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SALUTACI O

Avui ens disposem a tirat 1a casa per la
finestra. Avui fem una'excutsi6 exttaotdin&ria. Que
6s extraordindria ia s'ha notat en el pteu, i tanbd
pe7 fet de que serem dos dies tora, 1a gual cosa no
6s gaire habitual en nosaLtres encata que no Cs 7a
primera vegada ja gue a Perpinyd hi vam set a dormir
ai visitar les Alberes i un vegada vam dormir a Gdsol
abans de pujar el Pedraforca.

Sense anar mds LJuny, T tany passat a l'{ontf errier
i a Camutac vam fer nit en 7a gue podriem dir ptimera
part de l t excursi6 d'avui . encara gue no l t hem
camptat com dei cicLe "coneguem CataTunya" per qlue
ja ni hi erem.

Aguesta vegada sj que hi serem. encata (lue en
eLs seus lImits nord. EJ poble de SaTses, constitueix
tradicionaTment el punt mds ai nord de Cataiunya. A7
retornar de qualsevol punt dtEuropa per Ttautopista,
aL passar pel costat dei castell de Saises i tot
veien el Canigi sempre ens arrenca all6 de ttJa s6m a
casatr i f ins hi tot T tautopista qlue f ins aguel7
moment e.s deia la lTequadociana passa a dir-se 7a
cataiana.

Per aqueTTs gue no siguin tant viatgets, com a
mlnim sonari a776 de t'De SaLses a Guardamartt, com a
Ttnits nord i sud deL domini de7 catald.

SaTses 6s e1 linit nord de Cataiunya, 6s un
pobTet situat ai costat dels estanys i aiguamoTls, en



aLtre temps molt m4s importants qlue eL separen deL
mar i al pau de les Corberesr gue separen Catalunya
d'OccitAnia, el Rossel16 del Llenguadoc. Limit entre
dues l7engues, perd no lInit entre dues cultures,
encara gue avui totes dues dominades pels bdrbars deL
nord.

f com a frontera gue 6s, a SaLses li toca tenir
un caste7l, que ser& motiu dtuna de Les nostres
visites.

ParLant de TImits nord, moLt a prop de SaTses,
una mica m6s a L'oest i entre muntanyes, en eLs
primers reLl"eus de les Corberes, hi ha TaLtefiL7, un
petit poblet amb castell feudal inc76s, gue a m€s de
ser famds pels exceT.lents vins que sthi fan, s'hi
han trobat a praPt a la cova Arag6r ies restes
humanes mds antigues d'Europa, i pet tant de CataLu-
nya. Aixt doncs. no soiament anirem a condixer el
ltnits geogrdfics, si no que tanbC veurem els llmits
histdrics, fins ara conequts, deJ nostre paIs.

Deia abans que 7'any passat vam fer una excursi6
fora del"s lInits de Catalunyar conctetament va set a
OccitAnia, i molt relacionada amb 1 tambient cAtat que
en aguelTa dpoca es vivia a la Talaia. De fet aqueTla
experiCncia no guedard compTerta fins gue no visitem
tota una aitre coi 7a de L locs de trascendentaT
importdncia pel fendmenl avui i apofitant que estem
per aqui dalt farem una visita a dos casteLLs mds
dels dits ttcasteLls Catarstt, encata que de fet la
seva reJaci6 amb ei catarisme no sigui de ptimera
magnitud.

Ei que sl que sdn de primera magnitud, son Les
restes actuals dels casteLls. Aquets casteTLs
(Peyrapertusa i Queribus)t IU€ formaren part del
comtat de Besa7rt, i durant moit de temps foren la
frontera defensiva nord de Catalunya, foren cedits a1
rei de Franga Lluis IX pel de Catalunya Jaume I en
aque1l tractat firmat a Corbeilt €D ei gue d'una
forma oficial, Catalunya es deslTigava de Franga. A
partir d taqueTT moment, passaren de ser 7a ftontera
nord dtun estat a la frontera sud d'un altre, i 6s
d'aguesta dpoca que ens en guedan La naioria de 7es
restes, mds si tenim en compte que mds endavant 7a
frontera va baixar cap ei sud i perderen la seva
importdncia miTitar i per tant el peri77 de set
destruits.

