tallar 

el cap en el seu moment, l’ha fet potser més romàntica... Què 

en sabem, d'això? 

J.V.- Déu n'hi dó, el que ja s'ha anat sabent, basant-nos en 

allò que ens ha quedat. De tota manera no s'ha de perdre mai 

l'esperança de trobar més coses... Recordo que quan vaig 

començar, molt jovenet, a estudiar si havia hagut catarisme a 

Catalunya tots els autors, persones molt respectables, deien 

que no n'hi havia hagut mai
21

. Se n'han rigut molt, de mi, per 

una boutade que vaig dir irònicament: que semblava com si 

un àngel amb una espasa flamígera [als Pirineus] hagués 

evitat el contagi. Però, escolta, jo aquelles terres me les he 

fetes a peu... passes [fàcilment] d'Occitània a Catalunya 

caminant. I no podia ser que les ideologies les traspassessin 

                                                           
20

 Les fonts originals, entre d'altres, dels treballs de Ventura sobre el 

catarisme han estat la col·lecció "Doat" de la Biblioteca Nacional de París 

i els registres de la Inquisició de Carcassona i de Tolosa, conservats a la 

Biblioteca Municipal de Tolosa i a la Nacional de París. Amb elles 

fonamentà la seva millor obra, El Catarismo en Cataluña, publicat al 

selecte “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras” de Barcelona 

(vol.XXVII, 1959-60). 
21

 Curiosament aquesta idea no havia nascut a Catalunya. La va 

entronitzar Menéndez y Pelayo el 1881, al seu celebèrrim Historia de los 

Heterodoxos Españoles. 
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igualment? Home, per favor! Aleshores... on va entrar 

primer? al Rosselló, és clar... evidentment [també] al 

Capcir
22

. Zones que avui són occitanes però que en aquella 

època eren catalanes. Zones que alguns filòlegs, entre ells en 

Lafont, diuen que la seva llengua, el donesà, és un català 

disfressat. És clar, perquè fa set-cents anys van passar a ésser 

domini del rei francès, [però] en aquells moments eren la 

mateixa gent... I [també] hi ha un altre tema molt controvertit, 

però que em diverteix molt: és el de la Vall d'Aran; aquella 

qüestió tan famosa de si va haver-hi o no, càtars, a la Vall 

d'Aran... 

F.M.- Aquell famós primer congrés o concili càtar en què es 

parlava d'un bisbe de la Vall d'Aran
23

? 

J.V.- Sí, allò que ha dit un soci, una cosa que trobo realment 

monstruosa. Ha dit que en el document està mal posat, que no 

diu "Aran", que diu "Agen"... quan [evidentment] diu Aran!. 

Oh, escolti, a partir d'aquí podríem trobar petroli a la plaça de 

Catalunya! a partir d'aquesta cosa... No, això no és seriós... Hi 

ha qui també afirma que tots els autors que han treballat el 

tema des de fa trenta anys diuen que no, que no és veritat 

[que posi "Aran"]. [Finalment] els americans, que disposen 

de molts diners per fer aquests estudis, tornen una mica al que 

a mi m’havia semblat que era possible... Però em molesta tant 

l’obstinació dels catòlics occitans, com l’actitud dels catòlics 

                                                           
22

 La petita comarca del Capcir està situada en un altiplà al NE de la 

Cerdanya, a la capçalera del riu Aude. 
23

 Concili de Sant Fèlix de Caramanh, de l'any 1167, el primer document 

que fa referència a la presència càtara al Llenguadoc. És l'acta de 

constitució de l'església càtara a Occitània. A les còpies de les actes 

d'aquest concili es llegeix, inequívocament, el nom de Ramon de Casals, 

del "concilium ecclesia Aranensis". 
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que volen exercir de catalanistes aquí a Catalunya. He dit el 

que he dit
24

. 

F.M.- El nacional-catolicisme? 

J.V.- No; això encara seria alguna cosa. No, no; jo els dic 

sempre els "d'oli d'ou": oli d'ou és el pitjor que pot ser una 

persona... que no sap què és, i que finalment no és res. Bé, a 

aquests els molesta que n'hi hagués hagut [de catarisme a 

Catalunya]. L'únic que admeten és el cas de Castellbò. És 

clar, Castellbò no pot discutir-ho ningú. Hi ha pergamins, per 

cert oblidats durant segles -no oblidats en el sentit que no es 

trobessin, sinó perquè no volien ni mirar-los-, dins dels arxius 

de la Corona d'Aragó i vaig fer una cosa amb la Vall d'Aran: 

[un document] parla d'un bisbe [càtar] de la Vall d'Aran que 

es deia Ramon Casals. Resulta que aquest bisbe, com ells 

diuen, era de l'església d'Agen, de la quinta forca... Si mires 

un mapa, Aran és la punta final de la terra occitana i Agen és 

a l'altra banda, a la Guyena, més a prop de Burdeus, 

certament, que de Tolosa. Bé... Molt bé: Ramon Casals, bisbe 

de la Vall d'Aran. No han fet una cosa molt senzilla, que a mi 

se’m va ocórrer fer -és clar que això vol dir feina, i la feina 

cansa: anar a l’arxiu de la Corona d'Aragó i mirar si en 

aquells anys, en el cens de la vall d'Aran, hi havia un senyor 

que es digués Ramon Casals... I, mira tu... Sí! 

F.M.- Hi havia un Ramon Casals!. 

J.V.- Almenys això. 

F.M.- ...que també estava present al primer concili càtar... 

J.V.- ...de Sant Fèlix de Caramanh. 

                                                           
24

 Per primera vegada a la conversa, Ventura lliga l’obstinació en negar 

l'existència de càtars a Catalunya amb el catolicisme militant. Per situar 

les seves paraules en un context ampli, cal recordar que, amb 

comptadíssimes excepcions (Balaguer, Vicens Vives), la història de 

Catalunya ha estat escrita al llarg d’un segle i mig per catòlics militants. 

Aquí cal situar el llibre de Mestre sobre els càtars, encara que amb un 

nivell acadèmic baix. 
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F.M.- Ahà . És el mateix personatge, evidentment. 

J.V.- No ho sé, però en tot cas la coincidència és clara. 

F.M.- Si no el mateix, almenys devien ser cosins germans!. 

J.V.- Aleshores, diuen: "Bé, de la Vall d'Aran no se’n sap res 

més [de presència càtara]". Però, escolta, jo he estudiat molt 

les religions, i fins i tot quan no hi ha violència externa, 

poden desaparèixer de cop i volta sense que en quedi rastre. 

Ara, imagina’t amb la violència! Mira, jo acostumo a posar 

l'exemple dels protestants dels segles XVII i XVIII que van 

venir, molts, a Catalunya fugint del regne de França. Van 

fugir. El que passa és que, per sort d'ells, no els van 

descobrir: és a dir, no tenim rastre seu perquè van poder 

salvar la pell. De tant en tant tenim algun testimoni de la seva 

presència: uns, expulsats de Puigcerdà -van tenir sort que 

[només] els expulsessin-, uns altres, detinguts al Maresme, 

etcètera... És a dir, que podia haver passat això mateix [amb 

els càtars de la Vall d'Aran]... Però ells diuen: "No tenim 

rastre de càtars a la Vall d'Aran". Cert, pel que deia abans 

dels documents. Ara bé: tampoc no tenim rastre de càtars a 

Agen! Aleshores, el que és vàlid per Aran, no serà també 

vàlid per Agen, o al revés?... Trobo que no és seriós, això. 

L'home que més ha negat l'existència de càtars a la vall 

d'Aran és un catòlic de professió, del Comenges -per cert, 

d'on ve també la meva gent, de la Bigorra i el Comenges-. 

Diu que allà tothom és molt catòlic... Doncs, mira: 

[certament] Castres avui és una ciutat ferotgement 

vaticanista. Abunden les estàtues [religioses] per tot arreu. 

No, no les tens a les esglésies, te les trobes pels carrers. Molt 

bé: al segle XVI, Castres tenia una universitat protestant!.... 

Tothom era protestant!... La no existència, avui, no prova -

doncs- la no existència abans [de càtars o de protestants]. En 

fi... Però més que res volia remarcar-te això: aquest desig de 
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negar que... [n’hi va haver, de càtars, a Catalunya]
25

. És clar, 

jo suposo que el fet d'imaginar-se que els seus avis i besavis 

puguin no estar al cel amb ells ha de ser terrible, jo ja ho 

entenc, això
26

. 

F.M.- Per a un catòlic convençut... 

J.V.- ...per a un catòlic, evidentment. 

F.M.- Deu ser molt fort... 

J.V.- Ha de ser horrorós, encara que a mi això no em 

preocupa gens. 

 

 

Els heretges exiliats a Catalunya 

 

F.M.- Seguint amb el nostre tema, en aquella obra del 59, El 

Catarismo en Cataluña... 
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 A la resta d'Espanya no va succeir el mateix. Les aportacions de 

Ventura varen canviar els llibres de text, i la historiografia acadèmica no 

va tenir cap problema en incorporar el nou paradigma. A l’oficiosa 

editorial Espasa-Calpe, en la seva Historia de España de Menéndez Pidal, 

el doctor José Mª Lacarra escrigué: "La represión cruzada contra los 

albigenses había provocado el éxodo de muchos herejes hacia 

Cataluña(...) Contra lo que se ha sostenido con cierta frecuencia, el 

catarismo penetró a este lado del Pirineo lo bastante como para 

convertirse en un auténtico problema. Jaime I procuró conciliar su 

fidelidad a Roma con un trato benevolente a sus exiliados(...) El monarca 

reiteró a menudo las medidas contra los heterodoxos, pero sin mucho 

empeño en hacerlas cumplir, a juzgar por las recriminaciones que se le 

hicieron desde Roma en los años siguientes" (Espasa-Calpe, HEMP, tom 

XIII, vol 2, pàgs. 149-150). L'autor es remet a El Catarismo en Cataluña, 

de Ventura. 
26

 En Jordi Ventura va ser francmaçó. La ironia aquí és evident. No 

obstant això, les seves primeres relacions amb els ambients catòlics 

militans varen ser força amistoses. El mateix pare Miquel Batllori, 

l'excel·lent historiador, lloà les seves recerques i li escrigué des de Roma 

una carta-pròleg pel seu llibre El heretges catalans, premi Yxart el 1962 

(Ed. Selecta, 1963). 
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J.V.- Publicada el 59, escrita el 57... 

F.M.- Bé [allí] sembla que queda clar, almenys pels 

documents que treies pel mig, que tota la franja muntanyosa 

estava ben plena de càtars, bé sobrevinguts, bé per 

influències, és igual... 

J.V.- És igual, exacte. 

F.M.- Hi havia càtars a la Catalunya diguem-ne nord, la 

franja muntanyenca. Ara bé, si acceptem que, sobretot amb la 

forta repressió tant d'en Simó de Monfort com després de la 

Inquisició, la gent va començar a fugir, devia haver un flux 

considerable d'occitans, tant si eren càtars como si no [en 

direcció a Catalunya]. 

J.V.- Exacte: emigrants econòmics i emigrants ideològics. 

F.M.- Just. Si acceptem això, i sembla que ja està prou 

provat, les noves terres, tant de Catalunya com d'Aragó,  

Terol, com tot València -les terres noves de València-, fins i 

tot Mallorca...  

J.V.- Sí... 