La FenoLTeda, gue ds 7a comarca que hi ha a7 peu
dei castell de Queribus, la veiem en moits mapes com
a farmant part de Cataiunya, geogrAfica i administra-
tivament parlant, encara que sdn terres de parTa
occitana. EstargeT, ds 7trt7tin pobTe en eJ gue es
parla cataLA en el nostre viatge cap e7s casteTls de
1a frontera.



SALSES

EL MUNICIPI

El municipi de Salses 6s situat a 1'extrem septentrional de
Catalunya. Inclou una part de 1'estany de Salses, anomenat de
vegades de Leucate, fins a f illa de Vi -

E1 terme comprdn dues parts diferenciades: 1a de tramuntana
6s accidentada per lrextrem oriental de les Corberes que cauen
sobre ltestany i Ia plana; e1 sector S i E

6s constituit per una terrassa i una zona
vora ltestany de construcci6 recent, amb
terrenys de salobre i aiguamolls, amb
vegetaci6 haldfita i herbeis, dits sanyes
( 1a sanya de1 Dev6s, 1a sanya de Sant
Joan, etc.). EI massls calcari es separat
d'aquest sector de lrestany i de Ia plana
per una falla, eI R6vo1. La part de migdia
del terme forma ja part de la plana rosse-
11onesa.

L t estany de Salses 6s poc profund en
eI sector que pertany aI terme a causa de
les aportacions dels petits torrents i, tamb6, de1 vent i de Ia
vegetaci6. Es e1 m6s septentrional i extens dels Paisos Catalans
i en part 6s tamb6 occiti. Es una gran albuferar gu€ comunica amb
el mar per dos graus, avui dia sempre oberts mitjangant els dos
ports esportius de1 Bacards i de Leucate.

Lrecgnomia 6s basada en lragricultura. A 1a viticultura
sthi dediquen aproximadament 1r431 ha, una bona part de les quals
es destinen a 1a producci6 de vins doIEos i dtaperitiu o de
postres, Ribesaltes i moscat de Ribesaltes, i de vins Costers del
RosseIl6 Vilatge, amb denominaci6 d'origen controlada.

Salses 6s esmentat ja a 1'antiguitat. E1 topdnim sembla
derivar, de 1es aig0es salades riques de magnesi, que brollen de
Ies diverses fonts de1 terme.

EL CASTELL

E1 castell de Salses 6s troba situat a1 peu de la muntanYar
vigilant 1a plana rossellonesa i Itantic caml de Perpiny& a
Narbona. A1 llmit amb Occitinia, des del segle XIII aI XVII va
ser una posici6 estratdgica de primera magnitud. La fortalesa
actual va ser construida a partir de 1497 per ordre de Ferran el
Catdlic, que volia reforgar Ia frontera de Catalunya amb 1a
monarquia francesa. Durant eI regnat de Carles V eI fort va ser
dotat de noves defenses, punt clau com era dels constants
enfrontarqents amb FranEa. A 1a Guerra dels Trenta Anysr la
guarnici6 de} castell es rendl davant lrexdrcit de L1uis XIII;
ltany seg0ent, e1 lloetinent de Catalunya, e1 comte de Santa
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coloma, aconsegul de prendre e1 castel1, que era defensat per laguarnici6 francesa de1 governador Espenan. Aquesta acci6 es
coneguda com el setge de salses i malgrat lrdxit que constituiper als exarcits castellans, ajudats pe1 pobre cataler oo impedl
1a definitiva ruptura entre e1 Principat i Felip IV de Caste11a,que desembocA pocs mesos desprEs (1640) en la Guerra delsSegadors. E1 fort de Salses fou assetjat de nou pels francesose1 L642r any que aconseguiren 1a capitulaci6 a.1es forcescastellanes i e1 control definitiu de 1a fortalesa. Amb e1tractat ders Pirineus, signat er 1G59 per liquidar 1a guerraentre Lruls XrV de Franga i Felip rv de castelIa, Ia fronteraentre ambd6s reialmes es traslradi ars rlmts actuars, uns 50 kmm6s a migdia, amb 1a qual cosa la fortales de salses perdd unagran part de la seva antiga importAncia militar. Tammateix e1general vauban, que inicialmenC 1a volia destruir per 1a sevasituaci6 al peu de Ia muntahyd, conservA i milIorA lJ fortalesa.Aquesta, e1 1682, va ser convertida en pres6 de lrestat i hiforen empresonats dinou condemnats en lrafer de res Metzines.Posteriorment, e1 castell de salses esdevingu6 polvorl i, durant1a Guerra drEspanya, fou utilitzat com a refugi.

EI castell forma un rectangle de 1L5 m de llargada per 90
m dtamplada, amb una torre rodona a cada ang1e. La muralra del



recinte te 15 m dtalgada i una gruixAria de 10 m travessada per
alguns corredors i casamates, a m6s, 6s defensada per un fossar
de 15 m dramplada i ? de profunditat. Liestructura general 6s de
tipus vaubani&. Dins e1 recinte hi ha una plaga d'armes. Al
primer pis trobem una galeria baixa de 2 m encerclada de voltes
de mig punt, 1es guadres, 1a pres6 i eI forn- El segon pis 6s ]a
planta baixa de 1a fortalesa, e1 pis nob1e, dedicat essencialment
a lfallotjament. La torre mestra 6s forga gran i consta de set
pisos.

TALTEULL

El poble de Taltefrl1, a lresquerra de1 Verdoble, 6s situat
a1 centre de Ia depressi6 que aquest ha buidat dins 1es marges
negres dralbia, al peu de la cinglera que forma en aquest punt
1a serra de Talteilll, a1 cim de1 qual hi ha les restes de lrantic
castell de TaltetrlIr QU€ fou destruit sistemiticament pels
francesos despr6s que e1 Rosse116 fos annexat a Franga eI 1559;
les seves mural1es, b6 que malmeses per les mines, fan de
testimoni, perd, de la puixanga de les seves fortificacions,
datables entre eI segle XI i XIII. Es conserven tamb6 vestigis
i ruines de la capella de1 castell, que era dedicada a Santa
Creu. Lresgldsia parroquial estA dedicada a Sant Genls.

AI sud-est del pob1e, dalt d'un dels cims de la serra de
Talteffll hi ha la torre de Ta1te011 o de1 Far, a 498 m d'altitud.
Era una guaita de1 castell de Taltefill, i si el 1Ioc 6s documen-
tat des del 1130, la torre fou reconstruida en Ia seva forma
actual en temps dels reis de Mallorca.

A Ia carretera de Vingrau hi ha ek lluseu de Prehist0ria, on
s'exposen les restes del fam6s home de Ta1te0ll, pertanyen a1
paleolltic inferior, que van ser trobades a Ia cauna de 1tArag6,
al massls de la Devesa, prop de les gorges de Go1er6s. S6n de les
restes humanes m6s antigues drEuropa.

EL MUSEU DE PREHISTdRIA'

A fi de conservar en eI seu entorn el patrimoni arquoldgic
excepcional descobert a 1a cauna de lrArago, 1a comuna de
TaltefilI ha construit amb 1'ajut econdmic del Departament dels
Pirineus Orientals i de1 Ministeri de Cultura un conjunt
immobiliari per a Museu i Centre de Recerques Arqueoldgiques.