F.M.- Bé, hem d'entendre que, si més no, de càtars, càtars 

purs, n’hi havien; n’hi hauria d’haver com aquell fenomen 

residual i tardà de Belibaste
27

 a Morella... Des del 1213, des 

de Muret, la gran davallada, suposo que va haver-hi una 

riuada forta d'emigració occitana cap avall. Entre tota aquesta 
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 L'afer de Guillem Belibaste ens és conegut amb detall gràcies a les 

deposicions que féu el seu denunciant al tribunal de la Inquisició de 

Carcassona el 1322. Ens descriu detalladament la vida d'una comunitat 

càtara en terres catalanes, que evidentment no seria l'única existent. 

Gràcies a aquest afer coneixem una profecia corrent en els ambients càtars 

clandestins segons la qual hi hauria una guerra futura amb victòria final 

d'un príncep d'Aragó que donaria de menjar el seu cavall sobre l'altar de 

St. Pere a Roma ("Quod debeat descendere unus de genere regis 

Aragoniae, qui debeat dare ad comedendum equo suo super altare de 

Roma"). 
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gent hi hauria càtars, uns descoberts, altres no... Cap a on 

anava tota aquesta gent? Lleida, Prades, València, Tortosa...? 

J.V.- Sí, sí, bé... Quan jo vaig estudiar aquest tema, i d'això ja 

fa uns quants anys, va quedar clar que podíem mirar [de 

trobar-los] a les terres muntanyenques del nord-oest i a les 

terres de repoblació. La plana del Rosselló és una altra cosa. 

Lleida també ho va ser [terra per repoblar] en un moment 

determinat. Dins de l’arxiu de la Corona d'Aragó hi ha molts 

documents sobre Lleida, sobre càtars de Lleida... Hi ha un 

document, genèric, una mena de salconduit, sense cap nom, 

que diu, o ve a dir, una cosa així com: "El titular d'aquest 

document queda perdonat... té remissió dels seus pecats per 

catarisme i no se li confiscaran les propietats...". Imagina’t!. 

Si n’hi hagués hagut un de sol [de càtar] hi hauria el 

document [amb el seu nom], pero no, no, és una cosa 

genèrica... Eren un grapat!
28

 

F.M.- Aquest document era una mena de... 

J.V.- Un formulari [estàndard]. Imagina’t si deuria d'haver-

n’hi!. Bé, això d'una banda... I efectivament he trobat 

banquers, alguns d'ells fugen [de Lleida], els que no són 

perdonats, i emigren a València. A València ciutat va haver-

hi un dels més grans banquers de l'època, del segle XIII, es 

deia Guillem de Sant Melió, per citar-ho, era càtar. El rei, fins 

i tot, li va permetre que detingués el seu germà, Pere de Sant 

Melió, que encara vivia a Lleida i que havia estat acusat i 

perseguit per catarisme, i que ell mateix [Guillem] fes de 

carceller del seu germà. És a dir, era un home de molta 
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 El document, descobert per Ventura a l’Arxiu de la Corona d'Aragó 

porta el nom genèric de "Forma de remissió dels fets dels homes de Lleida 

per raó de l'herètica pravitat". En aquests anys, meitat del segle XIII, 

Lleida era la ciutat-porta en la ruta del fugitius occitans que es dirigien 

cap a València o Mallorca, i un bullidor d'heretges. Molts d'ells s'hi 

establien definitivament. Quan eren descoberts per la Inquisició obtenien 

el perdó pagant una quantitat a les arques reials. 
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influència, que a Pere el Gran ja rei, també li va fer molts 

favors. Era un home molt ric: préstecs a les ciutats, propietats 

de tota mena, etc. I quan morí, ell, en Guillem de Sant Melió, 

aleshores el condemnen post mortem i li confisquen tot. Vaig 

trobar el document
29

. A part de València també hi ha la zona 

de Morella [amb càtars], fins i tot abans que hi vagi Belibaste 

de qui, a vegades, he pensat que si s’havia dirigit allà és 

perquè sabia que hi havia gent [càtara]... Hi ha tota una sèrie 

de llocs, de zones, sobretot els Ports de Morella, on els càtars 

s'havien refugiat
30

. Hi havia una raó doble: geogràfica d'una 

banda, i és que en aquella zona es podien amagar i no eren 

notats pel que feien, i per altra banda [tenien] les terres, que 

eren de franc. Per cert, que hi ha aquella llei de Jaume I que a 

mi m'agrada tant i que deia, d'una banda, que les terres devien 

ser treballades i habitades almenys durant cinc anys, i d'altra, 

que no podien ser mai venudes ni a nobles ni a capellans. 

F.M.- Ah, està molt bé! 

J.V.-És un sentit de la llibertat extraordinari, una visió 

[exacta] del que passava... I també hi ha Mallorca. A 

Mallorca no n’he trobat de mallorquins [càtars], que 

evidentment no eren autòctons -tota la gent de Mallorca ve de 

fora, els esclaus potser no, però els que vénen, vénen de fora-. 

Entre aquests, de càtars, no n’he trobat, però sí a la conquesta 
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 En Guillem de Sant Melió és un cas paradigmàtic del tipus de càtars 

burgesos i rics establerts a Catalunya i a València. Comprà diverses 

vegades la seva absolució al rei Jaume, a Lleida i a València. A la mort 

del rei, la Inquisició va poder condemnar-lo i va confiscar-li els béns l'any 

1276. (Ventura: Catarisme i Valdesia als Països Catalans; VII Congrés 

d'Història de la Corona d'Aragó, 1-6/10/1962, vol III, Comunicacions, 

separata). 
30

 Està per fer una geografia del catarisme a les terres de repoblament de 

Catalunya. Les zones documentades són, fins ara: Lleida-Segrià, Segarra, 

Garrigues, Conca de Barberà, Priorat, muntanyes de Prades, tot el curs 

català de l’Ebre, Terra Alta, Matarranya i els Ports 

(Tortosa-Besseit-Morella). 
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de Mallorca. La gent més destacada de la conquesta
31

, tota era 

càtara. Els més destacats.  

F.M.- És curiós. Una altra dada que hi ha a El Catarismo en 

Cataluña és el sèquit reial. 

J.V.- Ah, sí... 

F.M.- ... el sèquit del rei Jaume I... 

J.V.- ... els primer anys, sí. 

F.M.- ... sembla que els "faidits", aquells refugiats d'Occitània 

a les muntanyes de les Corberes... 

J.V.- Durant vint anys, trenta anys, els va tenir al voltant. 

F.M.- Exacte. El mateix fill d'en Trencavel
32

, el gran heretge 

per antonomàsia... 

J.V.- ... l'Oliver de Termes, un altre tema sobre el que tinc 

una polèmica de fa temps, una polèmica civilitzada, no 

obstant... 
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 La conquesta de Mallorca tingué caràcter de croada. La mateixa 

Inquisició imposava com a penitència, als heretges descoberts, fer la 

guerra als infidels "ultra mare". Tot el seguici nobiliari del comte 

rossellonès Nunyo Sanç, de tanta importància a la conquesta de l'illa, era 

heretge. L'heroi de la conquesta, en Jaspert Barberà, tenia diverses 

condemnes per heretgia i va ser absolt a instàncies del rei Jaume per una 

butlla papal el 1247. 
32

 En Ramon Roger Trencavel, el vescompte heretge de Besiers i de 

Carcassona, fou tancat i mort per Simó de Montfort. El seu fill, juntament 

amb d’altres senyors desposseïts, s'establiren a les Corberes com a 

guerrillers, dits "faidits". Molts d'ells foren defensors dels castells 

fronterers amb el Rosselló i la Cerdanya (Aguilar, Termes, Peirapertusa, 

Quéribus, Puilaurens, Montsegur). Dos cops varen prendre la ciutat de 

Carcassona (1222, 1240). Durant molts anys trobaren refugi i protecció a 

la cort del rei Jaume. A Trencavel fill, sempre dit vescompte de Besiers i 

de Carcassona, el veiem signar els documents com a testimoni del mateix 

rei, cosa que implica una alta consideració i la confiança reial. (juliol de 

1224 a Escatron, agost de 1233 a Escatron, maig de 1235 a Montalban, 

octubre de 1235 a Sixena, maig de 1236 a Calataiud, octubre de 1241 a 

Barcelona, gener de 1243 a Perpinyà, febrer de 1243 a Cotlliure. Veure 

Miret i Sans, Itinerario de Jaime I, IEC, 1918). 
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F.M.- Amb en Jaume I sembla que hi hagi una certa 

polivalència, sobre la seva figura: va ser molt catòlic? no va 

ser tan catòlic? Va ser un pragmàtic? no va ser tan 

pragmàtic?... També es diu que es va aprofitar una mica d'una 

certa temperança per part de l'Església, amb en Ramon de 

Penyafort, que era un home de la terra, etcètera... La 

Inquisició sembla que es va aturar una mica amb en Jaume. 

La seva figura és força curiosa a l’entorn del catarisme. 

Diguem alguna cosa sobre això. 

J.V.- Sí... Bé. Ell es troba amb un fet. L'han criat de jovenet 

els francesos, encara que això és poc temps. Després, gent 

religiosa, encara que fossin els Templers, que això ja volia dir 

una religiositat una mica especial, si més no
33

... Era un home 

fervent, catòlic fervent, [això] es veu sobretot a mesura que es 

va fent vell. [De vell] se li veu aquella por pels pecats; la qual 

cosa no li impedia de tallar la llengua a algun bisbe
34

, però en 

fi... Era un home molt de la seva època. Fa aquella Croada 

fracassada [a Palestina] perquè té por que Déu el castigui, té 

por de ser castigat per Déu si no hi va, en fi, aquella cosa tan 

complexa... És evident que es tracta d’un home molt catòlic, 

però que es troba amb una realitat, i és que els consellers, els 

bons, els que han defensat el seu pare, els que li defensen les 

terres, son adeptes a aquesta religió!... 

F.M.- Càtars o filo-càtars? 
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 La infància de Jaume I (Jacme, Jacobus) va estar marcada per aquests 

dos fets. El 1208, als tres anys d’edat, va ser conduït a Carcassona per ser 

educat sota la tutela de la muller de Simó de Montfort, amb el pacte de 

casar-lo amb la seva filla. Hi restà fins 1214. Després fou traslladat al 

castell de Montsó sota la custòdia dels Templers, d'on fugí el 1217. 
34

 El 1245 Jaume I va fer tallar la llengua i desterrà a qui havia estat el seu 

confessor, el bisbe de Girona Berenguer de Castellbisbal, per haver 

declarat secrets de confessió. Per aquest fet va ser excomunicat fins que se 

li atorgà el perdó. 
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J.V.- Sí, hi ha les dues coses. N'Arnau de Castellbò és evident 

que ho era, encara que he llegit algun autor, no sé si d'aquí o 

de fora, que diu que no queda clar si era un ancià càtar o no... 

No cal dir bestieses. Perdó, però és que se m'acut de dir una 

altra cosa: quan la gent feia professió càtara es convertia en 

un ancià càtar amb totes les seves conseqüències, és a dir, no 

era un simple creient, i ell [l’Arnau] està demostrat que ho va 

ser, igual que la seva filla,
35

 en fi, etcètera... Els seus aliats, 

els comtes de Foix, que aquests [són càtars reconeguts]... Es 

va dient als documents, i insistint, que a l'hora de la mort els 

comtes de Foix, durant el segle XIII, tots fan professió de 

catarisme... Cal tenir en compte que el catarisme era això. 

Una religió que un cop l'adoptaves ho feies del tot, com el 

cristianisme dels primers segles. Ho eres i no podies deixar 

de ser-ho. Si volies ser-ho, doncs, no podies ser-ho a mitges, 

ho havies de ser al cent per cent, de forma que molts 

s'esperaven a l'hora de la mort. 

F.M.- Pel "Consolamentum"? 