Lrarquitectua de1 museu, obra d'un equip dtarquitectes
perpinyanesos, val Itadmiraci6 dels visitants. Ben integrat al
paissatge, presenta a la vegada una concepci6 moderna i tradicio-
na1, utilitzant materials simples i naturals, com per exemple
blocs de pedra de1 pals cuidadosament aparellats, estructures de
bigam i grans vitralls oberts aI paissatge i a1s jaciments
arquoldgics dels entorns.

A la sala drexposicions, a m6s del material aparegut a la
cauna de lrArag6, hi ha d taltres testimonis argueoldgics



descoberts sobre e1 terme comunal o
el visitant pot constatar a travds
principals etapes de ltevoluci6 i de

en contrades properes. Aixi
de d iversos mi 1 . lenar is 1es
1a hi.stdria de 1a Humanitat.

ELS PRTMERS HOMES

Les recents descobertes semblen
africi fou e1 bressol de 1a Humanitat.
m6s antics vestigis de lrhome, fa uns
simples pedres afilades per ruptura dr

indicar que e1 continent
Es a1ld on es troben els
2 15 mi 1 ions dranys . S6n

esber 1es .

E11es han estat obra d'individus a1s quals nLr es dubta en
qualificar-Ios d'homes: eIs Australopithecus (simis de 1'Africa
Austral) o millor dit Australanthopus (homes de f ifrica Aus-
tral). En aquesta regi6 i a I'orient del Rift (O1duwai., 11ac de

Turkana i vall de 1'Omo) impor-
tants moviments de 1,r superf lcie
terrestre acompanyats per una in-
tensa activitat volcinica han ai-
xecat 1es capes fondes dels dipd-
s its d I aluvi ons intercalant-1os
amb estrats de cendres volcAniques
(aquestes cendres volcAniques han
perm6s unes datacions precises
donada 1a seva radioactivitat).

Nombrosos fdss i 1s Australo-
pithecus ha estat recol 1 its en
aquestes regions, que ens permeten
condixer com eren aquests primers
homes: de petita estatura, 7r2O a
1130 m; de 20 a 30 quilos de pes i
una capacitat craneal de 470 a 500
cm. Molt superior a1s 400 a 450 cm
dels grans simis. PerC, 1a invenci6
dtinstruments marca el despertar
de 1a intel.ligdncia i e1 cervell
humA va poc a poc millorant eI seu
perfeccionament. Si en els grans
simis e1 cervell queda bloquejat,
e1 de lrhome va desenvolupant-se
continuament; 1 rHomo HabiLis (Aus-
tralopithecus mEs evolucionat )

presenta una capacitat de 500 a 800 cm; 1'Homo erectus: 850 cm
(Pithecanthropus de Java), 900 cm (Sinamthropus de Pekin) i l-150
cm ( 1'home de Talteul1 ) .

SerA en e1 moment de lrHome erectus quan es constata e1
primer testimoni de 1a presdncia de lrhome a Europa, a partir de
ItAfrica passant per I rAsia. Aquests primers testmonis es
presenten sota Ia forma druna indristria de pedra moLt rudi-
mentAria, constituida de simples ndduls ta11es (pebble-culture)
datats aproximadament fa 1 . 5 mi 1 ions d ranys .



PERAPERTIJSA

I NTRODUCCI O

Es un m6s dels nombrosos castells que sraixequen sobre les crestes
les Corberes-Altes, perd 1a sit-tgularitat de Ia seva construccid i lrestat
conservaci6 en fan el m6s important conjunt arquitectdnic i histdric de
zona. Es un dels millors exemples de 1'arguitectura militar nedieval.

E1 lloc de Perapertusa sembla que ja era habitat en temps dels ronrans,
perd no €s fins a1 segle IX qr-re no surt citat docunrentalnent. L'existencia
d'una antiga fortalesa 6s avalada per un seguit de citacions de fets drarmes
de la prinerias del segle X1. Amb 1a decaddncia de f imperi carolingi, i d
causa dtun seguit de rivalitats locals, els dominis de Perapertusa van passar
a la tutela dels comtes de Barcelona, i cap a mitjan segle XII esdevingu€
plaga forta del poder6s regne drArag6.