J.V.- Exacte, que era una mena de bateig espiritual. A la 

Bíblia, en la primera carta als Corintis, capítol 15, verset 29... 

F.M.- Caram! 

J.V.- ... l'apòstol Pau parla del bateig dels morts. I sembla ser, 

pels especialistes que ho han treballat, que molta gent 

retardava fins pràcticament l'hora de la mort el moment de ser 

batejada, per poder complir estrictament els principis del 

cristianisme. És paral·lel, no dic igual, totalment paral·lel al 

que feien els càtars... De manera que aquesta gent esperaven 

l'arribada de l'hora de la mort, evidentment no morts del tot, 
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 Ermessendis de Castellbò, comtessa de Foix pel seu matrimoni amb 

Roger Bernat II i cunyada de la més cèlebre de les dones càtares, 

Esclaramunda de Foix, protectora del heretges de Monsegur, d'on, per 

cert, la meitat dels defensors van ser catalans. Arnau i Ermessendis de 

Castellbò van ser declarats heretges "post morten" el 1269, i les seves 

restes desenterrades i cremades. 
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és clar, per adoptar el catarisme. Aquesta gent rodejava 

Jaume I. El rodejava! Això d'una banda. De l'altra... S'ha dit 

sovint, per exemple, que Jaume I es desentén d'Occitània. No 

és cert. No se’n va desentendre mai del tot. D'una banda, 

l'Església li va dir... 

F.M.- ...”Mira, o deixes els occitans o t'excomuniquem ara 

mateix!"... 

J.V.- Sí, i no solament això, sinó, a més a més, li permeten 

[reclutar gent i diners contra els àrabs] perquè estava fent una 

conquesta, que de fet ell veia com una Croada, a València i a 

Mallorca... [Això] costava molts diners, i Catalunya no tenia 

aquests diners. El famós ciutadà Pere Martell, que és un dels 

que paga l'expedició a Mallorca, era de Marsella [un occità]. 

Sobre això, no s'hi pensa mai!. Clar, si l'home que pagava 

l'expedició, el gran capital, era de Marsella [occità] i els 

vaixells venien de Gènova i Pisa... volia dir que ell no els 

tenia [Jaume I]...[Catalunya] va estar molt de temps sense ser 

la potència marítima que serà després... De tal manera que 

l'Església predica una Croada... Mira, els documents hi són, el 

que passa és que no s'hi ha pensat mai
36

. [Els historiadors] es 

tanquen dins les fronteres espanyoles!. Fan com els trens 

espanyols, que s'aturen a Portbou. No van més enllà. Durant 

segles ho han fet així. No, no, els trens no, sinó la seva 

manera de pensar, que s'acaba aquí: a la que veien Cervera, 
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 La historiografia catalana deu a Ventura, a part del descobriment del 

catarisme català, una visió més àmplia de la història de Catalunya. Amb 

Alfons el Cast inicià la inserció de la realitat històrica catalana en una 

visió més àmplia del món medieval de la Mediterrània Occidental dels 

segles XII i XIII, mirant "més enllà" dels Pirineus. Mai no s'havien mirat 

els documents i les cartes que des de Roma es feren als habitants de 

Gènova, de Pisa o de Marsella tot animant-los a participar en les guerres 

de Jaume I contra els musulmans. Si d'una banda el poder catòlic l'impedí 

frontalment qualsevol ajut als occitans, de l’altra l'ajudà tant com pogué 

en les seves conquestes espanyoles. 
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deien que això no, això no toca. I evidentment [amb Jaume I] 

no se’ls ha acudit mai de mirar Roma, de mirar Gènova, o 

Pisa, Marsella... De manera que sí, li faciliten els mitjans [des 

de Roma] per fer aquestes conquestes que el fan, que el 

converteixen, en un gran rei, i que constitueixen, certament, 

la nostra nació. [Això] ho ha vist en Pierre Vilar i ho ha vist 

molta gent... Però, per exemple, pel que fa a la Provença, no 

fa gaire va haver-hi un autor americà, jesuïta per cert, que va 

descobrir i va treballar els documents de l'intent de Jaume I 

de fer una guerra contra França amb motiu de Provença... 

S'havia dit sempre, fins i tot gent molt respectable com Ferran 

Soldevila -que per cert tenia el document a tocar del seu 

desptax i no el va veure... 

F.M.- No el volia veure? 

J.V.- No, no... No se li va ocórrer. No, perquè ell era un gran 

historiador i una persona molt seriosa... No, no, no [no va 

haver-hi mala fe professional]. És que... No ho sé... Si no 

penses que al costat hi ha una cosa, no l'aniràs a buscar. 

F.M.- Al seu esquema, allò no hi entrava [la possibilitat que 

Jaume I pensés seriosament una guerra contra França]. 

J.V.-... En aquest cas els americans sí que han anat bé perquè, 

és clar, ells arriben verges -si és que són verges, si no han 

estat deformats per algun professor, i aleshores tot es veu 

malament...- De manera que [Jaume I] no es desentén del tot 

d'Occitània, però l'Església vetllava: fan anar i posar al seu 

cantó un Ramon de Penyafort... Hi ha una cosa [sobre 

aquest]. La Inquisició contra el catarisme, i finalment la 

mateixa Inquisició, té tres pares-mares: un espanyol, santo 

Domingo de Guzmán... 

F.M.- En Domènec. 

J.V.-... Domènec; una espanyola, Blanca de Castella; i un 

català, Ramon de Penyafort, que és qui li dóna l'armadura 

legal i és l'inventor d'aquella cosa tan horrorosa de la presó 

vitalicia, o bé allò altre [sobre els] que renegaven de la seva 
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religió i no eren cremats vius, que tota la vida havien de 

portar aquell vestit infamant de colors, que s’havia de veure 

d'una hora lluny, amb creus penjades... I això, això, és en 

Ramon de Penyafort qui s'ho inventa. 

F.M.- Suposo que a les zones del Llenguadoc tot allò va ser 

molt fort, va ser... 

J.V.- Sí... Evidentment, el catarisme és sobretot occità. El 

catarisme català és fill d'Occitània. No sabem que hi hagués 

hagut mai un bisbe català. Sí, hi havia diaques, que 

evidentment és més avall a l'escala... De tota manera, hi ha 

una cosa molt senzilla: els documents que jo he trobat 

demostren l'existència de càtars [a Catalunya]. Són 

documents econòmics. Jo sóc economista i ho vaig estudiar 

utilitzant la metodologia que m'havien ensenyat
37

. Aleshores 

[vaig estudiar] les confiscacions a través de tot això [dels 

documents]. Però, és clar, no vol dir que no n'hi haguessin de 

més humils, o que els documents [de confiscació de 

propietats] no apareguin... Això, d'una banda. De l'altra: hi ha 

un Concili a Tarragona, tot ell dedicat al tema de perseguir el 

heretges... 

F.M.- [Heretges] en general...? 

J.V.- Exacte. Valdesos, n'hi havia, però n’hi havia pocs, 

també. A més, la paraula "heretges" era sinònima en aquella 

època de càtars, perquè era l'heretgia o l'enemic per 

antonomàsia. Ara bé, jo vull preguntar a tota la gent 

[investigadora] honrada que volen estudiar aquest tema: 
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 Els documents utilitzats per Ventura són les actes inquisitorials i altres 

registres de l’Arxiu de la Corona d'Aragó consistents en confiscacions, 

donacions i vendes de propietats fetes als declarats heretges per la 

Inquisició. La declararció d'heretgia comportava la confiscació dels béns 

per l'erari reial. En aquests documents, hi figuren els heretges rics, els 

propietaris, però això no nega que n'hi haguessin molts més, de 

condemnats, sense béns per confiscar i que, per tant, no apareguin als 

documents d'expropiació conservats. 
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l'Església s'hauria molestat a fer un Concili contra una cosa 

que no existia [catarisme a Catalunya]? 

F.M.- I a Tarragona, justament! 

J.V.- Sí, a Tarragona, exacte. Francament, és molt estrany... 

F.M.- ... que no hi hagi "objecte" per a aquell Concili. 

J.V.- Seria demencial!... De forma, doncs, que si eren 

[només] vuitanta-vuit a Castellbò, o trenta-cinc a la Seu 

d'Urgell, tampoc valia la pena [de fer un Concili provincial]. 

No. Alguna cosa hauria d'haver-hi. Això vol dir que les 

generacions que vindran, no han de perdre mai l'esperança 

[de trobar més documents]... Ja dic, jo vaig trobar a París 

coses referides a Catalunya. Després, hi ha hagut molta gent 

que ho ha treballat, tot això. En fi. Jo estic encantat de la vida 

que sigui així [l’estudi del catarisme a Catalunya]. S'han de 

treballar els documents, em sembla molt bé. Però, és clar, si 

ens trobem que al 57 no n'hi havia ni un [de document 

descobert], al 59 ja en teníem de ben escampats... I jo no he 

deixat de treballar aquest tema. Jo n'he trobat més... [Tot 

això] em diverteix molt, perquè els plagiaris, que és una 

professió molt estesa, s'han dedicat, doncs, a expoliar allò que 

jo havia publicat... 

 

 

Repercussions de la Croada 

 

F.M.- Sembla com si a la historiografia catalana li passés una 

mica com a l'Església a l'hora d'acceptar determinades 

conquestes científiques, conquestes en aquest cas basades en 

documents, història real. Bé, lligant tot això, els qui sembla 

que no varen acabar de perdre la fe ni la confiança van ser els 

càtars clandestins que hi havia escampats per Catalunya i 

Itàlia: els llocs on varen fugir. Càtars o occitans... en fi, 

aquella gent. A les actes de la Inquisició fetes a Carcassona 

per l'afer Belibaste, s'hi troba aquella llegenda que deia que 
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un príncep de la casa de Barcelona -de la casa reial d'Aragó- 

acabaria donant de menjar al seu cavall sobre l'altar de Sant 

Pere
38

... 
J.V.- Per cert, que va ser profètic. 

F.M.- Sí, sí... Sí! 

J.V.- Carles V. 

F.M.- Exactament, exactament, finalment ho van 

aconseguir... 

J.V.- Precisament. Ho dic de broma però, en fi, va ser així
39

. 

F.M.- És curiós. Jo això, i per un motiu semblant, ho tinc 

escrit en un altre lloc... En fi... Bé, cap a finals del segle XIII, 

és a dir, quan ja la Croada ha fet tot el que havia de fer -s'ha 

                                                           
38

 Aquesta profecia, que ja coneixem de l'afer Belibaste, també corria per 

Itàlia. Deia: "Dicebant quod Fridericus tertius sugeret et ampliaret eorum 

ecclesiam et manteneret eos et oprimeret clericos, et tunc ipsi predicarent 

et essent in honore et ecclesia Romana deprimeretur". Les esperances 

dels càtars italians estaven posades en Frederic III de Sicília, fill de Pere 

el Gran i continuador de la política anti-vaticana dels Staufen alemanys i 

del partit gibel·lí de les ciutats. 
39

 El Sacco de Roma, 1527. El Papa Climent VII formà una Lliga contra 

Carles V (Lliga de Cognac o Clementina) amb ciutats italianes i Francesc 

I de França. El rei francès no va complir cap ni un dels compromisos 

contrets per lliurar-se de la presó després de la batalla de Pavia (1525); la 

seva aliança amb Roma enfurismà l’emperador contra el pontífex. La 

reacció imperial fou contundent: arrasà tot el nord italià i prengué la 

Ciutat Eterna. Durant vuit dies les tropes imperials saquejaren, violaren i 

cremaren, despullaren els cardenals i els feren ballar nus pels carrers, i 

convertiren els temples en estables. Ni durant els moments més àlgids de 

la controvèrsia entre els Staufen i el Papat havia succeït res de semblant. 