AI segle XIIi Lr:rna a p,lssar a rrnns franceses i 6s Ilavors, pe1 novr:mi-,re
de l24Ot que el rei Lluis IX (Sant Lluis) va fer construir 1a fortalesa
superior de1 recinte i trar-isformi Perapertusa en un bastio i.nexpugnable de 1a
frontera sud de Franga, pactada lrany 1258 en e1 Tractat de Corbeil. Aquest
castell irreductib,le va ser escollit per Car1es V per acollir alguns sobirans
de Castella, exilats, i que, a canvi, van haver de donar suport a1 rei de
FranE;a a la guerra dels Cent An1s.

EI Tractat dels Pirineus del 1559 va recular 1a frontera sud de FranEa
a la linia piri,nenca, aleshores Perapertusa comenta a perdre import.lncia i
acaba essent ocupat per
una petita guar:nicio que
es rnantindri f ins n6s
en1li de 1a Revolucio
Francesa. E1 fet dfhaver
estat habitat fins temps
relativarnent recents 6s
una de 1es raons de1 seu
bon estat <ie conserva-
ci6.

SIII..IECIO GMGRAF'ICA

Els dominis de
Perapertusa es troben a
Ia zona muntanyosa de
ltextrem sud de1 depar-
tanent de lrAude, a les
Corberes-A1tes. Forrna
part dfun seguit de cas-
tells i torres fortifi-
cades, veritables nius
drAliga, que projecten
les seves siluetes en-
cinbellades per nombro-
sos cins si"ngulars d'a-
questa regi6.

Predomina un pai-
satge turnentat, auster,

de
de
1a



p1e de petits corriols i encatifat de garrics. A1 seu voltant hi ha altres
indrets rennrcables com els castells de Qu6ribus, Aguilar, Padern, p:aisatges
singulars, com 1a Plana del Rossel16, i altres de fer6stecs a Ies Gorges de
Galamus esculpides per lrAgIy.

Perapertusa aixeca 1es seves muralles damunt una cresta calcAria. El seu
nom probablenrent tingui I'origen en el tret paisatglstic predominant, que s6n
les inrnenses parets de roca creuades de profundes esqluerdes i cavitats. De
dalt d'aquest pronrontori es domina tot e1 Perapertusds, gue limita al sud amb
les muntanyes de Capronne, que e1 separen de1 Fenolledds; a1 nord anrb eI
Ternrends; a ltest amb el Narbonds, i a lroest amb e1 Razds.

Aquesta situaci6 privilegiada darrera e1s Pirineus ha rnarcat de nnnera
singular la vida i histdria d'aquest caste]1. No ca1 esperar grans fets
drarrnes, perd sl que t6 un important paper fronterer i estratdgic.

UNA MICA D'HISTORIA

Els territoris de Perapertusa ja eren ocupats des de molt antic. Les
restes arqueoldgiques n6s llunyanes en eI temps descobertes fins al nronrent s6n
datades als primers segles abans o despr6s de Crist. Diverses restes de
terrissa, imfores, pedres de nnlI i e1 famds I'as de NinES", una moneda gue te
gravat a lranvers un cocodril lligat a una palnrera i a] revers dos caps engan-
xats, s6n bon testinpni de 1a presdncia ronena.