El secretari de l'Emperador, Alfonso de Valdés, en la seva obra Diálogos 

de Mercurio y Carón, referint-se als fets, posa en boca de Sant Pau 

aquestes paraules: "Si ella -la seu apostòlica- perseverara en el estado en 

que yo la dexé muy lejos estubiera de padescer lo que agora padesce". 

Aquesta data ha estat considerada com una "fecha negra" per la 

historiografia espanyola. No obstant això, era la culminació lògica de la 

política catalana a Itàlia, generalment enfrontada al Vaticà, una mena de 

"solució final". Roma mai més s'aixecà contra aquesta política. 
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signat Corbeil-, d'alguna manera en Jaume considera que 

aquesta pàgina s'ha tancat, es desentén una mica d'Occitània, 

es dedica a anar cap a les noves terres, etcètera. Però sembla 

que el seu fill, potser perquè estava més lligat a la Provença, 

en Pere el Gran, doncs, mai va deixar de... 

J.V.- I la muller!... Era d'una família filo-herètica, filo-

càtara
40

. 

F.M.- No està malament!. A més, és curiós, perquè sembla 

que amb Pere el Gran... sembla com si hi hagués una 

condensació final, però en grau suprem, de tot allò que va 

significar Occitània, quant a llibertat, cavallerositat, totes 

aquestes coses maques, en fi... Tornem a la qüestió política i 

històrica real: quan Pere el Gran, després de la segona Croada 

contra Catalunya, desfà l'Església i França a Panissars
41

, els 

heretges clandestins comencen a pensar que potser sí que 

vingui aquest príncep de la casa d'Aragó que faci mal a 

Roma, que prengui Roma, i tal... Això [aquest sentiment] 

suposo que va ajudar Pere a l'hora de conquerir Sicília... 
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 El matrimoni de Pere el Gran amb Constança Staufen, reina desposseïda 

de Sicília i néta del gran Frederic II Hohenstaufen, fou l'únic èxit de 

Jaume I enfront del Vaticà. Per aquest matrimoni Pere el Gran es convertí 

en el cap del gibelisme europeu. Cal recordar l'enfrontament radical entre 

el Papat i els emperadors Staufen, que eren coneguts a Roma com una 

"raça d'escurçons". 
41

 Tots els pobles tenen en el seu passat un moment especialment èpic, 

brillant, incomparable. Catalunya té el seu propi a la jornada de Panissars, 

l’octubre de 1285. És la gran data positiva de la seva Història, la gran 

victòria. La majoria de les altres dates significatives, no cal mencionar-les, 

són negatives, fruits del ressentiment per la impotència pròpia. El fet que 

aquella victòria fos aconseguida contra Roma, la seu apostòlica que havia 

excomunicat el seu rei i posat les seves terres en entredit, l'ha rebaixada 

als ulls dels historiadors catalans, aclaparadorament catòlics militans. Tant 

se val: a la resta d'Europa sempre ha estat vista com l'esclat d'un home 

únic (Pere el Gran) i d'una primera potència (Catalunya). És 

psicològicament urgent, per a Catalunya, fer un gran llibre sobre Pere el 

Gran i la jornada de Panissars. 
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J.V.- ... sí, sí, indiscutiblement. En aquest cas sí... 

F.M.- Aquí relligarem amb Bòsnia i farem dos-cents anys de 

cop i volta. 

J.V.- Ja ho pensava, ja... 

F.M.- Primer: fugitius d'Occitània cap a Itàlia. Hi ha... 

J.V.- I de Catalunya! Els tinc documentats. Molts menys, 

però hi ha catalans que s'hi refugien, a Itàlia. Sí, sí, a Apúlia... 

F.M.- Bé. El cas és que a Itàlia hi ha dos partits a les ciutats, 

els güelfs i els gibel·lins, en graus d'un cert pro-vaticanisme, 

els uns i d'un anti-vaticanisme, els altres, seguint aquella 

tradició dels Staufen, gibel·lins contra Roma... Enmig 

d'aquesta situació arriben els catalans a Sicília. Després, la 

gran desfeta de França i Roma a Panissars. Sembla ser que els 

catalans -la casa de Barcelona- estan cridats a desfer el poder 

de Roma. A veure, resumim dos-cents anys, ni més ni menys, 

des de Pere el Gran fins a Bòsnia-Hergzegovina. 

J.V.- Sí, sí. Et diré el meu punt de vista, que és el següent, 

molt resumit, és clar: una gran part de la burgesia de les 

ciutats Itàlianes és càtara. Per això el patró de la Inquisició, 

que era Sant Pere Màrtir, és mort pels càtars de les ciutats
42

. 

Per cert, tenim a Barcelona -i perdona aquest petit incís- les 

nostres muntanyes  batejades amb noms que no són de debò: 

si a Collserola li digueren Tibidabo el segle passat, Sant Pere 

Màrtir té un altre nom que, ho sento, no recordo mai
43

... Així 

que estem ben vigiladets... 
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 Pere de Verona, 1206-1252, inquisidor general d'Itàlia. Fou mort en una 

emboscada pels patarins quan feia el camí entre Milà i Como. Fou 

declarat sant i màrtir per l'Església. Curiosament els seus pares havien 

estat declarats heretges (maniqueus). 
43

 El bateig catòlic de Collserola data de començaments d'aquest segle. El 

cim del Tibidabo, on s'aixeca la basílica del Sagrat Cor, té per nom propi 

el de Puig Aguilar. El cim de Sant Pere Màrtir, al sud de la carena, on 

s'alcen les antenes repetidores, va ser conegut fins fa poc com Mont 

d'Orsà. El nom de Collserola (Coll S'Erola), ara aplicat a tota la muntanya, 
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F.M.- Bé, a Sant Pere Màrtir hi ha unes bones antenes... 

J.V.- Sí, almenys per allí entra la civilització, i no pas l'altra 

cosa... Bé, tornant a Itàlia, hi ha una cosa que també s'ha 

oblidat: hi ha hagut americans, novament, -perquè disposen 

de diners, perque venen verges, verges en el sentit ideològic- 

que han estudiat, imagina’t!, la influència del catarisme en la 

pintura. D'una banda, en els documents dels mercaders de 

Florència... Un dels rituals càtars que se'ns ha conservat ve 

[en un document] de Florència en una data en què 

teòricament ja no hi havia càtars. Aquest autor ha estudiat, 

per exemple, la influència que té el catarisme en la pintura i 

que, segons ell, -cosa que s'ha de discutir i estudiar, però que 

realment és molt suggerent- ve a dir: la ideologia càtara, que 

ja no es podia manifestar per escrit, es manifestarà a la 

pintura... Hi ha coses realment frapants [en aquestes 

pintures]. Sembla ser que els càtars es van inventar [un nou 

mètode] per obtenir el consolament, es a dir, d’entrar a ser 

"cristians" -perquè aquest era el nom que es donaven-. Ells no 

es deien ni càtars, ni perfectes, ni res d'això; ells només es 

deien "cristians", i punt. 

F.M.- "Bons cristians"? 

J.V.- O "cristians", sí, sí. Això és una cosa que s'oblida 

sovint. De "perfectes", ells no se’n van dir mai, ho deien els 

altres
44

. Però, en fi, això és a part. Doncs, [a l'acte del 

consolamentum] hi devia haver testimonis. Ara bé, a mesura 

que la Inquisició va anar treballant cada vegada millor, un 

dels dos testimonis presents en aquell consolamentum, sota 

                                                                                                                        

és el propi del replà que hi ha al cim de l'actual carretera de Barcelona a 

Sant Cugat ("erola": pla petit al cim d'una muntanya). 
44

 Ni tampoc es van dir mai ni càtars, ni albigesos ni res de semblant. A 

Itàlia eren coneguts com "patarins", el nom d'un antic partit urbà (Pataria) 

que en els seus orígens, a Milà, lluitava contra la corrupció eclesiàstica. El 

Papa Innocenci III va fer una gavella de tots els seus noms: "Impii 

Manichaei que se Catharos vel Patarinos apellant". 
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tortura, acabava revelant el nom de les persones que hi 

estaven presents. Però ells es varen inventar un sistema que 

consistia en la presència de l’ancià càtar, que donava el 

consolament, i com a testimoni, una pintura. 

F.M.- Ahà! 

J.V.- ... present a dins la sala on es feia això. D'aquestes 

pintures, se n'han conservat algunes. 

F.M.- Ah, està molt bé... 

 

 

El cas bosnià 

 

J.V.- De manera que no queda eradicat del tot [el catarisme]. 

Això, després, es junta, salta, o es manté curiosament a 

Flandes. De manera que aquelles pintures tan estranyes de 

pintors flamencs, que semblen fetes per un boig, aquest autor 

americà les ha estudiades i et dóna la clau [per entendre-les]: 

són, naturalment, una crítica ferotge contra la Inquisició i 

contra l'Església -si no, et semblarien coses de bojos, però no 

ho són-. I d'una altra banda, es va relligant, relligant, fins que 

ve el protestantisme, i aleshores tot això s'hi barreja. No és 

estrany que el protestantisme, a les terres occitanes, sorgís a 

les mateixes localitats on hi havia hagut càtars. Això és un fet 

indiscutible. Evidentment, també n’hi ha a la  Bretanya [de 

protestants]; també n'hi ha a altres zones franceses. Però quan 

neix a Occitània és a les mateixes ciutats, i de vegades -és 

clar que avui podem saber moltes coses que abans no se 

sabien- són gent descendent dels que havien estat perseguits. 

Això d'una banda. De l'altra, em parlaves de Bòsnia. 

Efectivament, en el mateix moment, el mateix Papa Innocenci 

III i els que vindran després, prediquen la Croada contra el 
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occitans càtars, i també prediquen la Croada
45

 contra els 

adeptes del catarisme a Bòsnia- Herzegovina, on van arribar a 

tenir un rei autòcton [càtar]. L'Església farà servir els 

hongaresos i els serbis -mira tú quina casualitat: ortodoxos 

serbis i catòlics hongaresos- per massacrar aquella gent... 

F.M.- Els actuals serbis i croats contra els musulmans... 

simplificant-ho
46

. 

J.V.- Sí, perquè es faran musulmans cansats de ser perseguits 

pels ortodoxos i pels catòlics. Preferiran la religió 

musulmana, que quan vol és molt tolerant. I encara, a 

principis d'aquest segle [XX], als anys 20, hi havia gent a 

Bòsnia -ara no en deu quedar ni rastre, imagina’t el que està 

passant- que sabia que algunes de les cases eren dels 

descendents d'aquella gent. En el segle XVIII, a principis, uns 

missioners jesuïtes van fer un “raport” -jo l'he llegit, es 

conserva al Vaticà- que expliquen que han vist uns 

musulmans molt estranys que llegeixen constantment 

l'evangeli de Sant Joan, l'evangeli preferit dels càtars. És a 

dir, aquesta gent [els bosnians] es passà a l’Islam per a no ser 

perseguits pels altres, de manera... I avui són acusats de 

traïdors, d’haver-se passat a l’Islam dels turcs, etcètera. Però 

és que es veieren en la necessitat  de fer-ho. I, curiosament, 

això també s'ha negat [el catarisme dels bosnians]. A les 

universitats catalanes, i suposo que també a les espanyoles, 

s'ensenya que la gent de Bòsnia no era heretge, sinó d'una 

altra religió,  que no va haver-hi allà una religió càtara. Hi ha 

hagut gent... Recordo una vegada que un d'aquest "savis" de 
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 Es van declarar oficialment dues Croades contra Bòsnia, el 1239 i el 

1245, utilitzant com a braç secular executor la catòlica Hongria i després 

l’emperador Segimon. La repressió durà cent anys, amb constants aliances 

i contra-aliances en un ambient extraordinàriament complex de relacions 

polítiques i religioses, amb l'afegit de la presència dels turcs otomans. 
46

 Recordem que la conversa tenia lloc el març de 1995, en plena guerra a 

l'ex-Iugoslàvia. 
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vint-i-dos anys, s'aixecà enmig d'una conferència a Girona: 

"Ep, escolti, això no pot ser!"[que els bosnians fossin càtars]. 

En fi, jo no sé serbo-croat [la llengua de Bòsnia] però sí que 

he llegit traduccions... i agafes els rituals dels cristians de 

Bòsnia -es deien així, ho repeteixo: "cristians", s'ha d'insistir 

en això-,  agafes els rituals, que són la part més important 

d'una religió, i mires el ritual càtar d'Occitània en occità i el 

ritual càtar de Florència en llatí...i són idèntics! Evidentment 

era la mateixa gent! Ara, allò que es pot discutir és qui va 

començar, qui va convertir i qui fou el convers: bé, això ja és 

una altra cosa. 

F.M.- Potser el fet que Bòsnia hagi estat càtara és una cosa no 

gaire coneguda per la història catalana, almenys a nivell 

popular. Aquell catarisme que existia a Bòsnia -parlem del 

segle XV-, en temps d'Alfons el Magnànim... Quan ells [els 

bosnians] varen cridar Alfons el Magnànim, a banda que allò 

[sobirania catalana sobre Bòsnia] fos un fet real i tingués 

certa consistència, tenien present [en la seva crida] que la 

casa de Barcelona era aquella que havia defensat els càtars 

d'Occitània? 

J.V.- No ho sé. Podria ser també que el cridessin com a sobirà 

de Nàpols, que era un poder veí. Això no ho sé. L'única cosa 

que puc afirmar al respecte és el que he escrit i publicat, i és 

que els destacaments catalans se’n van a aquella zona i a 

Albània
47

... D'Albània, concretament, hi ha un document on 
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 L'últim cap de l'església càtara de Bòsnia fou Esteve Vucxitx, "herzog" 

(duc) del País d'Hum, després conegut com Herzegovina, "País del Duc", 

al sud de l'actual Bòsnia (voltants de Mostar). Tot el país, incloent-hi el 

districte de Srebrenica, tenia una població enterament càtara ("patarina", 

segons els reports dels inquisidors). Per lluitar contra els catòlics tant 

s'aliaven amb els turcs com amb qualsevol altre poder. El propi Vucxitx i 

el sobirà albanès Scanderberg es declararan vassalls del rei d'Aragó a 

canvi de la seva protecció. El protectorat català sobre Bòsnia-Herzegovina 
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diuen: "Envieu-nos sacerdots -evidentment catòlics- per 

celebrar missa -diu- perquè la gent d'aquí, l'Església d'aquí, 

no té el ritual nostre". Hi ha hagut qui ha avançat que eren 

ortodoxos. Potser sí. Geogràficament, si ho mirem des d’un 

punt de vista geogràfic, és evident que era possible, però era 

més possible encara que fossin càtars, gent lligada amb 

Bòsnia. Podria ser... 

 

 

Catarisme i fenòmens contemporanis 

 

F.M.-En qualsevol cas, sembla que en el segle XV el 

fenomen càtar, els últims residus de catarisme, s'acaben a 

Bòsnia-Herzegovina, diguem-ho així. 

J.V.- Sí, sí, exacte. És l'evidència. 

F.M.- Bé. Passen 400 anys, abans de la Segona Guerra 

Mundial, i algun alemany troba que hi ha certa similitud entre 

els cicles llegendaris germànics i artúrics, el Parsifal i el 

Montsalvat, i Montsegur. I, de cop i volta, a partir d'aquí es 

deixa caure sobre el fenomen càtar, simbolitzat amb 

Montsegur, tota aquesta mena d’esoterisme actual filo... filo-

no-sé-què... Interessos nazis o neo-nazis... En fi, tota aquesta 

barreja. ¿A què es deu tot aquest interès tant, d'una banda 

científic -no barregem massa les coses-, com aquesta altra 

mena d'interès, diguem-ne, esotèric, pel fet càtar? 

J.V.- Estàs tocant un punt molt extens i molt complicat... 

F.M.- Resumim-ho en deu minuts. 

J.V.- És molt difícil. En el cas de... Bé, no, mira, és que al 

segle XIX... Hem de tirar més enrera dels 30, quan el nazisme 

funciona. En el segle XIX, els que tornen a "descobrir" -

descobrir entre cometes, evidentment-, els que tornen a fer 

                                                                                                                        

i Albània durarà uns trenta-cinc anys, fins que al 1463 totes aquelles terres 

van passar a mans turques. 
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recordar l'existència d'una floridíssima literatura occitana i 

una civilització, són alemanys -de vegades alguns jueus són 

alemanys, això no cal dir-ho-. Tot això [els trobadors, 

Occitània, el "martiri" de Montsegur...] es posa de moda. Per 

exemple, Nietzsche té una obra que en fa referència. 

F.M.-La Gaia Ciència. 

J.V.- Exacte, la Gaia Ciència... En d'allò... el compositor... 

Wagner, també s'hi interessà molt [Parsifal, Montsalvat]... 

[L'interès] ve d'aquí. I no té res d'estrany que els alemanys, 

que mai no s'han deixat d'interessar per aquests temes, de cop 

i volta, ho volguessin relligar [catarisme, cicles germànics]. 

És un fet, sembla ser, que el nazisme també tenia una part 

d'esoterisme, però, és clar, dins l'esoterisme, dins la ment 

humana també hi ha sempre, finalment, dos aspectes, dos 

pols, el negatiu i el positiu. 

F.M.- Això és càtar! 

J.V.- Home, i tant! Tant es pot anar cap al positiu, com pot 

sortir la part negativa. És la tradició esotèrica cristiana, que 

després  s’ha volgut oblidar, i que per exemple es troba a 

l'Apocalipsi... Sí, sí, hi és! 

F.M.- Sí, sí, ho crec. 

J.V.- Aquell llibre famós, que diuen que no té cap ni peus. I 

tant que en té! Està claríssim! El que passa és que si no el 

vols veure obert... evidentment mai el veuràs obert. És el 

problema de sempre. Hi ha dues menes de creació dins l'ésser 

humà. L'Home, el microcosmos, ha de vomitar el 

macrocosmos, que seria Déu o, segons la meva manera de 

veure-ho, la Gran Naturalesa, fot-li el nom que vulguis, m'és 

igual, mai no ho sabrem, almenys en vida nostra no ho 

sabrem... Aleshores [l'Home] ha d'imitar i arribar a ser com la 

Gran Naturalesa, i ha de ser Creador. Però pot crear de dues 

maneres. Pot crear a través del sexe, que està molt bé, fins i 

tot per a mi, encara que els càtars ja saps que ho rebutjaven -

ells anaven pel camí de la virginitat, de la puresa i de la 
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castedat- i [també] pot crear intel·lectualment, que no vol dir 

fer obres, no vol dir pintar -encara que sí, també- sinó que vol 

dir aquell altre pol positiu, en tots els sentits de la paraula, 

d'irradiar el Bé, i, aleshores, això sí relliga amb els hindús 

[per exemple]... Pensa que un amic meu, que ja és mort fa 

anys, feia cada trimestre uns quaderns d'estudis càtars i els 

primers suscriptors que van arribar venien de l'Índia. No de 

París, no...venien de l'Índia!... Perquè es relliga tot això, 

s'ajunta... 

F.M.- No serien pas de Bombai, concretament? 

J.V.- Sí. 

F.M.- Curiós. 

J.V.- Sí, encara que no té res d'estrany... 

F.M.- Parsis, mazdeistes, zoroastrians
48

... 

J.V.- Sí, sí, és possible, és possible. En aquest cas eren 

hindús, però no té res d'estrany perquè a última hora 

l'experiència humana... 

F.M.- ... es resumeix en coses bastant constants? 

J.V.- La raça humana és una, diguin el que diguin, i, 

finalment, és clar, tots tenim les mateixes coses. Per exemple, 

tenim al davant, en aquest moments, un cartell d'indis
49

 

[americans] que ara me l’estava mirant... No buscava això 

però he recordat aquella religió que es diu l'Església Nativa 

Americana -per tenir situació legal als Estats Units s'han de 

dir "Església"- que és d'aquell grup d'indis que utilitzen una 

droga per tenir experiències místiques, el peiot, del que 

després va sortir l’LSD, que és molt més perillós. El peiot 
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 A Bombai encara existeix una comunitat "parsi", descendent dels perses 

mazdeistes refugiats a l'Índia després de la conquesta musulmana de 

Pèrsia. La seva religió prové directament de les doctrines de Zaratustra, el 

gran profeta del Dualisme. 
49

 La conversa tenia lloc al despatx de la directora de l'escola, una 

americana d'origen indi. El cartell en qüestió era una gran fotografia en 

blanc i negre d'un cap de tribu índia nord-americà. 
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està tolerat, és permès. En prenen molt poc i tenen 

experiències de tipus místic... És una manera de tenir aquesta 

experiència mística a la qual els càtars i els ioguis hindús 

arriben a través de dejunis i abstinències. Els grans dejunis 

dels càtars, dic grans perquè eren llarguíssims... Això és un 

fet que ningú no podrà discutir, i suposo, que hi ha "alguna" 

cosa més... Jo tinc un amic, que és metge cirurgià, i sempre 

em diu: "És curiós, si a aquella persona que estàs obrint en 

canal li fas allò desperta, me la mates! I, en canvi, li fas 

adormit i no passa res...". [Aquest home] és més aviat 

escèptic. Sí, però, l'evidència és això. A mi em va operar i de 

vegades ho penso i dic, és clar... si m'obrien en canal de viu 

en viu, pobre de mi!, i de qui sigui... De manera que hi ha 

alguna cosa més. Que jo no sé quina és i que no m'atreviria a 

dir, però sí sé que les experiències són aquestes... Jo us 

aconsellaria, si és que sóc algú per donar consells -els cabells 

blancs que ja tinc potser m'ho permeten-... que està molt bé 

que la gent s'interessi pel budisme zen, jo aprecio molt que 

s'interessin per les experiències índies, que al capdavall han 

conservat una cosa que els occidentals han perdut. Però hi ha 

una altra experiència, hi ha una tradició pròpia europea que, a 

més és cristiana, encara que sigui dels cristians que van 

perdre i que amb Constantí van quedar perseguits i fora del 

corrent oficial, i que els càtars, certament, van conservar. Hi 

havia una experiència mística. Amb la Inquisició -i això, la 

gent que no ha treballat els documents inquisitorials no ho 

pensen sovint- la persona que era interrogada deia tan poc 

com podia, diantre!. La gent que ha estat empresonada per la 

policia, i jo ho vaig ser, sempre mira de dir el mínim, 

procurant que no et peguin, evidentment, però també 

procurant de dir el mínim... De manera  que [això] jo ho he 

vist en els interrogatoris dels judaitzants
50

 dels països 
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 L'altre gran tema d'interès de Ventura ha estat el judaisme als Països 
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catalans del segle XV... que sembla que no fossin jueus. 