Cap a Ia darreria del segle VIII. els dominis de Perapertusa pertanyien
a} regne d'Aquit&nia i Septin6nia, que va rebre el rei Lluls, als tres anys
dredat. eI dia de1 seu bateig e1 781, de rnans de1 seu pare Carlenany. Per
regentar aquests regnes es va norrEnar el seu cosl Gr:ilhem de Ge}lone, fins

',&_,1

Yi
r- ",

aleshores conandant de la Marca Hispdnica i que havia dragafar gran

ffiffi,m[ffis,



fent recular la invasi6 sarralna fins a1 sud de Barcelona 1'any 803. Com a
recorpensa draguest fet, ltemperador va concedir als senyors de Perapertusa
un feu hereditari drextrllotaci6 sobre tots eIs territoris conguerits a1s
sarrains. Arran draquests fets 6s qpan comencen a prendre fornn els regrnes i
territoris que mds endavant configuraran la Corona drArag6. Perd Guilhem de
Gellone, ja cansat del nbn de 1es armes, va preferir retirar-se a una vall de
la reraguarda on va fundar 1'Abadia que duu eI seu nom i que posteriornent ha
estat coneguda com Saint-Guilhem le D6sert. Prdvianrent Guilhem ja havia
reparti"t els dominis entre dos dels seus fi11s, Gaucelm, que va rebre e1
Rosse116, i B€ra, que va rebre lrinmens domini -recentment adquirit- que amb
el temps esdevindrd el C.omtat de Barcelonaz eue srestenia des de1 Razds fins
a1 final de la Marca HispAnica; aixo va ser Itany 804, un abans que
conencessin a aparAixer les prineres citacions dels dominis de Padern i
Perapertusa. En aquest moment no es pot assegurar/ perd encara, que es tracti
de veritables fortif icacions.

Totes aquestes contrades forrnaven part, a 1a prinreria del segle IX, de
la Marca HispAnica, elevada a 1a categorla de Ducat de SeptinAnia o Marqr:esat
tje Gothie, de1 qual B6ra, lrany 817, fou el primer duc o rnarquds. E1 seu
16t3nat va durar f ins el 820, data en la gu-eI, acusat de traici6, va ser
substiturt pe1 seu gernd Bernard, tercer fil,l de Guilhem de Gellone, que va
legnar des del 820 fins aI 844. Sota e1 regnat de Bernard, I'any 843, eI rei
Carles trel Cilbrr va fer una concessi6 en 1a qual s'annexionava a1 Perapertusds
Sant Pau de Fenollet i Maury. L'any 874 es va fer Ia parti6 del nerquesat de
Gothie o ducat de Septin*nia en e1 narquesat de C,othie, prdpiarent dit,
concedit a Bernard If, fill petit de Guilhem de Ge1lone, i eI nrarquesat de
Barcelonar eu€r despr6s de la parti6, esdevindria infantat o principat sota
el poder de Guifr6 eI Pi16s (es diu que Guifr6 podria ser tambd un dels fi1ls
petits de Guilhem).

Guifr6 va nnrir l'any 901 i e1s b6ns van passar a1s seus filIs Guifr6
II i posteriornent a Mir6, que va nr:rir cap a I'any 928. E1 comtat de
Rarcelona passd aleshores a mans del fill de Mi"r6, Sunifred, que morl sense
descenddncia e1 957 i gue va testar a favor del seu gern6 Oliba/ que pel seu
temperanrent inquiet i bel.1ic6s portava el sobrenom de "Cabretarr. L'any 981
tlliba es va enfrontar amb Roger, comte de Carcasona, per disputar-se els
territoris de Razds que havien estat dels seus pares. Vengut i deixant e1s
seus b6ns, Oliba abandoni eIs dominis pirinencs, seguit d'una caravana de
rluillze muIes, en les quals va carregar e1s seus b6ns m6s preuats. Es va
retirar a lrAbadia de Monte Casino, a ItAlia, on despr6s de fer-se frare va
norir lrany 990. Va deixar nombrosos fi11s, perd nom6s un, el Bernat
Tallaferro, t6 un paper important a Ia histdria que tractem.

Amb Bernat Tallaferro entrema l'dpoca feudal (segles XI i XIl). Es el
fundador de la branca dels comtes de Besalri gue tenien sota el seu domini gran
part de la Catalunya Ve11a, Vallespir, la Vall- de Tec, Fenolledes, Salt i
Perapertusa. Bernat va ser un gran prlncep, nmlt estinnt pels seus vassal}s,
que va rnorir ofegat aI Roina, el 26 de setembre del 1-020, rnentre era a
Provenga per pactar els rnatrinpnis dels seus fil1s. En el seu testanent 11egA
a1 seu prinogdnit Guillem tots els seus comtats i castells de Besalit, Osona,
Berga, Fenolledes (arnb la Torre Triniach), Perapertusa i Ou6ribus, amb el
Perapertusds i I fAbadia de Cubidres, eIs castells de Penne, Tautehull i les
Lerres d'Aguilar.

Sota e1 regnat de Bernat de Tallafexro, veiem esmentats per prirner cop
Perapertusa com a castell i domini senyorial.

Guillem eI Gras, conegut tambe com el "B{-rigrt, va succeir, doncs, e1 seu



pare lrany 1020 fins a1 1052, que passaria m6s tard e1s seus b6ns, e1 1096,
a] seu fi.]I Bernat III.

A I'inici de1 segle XII, Rarnon Berenguer I1I, comte de Barcelona, es va
casar amb Maria Rodriguez, suposada filla del Cid. Dtaquest priner natrinoni
en nasque una filla, gu€r encara en 1a infantesa, va ser pronrcsa a1 comte de

Besalt Bernat III

Aquest, enorgullit pe1 nntrinroni amb una descendent de1 fan6s heroi, va
fer testarrrent a favor del Ranrrn Berenguer III, en cas que e1l rnorls prinrer,
1a qual cosa va succeir 1'any 111-1. Despr6s d'un conflicte amb Bernat, conte
de Cerdanya, que li va disputar Ia successi6, Ranon Berenguer va casar-se amb

Dolga de Provenga, enparentada amb Bernat de Cerdanya, amb 1a qual Berenguer
es va annexionar e1s dominis draquest. E1 regnat de Ranon Berenguer III,
anonenat ttel Gran per Ia grAcia de D6u, rnarquds de Barcelona i 1es Espanyes,
comte de Besalir i Provengatr, va ser una 6poca dtesplendor; els seus dominis
stestenien als conrtats de Barcelona, Tarragona, Osona, Manresa, Girona,
Besa16, Vallespir, Cerdanya. Conflent, Carcasona, Razds, ProvenEa i alguns
b6ns a Rouergue, Gevaudan i a Carlat, dins lrAuvernia. Malgrat tot, els
comtats de Fenolledes i Perapertusa no van ronandre massa temps sota aguest
principat. Arran de circunstincies desconegudes, 1'any 1112, Rannn Berenquer
III va cedir aquests darrers territoris aI seu gernts Ainreric III, vescomte de
Narbona. Ltany 1115, Ricard, arquebisbe de Narbona, despr6s de1 consentinrent
del Capltol de Sant Just, donA Ies esgl6sies de Santa Maria de Perapertusa i
Sant Miquel de Duilhac, anb tots eIs seus delmes i privilegis, aI priorat de
Serrabona.

El 1131, Ranxcn Berehguer III va cedir e1s vescomtats de Fenolledes i
perapertusa al seu fill Rarnon Berenguer IV, gue posteriorment e1s llegi a la
seva esposa Petrone1.la, hereva de1 regne drArag6. Llur fi1l, Alfons, va ser
gui es va cenyir l-a corona dtArag6 vers }'any 11-52. Dfaguesta manera srand



confornant e1 poder6s regne d'Arag6r eu€ limitava al nord amb Franga i on
Perapertusa era una important plaqa fronterera en rnans dels aragonesos.

Aquest progressiu traspAs dels comtats carolingis a 1a monarquia
aragonesa va crear una delicada situaci6 entre les corts de Fianga i Arag6.