Procuraven de dir el mínim possible perquè l'inquisidor 

sabés, també, el mínim i no pogués anar contra la gent que 

encara no havia estat detinguda. Els càtars, doncs, van fer 

igual, evidentment... De forma que [de] les experiències 

místiques, o no en van voler parlar, o als capellans no els 

interessaven, o potser tot alhora... Però sí que hi és, és evident 

[el misticisme del càtars]. Hi van deixar referències... [per 

exemple] la gent dels pobles de les zones càtares no feien res 

que no els ho digués l'ancià. És a dir, si anéssim a algunes 

d'aquestes esglésies especials que tenen els americans, diríem 

que estaven en estat de profecia, en situació profètica, és 

igual, una situació exaltada, de clarividència. L'ancià càtar 

tenia un paper semblant [estat profètic, guia espiritual i també 

quotidiana]. Aquesta és la part menys coneguda [del 

catarisme], és també la part més perillosa, perquè això dóna 

també lloc a molts bojos... Ho sento, és molt perillós. Com 

diria un amic meu: “això s'ha d'estudiar amb recepta mèdica”. 

Però no es pot negar que hi havia aquesta mística. A part que 

si una religió no té aquesta mena d'experiència, és morta. És, 

per exemple, el que manté en marxa l'Església catòlica: tota 

aquesta mena de creences. No és pas el ritual, que sovint pot 

ser molt fred. I el mateix puc dir de moltes esglésies 

americanes, que quan hi vivia em vaig interessar 

                                                                                                                        

Catalans. Sempre basant-se en la documentació dels arxius inquisitorials, 

ha escrit nombroses obres al respecte (Contribució a l’estudi dels salaris 

a la Inquisició valenciana, ed. Fomento, 1969; Documentos Económicos 

de la Inquisición referentes a los judíos conversos de Gerona. 1490-1504, 

“Cuadernos de Historia Económica de Cataluña”, XIV, 1976; La 

Inquisición española y los judíos conversos barceloneses -tesi doctoral-, 

Universitat de Barcelona, 1975; Els inicis de la Inquisició espanyola a 

Mallorca, ed. Curial, 1977; Inquisició espanyola i cultura renaixentista al 

País Valencià, Premi Joan Fuster 1977, Eliseu Climent Ed, col. "3i4", 

1978). 
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d’estudiar
51

... A part, una gent que pot acceptar que els 

cremin vius, francament... 

F.M.- Deien les actes de la Inquisició que anaven cantant cap 

a la foguera... Al tanto!... S'ha de estar molt segur per anar 

cantant cap al foc! 

J.V.- Realment. 

F.M.- ... molt segurs de la seva fe. 

J.V.- Jo no seria capaç de fer-ho. 

F.M.- Deu ser que nosaltres ja no tenim aquesta mena de fe 

que es tenia abans. 

J.V.- Exacte... Ha d'haver-hi [al catarisme] alguna cosa més. 

No podia ser una creença freda, amb uns dogmes que de 

vegades son difícils d'entendre. Hi ha rastres, hi ha rastres 

d'això, que mica en mica vas trobant. 

F.M.- Bé. L'any passat [1994] es va complir el 750è 

aniversari de la caiguda, de la presa i de la foguera, de 

Montsegur. 

J.V.- Sí, ens hi acostem... d'aquí uns dies serà el 751è. 

F.M.- Sí, el que passa és que hi haurà [a Montsegur] massa 

francesos i potser també massa barcelonins, per allò que 

dèiem de la indústria turística... 

J.V.- Sí, aquesta és la part llastimosa, sí. 

F.M.- Bé, llastimosa, però hi és. 

J.V.- No, no... Dic això perquè, per exemple, venen formatge 

càtar, quan ells no en podien menjar! I vi càtar... i ells no en 

bevien!... Home, no!... Saps, a mi m'han arribat a oferir en un 

restaurant de Pàmies, Pamiers -per cert que d'aquí ve el 

cognom català Pàmies-, doncs, em van oferir un bistec càtar. 

F.M.- Bistec càtar? [tampoc menjaven carn] 
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Ciències Empresarials. Actualment és professor d'Història econòmica a la 
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J.V.- Però, quin mal gust!. No, no era per la carn, era la idea... 

Era un bistec cremat. 

F.M.- Ostres! 

J.V.- És la cosa més horrorosa que he vist a la meva vida! 

F.M.- A part d'horrorós i de mal gust, doncs, que... 

J.V.- ... sí, sí... què bèsties, no? 

F.M.- Exactament: què bèsties! 

J.V.- És clar, has de pensar que el francès no menja mai la 

carn com nosaltres, ben cuita. Ells se la mengen més aviat 

crua... Doncs, a més a més, la idea bèstia de ser cremat, ben 

cremat!. Vaig voler-ho demanar per saber què era... i em 

trobo amb allò! 

F.M.- Bé, deixem-ho... Sembla ser, i podíem acabar així, que 

al cap de 750 anys d'haver cremat els heretges a Montsegur, 

d'alguna manera, allò que deia en Manes, que la Llum sempre 

acaba triomfant, si és que el catarisme el podem enfocar i 

englobar dins del maniqueisme... 

J.V.- No, no. Són coses paral·leles... 

F.M.- Bé, d'acord... Però la idea aquesta, doncs, que al final, 

en la baralla dualista entre el Bé i el Mal, la Llum i les 

Tenebres, i tot això... al cap de 750 anys, sembla ser, que hi 

ha com una mena, si no de revenja, sí de resorgiment... 

Sembla com si la Llum comencés a fer-se una mica, en el 

sentit aquest del mite dual... 

J.V.- Al cap de 700 anys "lou laulier reflorir…". Això ja es 

deia al final del segle passat... 

F.M.- Al cap de 750 anys -compte amb aquesta profecia. 

encara ens prendran per esotèrics-. 

J.V.- Pitjor per ells. 

F.M.- Pitjor per ells. L'Església catòlica sembla que està 

vivint -diguem-ho així- els seus últims temps, que hi ha un 

buit espiritual fort, almenys per a la majoria de la gent. 

J.V.- Però es referan a l'Àfrica. 

F.M.- Es referan a l'Àfrica? 
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J.V.- Ja s'estan refent a l'Àfrica, és un  procés llarg... 

F.M.- Ah, els catòlics! 

J.V.- Sí. 

F.M.- Bé, però això, a nosaltres no... 

J.V.- No, és l'argument que fan servir, i probablement és cert: 

no hi ha capellans, no hi ha vocacions sacerdotals a 

Catalunya, però n'hi ha a Colòmbia... 

F.M.- Sí. Els importen, i allí, a la Seu d'Urgell, els preparen. 

J.V.- Sí. Això [la manca de vocacions] no els ha immutat 

mai, però en fi... 

F.M.- Bé, però el cas és que nosaltres estem aquí, vivim aquí. 

J.V.- Ja, ja ho he entès. 

F.M.- Passen aquestes coses: interès creixent per l'esoterisme 

i coses raríssimes, més o menys raríssimes... 

J.V.- Sí. És el perill quan hi ha un buit... 

F.M.- El buit avui existeix aquí. 

J.V.- Sí, això és evident. 

F.M.- El catarisme, l'interès pel catarisme, reneix a partir 

d'aquest buit? 

J.V.- No, el catarisme no. Fins i tot hi ha hagut gent que ha 

volgut crear un neocatarisme. Ja fa cent anys que dura 

aquesta bogeria... A aquest amic meu que publicava aquella 

revista trimestral li deien el Papa càtar, i pobre, no... Jo no 

puc deixar de tocar de peus a terra. Més m'estimo... Hi ha una 

cosa molt curiosa. Has parlat abans dels 750 anys... Bé: l'any 

passat, és a dir, l'any del 750è aniversari de Montsegur, es va 

crear l'Euroregió, composta de Catalunya, el Llenguadoc-

Rosselló... 

F.M.- I Midi-Pyrennées. 

J.V.- ... i Midi-Pyrennées, que per cert el president d'aquella 

regió no vol que es digui així, vol que es digui Occitània 

Central -el que passa és que costa vèncer la inèrcia francesa-. 

Però no deixa de ser curiós: "Una cosa que no existeix" 

[unitat catalano-occitana]. En Ramon d'Abadal em deia: "La 
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frontera més perfecta que hi ha al món és la frontera hispano-

francesa". Li vaig preguntar si havia estat mai a la Cerdanya. I 

no em vaig atrevir a preguntar-li si havia estat a Llívia!... En 

lloc de ser la frontera més perfecta, és una frontera 

escargotada, però, en fi
52

... I de l’altra qüestió ja ni se’n 

parlava. Doncs, bé: s'ha creat!. I ara s'està parlant de l'aigua 

del Roine. Del Roine!, que és ben lluny, és la que beuríem si  

no hi fos la de l’Ebre, perquè, és clar, els aragonesos tenen les 

seves idees pròpies... Molt bé doncs, aleshores la del Roine. 

És a dir, que aquesta unitat que negaven de cop i volta 

[reneix]... Potser parlaran francès, potser parlaran espanyol, ja 

no ho sé, però de cop i volta torna... 

F.M.- Allò que deia en Maragall sobre els Pirineus, "Jo no 

sé... 

J.V.- Ah, sí... "Jo no sé com..." 

F.M.- ... "jo no sé quan..." 

J.V.- ... "però arribarà el dia que el Pirineu regnarà..." Jo l'he 

citat i m'han pres bastant el pèl, però, en fi
53

... Si més no, s’ha 

de respectar, un poeta nostre... I a més, el sentit aquest... Jo 
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 Aquí encara ressona, trenta-cinc anys després, l'antiga picabaralla amb 

Ramon d'Abadal. 
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 El primer a ironitzar sobre el poema fou el mateix Ramon d'Abadal. 

Transcrivim de l'obra d'Abadal ja citada (A propos...) la frase irònica i el 

propi poema: "Aquesta idea -els Pirineus com espina dorsal d'un estat 

catalano-occità- sorgeix de la interpretació històrica d'un estat d'esperit i 

d'uns sentiments contemporanis... una subtil idea poètica d'enamorats de la 

muntanya, que es manifesten en unes esperances tan vagues per a 

l'esdevenidor que llur millor expressió són els versos de Maragall que 

Ventura posa com a colofó al seu llibre (Alfons el Cast) i que em plau 

portar ací, com si fóssim damunt el Carlit, sota el cel blau i davant els 

horitzons infinits; 

                   

                 "Jo no sé com, però un vent de profecia 

                  corre sobre eixos monts d’ací, d'allà; 

                  jo no sé quan, però vindrà un dia 

                  que el Pirineu regnarà". 
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no sé si serà el Pirineu o no, que regnarà, però en tot cas el 

Pirineu tornarà a tenir la importància que havia perdut i, en 

tot cas, el que havia estat... tornarà
54

. I no podem evitar-ho. 

Hi ha lleis econòmiques... 

F.M.- Deterministes i determinants? 

J.V.- Sí, i que evidentment donen després pas a un tipus de 

societat, donen lloc a un poble, els pobles que siguin, que sí 

que sembla que tornen... Una cosa que no es va dir gaire -són 

petites coses, però tot té valor en aquest món- quan es 

preparaven els Jocs Olímpics de Barcelona és que els aparells 

cronometradors que es van fer servir, es van fornir en una 

fabriqueta creada a prop de Tolosa... I a Tolosa, i suposo que 

això deu esverar prou als francesos, els homes de negocis 

tolosencs estudien català, hi ha cursets... Jo he estat contactat 

per gent de Tolosa per publicar llibres infantils... en català!. 

Això fa deu, quinze, vint anys, hauria semblat una broma o 

els efectes d'una insolació... No podran evitar que hi hagi el 

TGV... pobrets. Fan tot el que poden perquè no hi sigui, però 

[no ho podran evitar]... Jo recordo quan havia de connectar 
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 És manifesta la nostra personal simpatia per Jordi Ventura. És per això 

que li volem donar un cop de mà, tot recordant aquí aquell altre poema tan 

famós i conegut de la nostra Edad Mitjana, i atribuït al llegendari comte 

de Foix, Gastó Phoebus: 

 

                  "Aquéros mountanhos / Que tan nautos soun 

                   M'empachon de beyré / Mas amous oun soun 

                   Se sabi oun las beyré / Oun las recountra 

                   Passarey l'aigueto / Sens pou de m'nega 

                   Nautos, bé soun nautos / Mès s'abaïssaran 

                   E mas amouretos / D'iou s'aproucharan" 

 

("Aquestes muntanyes que tan altes són / No em deixen veure / Els meus 

amors on són / Si sabés on veure'ls / On trobar-los de nou / Passaria les 

aigües / Sense por d'anegar-me / Són altes, ben altes / Però s'abaixaran / I 

els meus estimats amors/ A mi s'acostaran."). 
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amb l'altra banda de la frontera: era impossible en un dia anar 

a Perpinyà i tornar. Era totalment impossible. Avui és 

factible... La gent de Tolosa vénen, cosa que no entenc, però 

vénen a veure les revistes del Paral·lel... Agafen el cotxe i... 

És possible. I tot això, més aviat, va a més. És a dir, que això 

[Occitània] tornarà... Jo m'estimo més mirar-m’ho des 

d’aquest sentit... Des del punt de vista religiós?... Tot varia... 

A mi m'interessa molt la cosa aquesta [càtara], però sí que 

m'agradaria almenys que s'hi aprofundís... I una altra cosa que 

voldria dir -abans ho has citat tu, però no ens hi hem abocat: 

Prades. Si els francesos, i la meitat són occitans, tenen ciutats 

on hi ha el record càtar, i les visiten, a mi m'agradaria... El 

que passa és que no he aconseguit ni parlar amb l'alcalde de 

Prades, i això que els voldria donar el meu auxili... però no, 

hi ha aquells filtres intermediaris que et pregunten fins com 

es deia el teu besavi per poder parlar amb el senyor alcalde, i 

arriba un moment que et canses. Però Prades va ser càtara 

fins més enllà de l'època de Belibaste. 

F.M.- Al segle XIV? 

J.V.- Sí, a principis del XIV... Hi ha cartes de Jaume II 

tornant a enviar inquisidors, en fi... els càstigs típics, per a la 

gent de Prades. I alguns dels noms que he trobat de gent 

condemnada -he buscat al fogatge, el cens, de 1497 de 

Catalunya i vaig anar a mirar el de Prades, a veure què 

passava-... Els cognoms que es troben en el segle XII i XIV 

s'havien perpetuat encara al 1497. O sia, hi havia famílies... 

No els castigats,  és clar, aquells, pobres... però hi quedaven 

els parents, els germans, els cosins, el que fos... És una dada. 

F.M.- Home, i tant que és una dada important. 

J.V.- I, a més, les ideologies es conserven dins les famílies. 

Queden soterrades. Es parla... sense que els de fora puguin 

saber-ho. Però no s'esborren tan fàcilment. L'ésser humà té 

aquesta sort. 

F.M.- I les mares són un element de transmissió considerable. 
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J.V.- Exactament. I en el catarisme -no n’hem parlat, però val 

la pena que ho diguem ara- es donava una gran importància a 

la dona,  que igualava l’home en l'exercici del sacerdoci i en 

els seus poders de predicació i d'administrar la justícia -

semblaven feministes d'avui-. La dona va ser molt fidel [al 

catarisme], més que ningú. Això no és privatiu del catarisme, 

al judaisme també la dona... Al capdavall és la transmissora 

de les tradicions i, tal com deia Salvador Espriu,... saps què 

deia Salvador Espriu? Deia que el català l'havien salvat les 

dones i els poetes... 

 





Coda 
 

 

 

 

DOS PERFILS 
 

 

El 12 de març de 1995 vaig quedar citat amb en Jesús Mestre 

i Godes per enregistrar material sobre el càtars. Volia portar 

al Fèlix Villagrasa l'última paraula sobre l'assumpte perquè 

pogués fer un bon programa a la seva ràdio. El llibre d'en 

Mestre sobre els càtars portava escassament tres mesos a les 

llibreries i començava a fer-se notar. No obstant això, no era 

en Mestre qui primer se m'havia acudit per entrevistar-lo. Ho 

vaig intentar abans amb en Jordi Ventura, de qui, almenys, en 

conexia l’obra i per qui sentia el respecte que se sol tenir 

envers els mestres. Però cada cop que el telefonava, en 

Ventura em sortia amb preguntes estranyes, com malfiant-se 

de les meves intencions últimes. En Robert Lafont, a qui 

havia anat a visitar a Montpeller per altres qüestions, ja 

m’havia avisat del seu caràcter, fent-me saber algunes de les 

coses llegendàries que durant molt de temps l'han 

acompanyat, i presentant-me’l gairebé com un foll. A la 

tercera trucada el vaig deixar per impossible. Tot el contrari 

que amb en Mestre: li vaig trucar dijous dia 11 i vam quedar 

per a l'endemà mateix a casa seva, a Sarrià. En Mestre volia 

vendre ràpid el seu producte. 

 

D'entrada la cosa ja va anar malament. L'enregistradora no 

gravava. Vaig canviar la casset i, comprovant que tot estava 

en ordre, vam iniciar la conversa sobre aquells heretges 

occitans que tant havien de significar en l'esdevenidor 
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posterior de Catalunya. Vam estar parlant una hora i mitja, un 

tomba i tomba de casset. Amb això, en vaig tenir prou per 

adonar-me que aquell home no havia descobert res de nou 

sota la capa del sol. Tot el que sabia era un sofregit fet a base 

de trossets d'ací i d'allà. Però en Mestre transpirava aquella 

vanitat senil d'un home que, als seus setanta anys, acaba de 

trobar el que havia estat el somni de tota la seva vida: la 

notorietat pública, l'afalac massiu i la consideració. 

Certament, això és molt humà i no era pas jo qui li havia de 

retreure. Evidentment, aquella classe de reconeixement públic 

li hagués estat més difícil d’aconseguir en el seu ofici de pèrit 

tèxtil. Tanmateix, vaig pensar que va tenir força voluntat com 

per iniciar la carrera d'Història als seus cinquanta anys, encara 

que també vaig pensar que aquesta edat ja és massa tardana 

com per fer grans descobriments en qualsevol camp. Els vicis 

mentals ja són forts, l'esperit ja està massa ple de mobles 

vells i la intuició, generatriu d'idees noves, ja no funciona al 

dos-cents per cent, que és com millor treballa aquesta rara 

facultat humana. Tot plegat, juntament amb la seva imatge 

beatífica i quasi sacerdotal, em va semblar un més d'aquests 

productes que les editorials s'inventen d'un dia per l'altre i 

que, amb una bona promoció, serveixen per vendre uns 

quants quilos de paper imprès pel Sant Jordi corresponent. 

Poca cosa era en Mestre, ni carn ni peix. Amb el que havia 

escoltat, en Fèlix no podria fer un dels seus salvatges 

programes a la ràdio. Pensava en això mentre aquell home 

m’acomiadava a la porta de casa seva, satisfet d'ell mateix, 

jesuític, com si el seu cognom s'hagués convertit en la seva 

categoria: un mestre. 

 

Però aquella vanitat li acabaria jugant una mala passada a en 

Jesús Mestre. Aquell mateix mes de març de 1995 es 

celebraren a la Pedrera unes jornades sobre catarisme a les 

quals havia estat invitat per la Fundació Caixa de Catalunya 
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juntament amb d’altres historiadors del catarisme. Entre ells 

hi figurava l'Anne Brenon, la directora del Centre d'Études 

Cathares Rene Nelli de Carcassonna, considerada la primera 

autoritat mundial sobre el tema, autora del llibre Le vrai 

visage du Catharisme. Aquelles jornades significaren per en 

Mestre la glòria acadèmica, l’ascensió a l’Olimp dels savis... i 

l'inici de la seva caiguda a l’infern dels plagiaris.  

 

D'una banda, la mateixa Brennon, tot i haver només fullejat el 

llibre Els Càtars d'en Mestre, durant aquelles jornades li va 

fer saber, a part de felicitar-lo, que molts paràgrafs 

s’assemblaven molt a allò escrit per ella cinc anys abans a Le 

vrai visage... D'altra banda, i sense cap connexió, un d'aquests 

lletraferits anònims que tant abunden a casa nostra, en Miquel 

Macià, col·laborador esporàdic de la revista El Triangle, 

escoltant la conferència d'en Mestre també va notar que tot 

allò li sonava molt. Va comprar el llibre d'en Mestre i tot 

comparant-lo amb l'exemplar que tenia de Le vrai visage... es 

va adonar que paràgrafs i fins i tot pàgines senceres 

coincidien, traduides del francès al català, exactament en tots 

dos llibres. La tempesta sobre en Mestre estava a punt de 

caure. L'Anne Brenon, des de Carcassona, una vegada 

confirmat el plagi, publicà una nota molt dura sobre l'afer al 

número 25 de la revista Heresis del segon semestre de 1996. 

Deia: "La brutal deshonesdetat d'aquest procediment no fa 

més que llançar sospites sobre les intencions d'aquest 

compilador de textos històrics". L'estigma ja havia caigut 

sobre en Mestre des del front carcassonès. A l’altre front, el 

barcelonès, en Miquel Macià també va confirmar les seves 

sospites i va comunicar la troballa a qui ho havia de 

comunicar, és a dir, a en Jordi Ventura, que dels plagiaris ja 

n’estava fins allà on se sol estar en aquests casos. Durant tot 

l'any 1996 s'anaren movent els fils d'aquesta petita batalla 

subterrània fins aconseguir que els mitjans se’n fessin ressò. 
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Primerament va ser el febrer del 1997, a les pàgines del 

setmanari El Triangle, després una sèrie de notes aquí i allà, a 

La Vanguardia, a El País, a El Punt de Girona, que fins i tot 

va publicar les pàgines copiades (en francès i en català).  

Fou un bon espectacle, el d’aquella obra sobre els heretges 

cremats per l’apostòlica Església de Roma, el llibre català 

més venut dels últims anys. El grup editor d'en Mestre, 

Edicions 62, que ja havia invertit en ell amb altres obres (Els 

Templers, Els primers cristians), com si fos la gran esperança 

blanca del catalanisme catòlic, des dels primers indicis de 

plagi va posar en marxa la seva maquinària publicitària per 

contrarestar les evidències, fent aparèixer en Mestre fins a 

l'atipament en els mitjans afins al negoci del 

nacional-catolicisme local. La pròpia Vanguardia li dedicà 

una pàgina sencera per desagreujar-lo ("de què?"). El 

súmmun del (des)greuge va ser portar en Mestre al programa 

"Millennium" que TV3 va dedicar la primavera del 97 al 

tema dels càtars. Hasta aquí podíamos haber llegado, 

Sancho. Fou el punt i final d’en Jesús Mestre i Godes, l'antic 

pèrit tèxtil reconvertit en mestre d'historiadors per obra i 

gràcia de la indústria editorial. 

 

Evidentment, jo no podia saber res de tot això aquell 12 de 

març de 1995, quan vaig marxar de la casa d'en Mestre 

després de la nostra conversa. Només pensava en trucar al 

Fèlix Villagrasa per dir-li que ja tenia el material pel 

programa de la ràdio, tot i que no m'agradava massa. No 

obstant això, "Déu no ho volgué". En anar a comprovar 

l'enregistrament de la conversa resultà... que no s'havia gravat 

res!. Ni havent canviat la casset i comprovat el seu correcte 

funcionament, aquella gravadora es va negar a enregistrar les 

paraules d'en Mestre. Si fóssim als temps medievals es podria 

pensar que allò havia estat el judici de Déu. 
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Ara ja es tractava d'una urgència. El programa d'en Fèlix 

havia de sortir la setmana següent i jo no tenia el material que 

li vaig prometre. Així que aquella mateixa nit del dia 12 vaig 

trucar de nou a en Jordi Ventura, sense gaires complexos ni 

romanços. Sembla ser que la determinació ens dóna una altra 

entonació de veu,  un poder de convicció més alt. Aquella 

trucada assolí l'èxit que les tres anteriors no havien tingut. 

Quedàrem amb en Ventura per a l'endemà, dissabte 13 de 

març. Ni se'm va ocórrer dir-li què m’havia passat amb en 

Mestre, ni que acudia a ell com si fos una reserva desesperada 

d'última hora. Això no es fa amb els mestres, jo ja n’era 

conscient. 

 

En Jordi Ventura semblava ben bé un d'aquests pastors 

anabaptistes americans que t'aturen pel carrer per donar-te la 

bona nova de la teva salvació. Anava impecablement vestit, 

amb un vestit blau marí i una corbata vermellosa. El que 

primer em va sorprendre va ser la seva aparença jovenívola, 

donat que els textos que jo havia llegit d'ell eren datats als 

prehistòrics anys seixanta, i escrits, a més a més, amb un estil 

d'inconfusible maduresa intel·lectual. M'esperava un avi i 

vaig quedar força parat. En Fèlix, que malgrat la seva 

ideologia llibertària era un perfecte mestre de cerimònies, ens 

va tancar al despatx de la directora de l'escola on havíem 

quedat, tot deixant que aquell parell de tronats filo-càtars s'ho 

anés fent a la seva. Tot va transcórrer fluidament i suaument, 

com un passeig en barca per un estany d'aigües tranquil·les. 

El deixeble reconegué el mestre. Després d'haver entrevistat a 

gent cèlebre a València, a Madrid, a Tolosa, a Montpeller, a 

Barcelona, ja sabia que de mestres n'hi ha ben pocs, i en Jordi 

Ventura i Subirats n’era un d'ells. Res a veure amb l'home 

vanitós i més aviat mediocre que havia entrevistat el dia 

abans. 
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No en vam tenir prou amb l'hora i mitja de la casset. Ni ell ni 

nosaltres. Aquesta vegada en Fèlix es va assegurar que la 

conversa quedés ben enregistrada, però ja no es tractava 

només d’una gravació d'aquestes que fas a tota pastilla per 

cobrir l'expedient. Fora de l'escola encara vam continuar 

plegats una bona estona, parlant de tot el que calia parlar. En 

un moment determinat, a en Ventura li van caure les 

llàgrimes parlant de la guerra civil espanyola i de la seva 

mare. Certament, un home molt singular. Un home, un 

mestre, que havia dedicat la seva vida a batallar per una causa 

perduda i que veia com els seus enemics s'aprofitaven fins i 

tot del seu treball. Vaig recordar, i li vaig dir, el que en 

Robert Lafont, l'antic amic occità, em va comentar a 

Montpeller sobre ell. Que el prenia per foll, que era un 

"boutard", un romàntic a deshores. En Lafont, segons 

Ventura, era tot el contrari: un espavilat, un oportunista, un 

delator que havia treballat per a la prefectura de policia 

durant el fets repressius a França per la guerra algeriana. Ell, 

en Ventura, almenys va continuar sent honest amb les seves 

causes, però ja se sap que els honors arriben pels honestos 

quan ja són morts i que el món dels vius és el territori dels 

espavilats. I que justament això era el que estava passant 

també en la qüestió de la resurrecció del catarisme. Ell veia 

com li trencaven el que havia estat el seu treball, la seva vida, 

la nina dels seus ulls. De com s'aprofitaven de les seves 

troballes i com expoliaven les seves investigacions. De com 

els mediocres i els plagiaris pujaven al cel terrenal del 

reconeixement i de l'afalac, i de com ell, l’heretge Ventura, el 

mestre, el més entès, el de més autoritat sobre el tema, era 

arraconat i condemnat a l’infern del silenci. Que n’era encara 

de fort el catolicisme a Catalunya!. Això no ho va dir, però ho 

va donar a entendre. Ens vam acomiadar al carrer després de 

les cerveses tavernàries. En Ventura va tirar Aribau amunt, 

cap a la solitud immisericorde de casa seva. Em va semblar 
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com si una gran llosa d'incomprensió aixafés les esquenes 

d’aquell home profundament religiós i realment singular. 

Quin bon catòlic hagués estat si hagués tingut un confessor a 

la seva alçada! 

 

Però els savis també tenen amor propi. L'èxit de vendes de 

Els Càtars d'en Mestre devia ser especialment punyent per en 

Ventura. Una guerra soterrada va començar entre tots dos. Si 

de primeres en Mestre era aliè a tot el que se estava coent, 

portat de núvol en núvol pels seus editors, quan van aparèixer 

les primeres notícies del plagi va quedar astorat. Òbviament 

va comprendre que en Ventura estava al darrera de tota 

aquella ofensiva que venia pels fronts de Carcassona i de 

Catalunya. A partir d'aquell moment, en aquella petita guerra 

de vanitats traslladada als mitjans, i sense mai citar-se pels 

seus noms, en Ventura seria per en Mestre "un altre 

historiador català del catarisme", i en Mestre per en Ventura 

"un plagiari" o genèricament, "els plagiaris". Així, fins al ja 

cèlebre programa "Millennium" de TV3 del 3 d'abril de 1997. 

 

Els responsables del programa van demanar el 18 de març al 

Centre d'Études Cathares de Carcassona que enviessin 

alguna persona pel col·loqui sobre els càtars, assabentant-los 

que també hi serien presents en Lluís Racionero, en Peter 

Berling i en Jesús Mestre. La supina ignorància que del tema 

i de l’estat de la qüestió tenien els documentalistes d'aquell 

programa va fer descarregar la tempesta sobre en Mestre. Fou 

com encendre un misto en un tanc de benzina. Així, en 

Nicolas Gouzy, el director del Centre, contestà cortesament 

que ho consultaria, encara que advertia que la presència en el 

col·loqui d'en Jesús Mestre no era una bona credencial per a 

la presidenta del Centre, la mateixa Anne Brennon, tot 

recordant als responsables del programa ("seran ximples, 

aquests de Barcelona!") les notícies aparegudes a la premsa 
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catalana sobre el plagi d'en Mestre del llibre de l'Anne 

Brennon. Finalment, aquesta s'excusà de participar en la 

tertúlia i des del centre carcassonès van cridar a en Jordi 

Ventura perquè, si volia, hi participés, dient-li que "vous 

auriez en face de vous trois grands plagiaires et faux 

romanciers", animant-lo a participar per mantenir a ratlla "à 

ceux faux cathares de l'emission Millennium". De retruc, el 

centre internacional d'estudis càtars més prestigiós del món, 

deixava com uns draps bruts a en Berling i a en Racionero 

("falsos romancers") i posava la llosa sobre la tomba d'en 

Mestre. No era una simple desautorització epistemològica: 

era el retret més fort que es pot fer a qualsevol investigador. 

A partir d'aquí un home pot ser un bon pèrit tèxtil, pot vendre 

llibres multitudinaris sobre les excel·lències de la dieta 

d'albergínies, pot fins i tot portar el cafè al director literari de 

qualsevol editorial, però mai, mai més, podrà tenir cap mena 

de respecte intel·lectual. 

 

En Ventura ho havia aconseguit finalment. Els seus dos anys 

de treball de corc havien ensorrat la tarima d'en Mestre. 

Contestà a la crida feta des de Carcassona deixant anar la 

tensió acumulada durant tant de temps. Deia: "Tout d'abord, 

parce que je ne puis que faire miens les propos de Mne. 

Brennon dans le sens que "ce serait faire trop d'honneur que 

d'offrir" a un plagiaire "la tribune d'un colloque avec des 

historiens medievalistes". Dés le début de tout ce cirque chez 

moi, il a été mon principe de ne point partagner avec des 

individus de cet acabit... Finalement si TV3 avait souhaité ma 

présence, il ne leur aurait été point difficile de me contacter, 

puis que depuis fort longtemps je suis ici bien connu des 

cercles mediatiques ainsi que, bien entendu, des milieux 

d'historiens professionels". La venjança ja s'havia acomplert. 

L'intercanvi epistolar TV3-Carcassona-Ventura va ser 

publicat íntegrament, amb còpies dels originals, per la revista 
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El Triangle, que malgrat ser minoritària, sempre acaba 

arrossegant al pou el personatge entredit. Recordem el cas 

Cullell. 

 

Ara bé, què ens queda de bo després d'aquesta foguera de 

vanitats casolana? En Jesús Mestre certament no era ningú 

pels estudiosos. Ha estat només un producte editorial "de 

temporada" que acabarà oblidat com qualsevol altre. Però, i 

en Ventura?. Ell és un mestre amb majúscules, un 

investigador de gran volada, i tot aquest afer l'ha fet tancar-se 

encara més dintre de la seva crosta protectora. Darrerament 

se'l veia molt reaci, molt tancat, evitant tant com podia les 

seves aparicions i conferències, tot i que ha estat 

reiteradament convidat a fer-ne. Tem que el catarisme es 

pugui convertir també a casa nostra en un producte turístic 

com ja passa al Llenguadoc. Té por que això succeixi perquè 

ell ho veu des d'una perspectiva més humana, més 

transcendental. El seu material d'arxiu és immens. Les fitxes 

que guarda sobre la Inquisició, els jueus catalans i la 

presència de càtars a Catalunya, què en serà de tot això? Hi 

ha el handicap de la seva malaltia i de la seva edat avançada, i 

no és del tot segur que a ultratomba hi hagi màquines 

d'escriure. Catalunya necessita d'en Ventura el fruit final del 

seus treballs. 

 

¿Per quan el gran llibre que ha de venir, el definitiu, el més 

ben bastit, el que pugui tancar brillantment el cicle obert el 

1959 amb El Catarisme a Catalunya? Per quan, això, mestre? 

 

Francesc F. Maestra 
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L’últim càtar és la transcripció d’una entrevista al professor Jordi Ventura emesa per 

Ràdio PICA durant l’any 1995. L’inesperat interès que en els darrers temps han 

despertat aquells esdeveniments medievals al nostre país ha incitat els autors a 

publicar-ne el contingut íntegre. Durant la conversa el lector va descobrint aspectes 

que, més o menys volgudament, han quedat marginats de les obres publicades 

recentment sobre el tema. La influència de l’emigració càtara a la Catalunya del segle 

XIII, la confrontació entre els comtes de Barcelona i Roma o el catarisme bosnià són 

alguns dels punts de referència al llarg de la conversa entre J.Ventura i F.Maestra. El 

catarisme, el seu extermini i les repercussions posteriors són tractats sense embuts, 

amb un to a vegades col·loquial, posant de relleu les reticències amb què la 

historiografia catalana tradicional ha tractat el tema. Enginyosa i irònica a voltes, la 

conversa dóna una visió molt actual d’una història aparentment llunyana. L’edició 

compta amb les anotacions adients per proporcionar els coneixements complementaris 

a tot aquell lector qui vulgui gaudir de les refexions de Jordi Ventura, el més 

important dels investigadors catalans sobre l’heretgia càtara. 



 

 

 

 

 



 