El llinatge dels Perapertusa, nascut de ]a branca dels vescomtes de
Fenolledes, va tenir per successors els comtes de Besalfi, despr6s els comtes
de Barcelona i finalnent s'incorpord a la Corona drArag6. Malgrat tot,
nombrosos fets succeits en tot aquest periode demostren que e1s senyors de
Perapertusa sempre van
rnantindre estrets Iligans
amb els vescomtes de Nar-
bona. Arran de la conple-
xitat de1 dret feudal,
1'actitud dels senyors de
Perapertusa va estar mer-
cada pels lligarm de vas-
sallatge amb les cases de
Barcelona i Narbona.

A la prineria del
segle XIII/ les croades
contra els Albigesos es
desferrnaren per la plana
deI Llenguadoc i les Cor-
beres. Aquestes guerres de
religi6 esdevingueren gue-
rres de conquesta, i sran-
nexionA el Llenguadoc a Ia
corona francesa.

Desprds de Ia nrcrt
del rei Pere d'Arag6 a la
batalla de Muret, e1 1213,
de la presa de Tolosa, el
1215, per Sim6 de Montfort
i la posterior proelanaci6
del nnteix com a duc de
Narbona, eI sud de FranEa
quedava definitivament
conquerit a excetrri6 df al-
gunes regions sutuades a
la 1lnia pirinenca, entre
elles Fenolledes i Pera-
pertusa. Des drara el fu-
tur de Perapertusa, tant
aviat IIigat a Arag6 com a
Narbona, esdevd confrls. An6s, senbla que eIs dorninis de Perapertusa han estat
fragnentats i saquejats per les croades.

Pel tractat de Montgallard, eI L2L7 | Guilhem de Perapertusa ha de retre
honenatge a Sind de Montfort, sota la vigilAncia d'Aineric, vescomte de
Narbona. Aquest acte de submissi6 no inpedirA a Guilhem reemprendre 1a 11uita,
ja que eI L229 va oculnr el Castell de Puilaurens, essent excomunicat per
aquest fet. Entre tant, e\ L226, el regent de1 regne drArag6, Nunyo Sinchez,
havia presentat eI seu honrenatge aI rei de Franga pels vescomtats de
Fenolledes i la plaEa de Perapertusa. MEs tard, el 1239, Nunyo va vendre a



Lluis IX la plaga de Perapertusa per 20.000 sols de Mauguio (Heralds)-
Altrarnent el rei de FranEa no es va fer cArrec de l-a fortalesa fins eI
novembre de L240, guan Jean de Beaunont, en representaci6 deI rei, rebd Ia
rendici6 de Guilhem de Perapertusa a la vila de Duilhac'

Altres Castells com Puilaurens i Qu6ribus resistiren fins e] 1250 i el
l-2S5. Lrenpenta dels capetos. que t6 eI ndxim exponent en Sant Lluls, tendeix
a enfrontar-se amb Ia foxqa aragonesa, encapgalada per Jaunre e1 Congueridor-
E1 conflicte residia en el fet gue de Ia neteixa manera que el rei de FranEa
podia reivindicar drets sobirans sobre algunes terres de1 regne drArag6, e1

iei d'Arag6 ho podia fer sobre e1 Llenguadoc i Provenga. E1 Tractat de

Corbeil, a* 7258, signat per Sant Lluls i Jaume el Conqueridor servl de

compromls durant quatre segles, flns e1 1659-

Jaume el Conqueridor conservA drets sobre Montpelier, l-a seva vila
natal, que va ]legar al seu fill Jaune I de Mallorca i que 1rany1349, va ser
venuda per 120.000 escuts dror a la corona francesa.

A neitat de1 segle XIII/ Perapertusa pren un gir en el seu destl, passa
de ser una plaEa d'.rvangada del regne d'Arag6 Cap a Pranga, a ser una punta
de }1-anEa de Ia creixent forga francesa vers eI regne aragonds.

perapertusa, com a fortalesa reial de1 sud de Franga, va ser dotada
drexcetrrionals defenses. Pels volts de L242, Sant Lluis nnni al senescal de

Carcasona fer tallar una escala a la roca del puig de Sant Jordi, aI costat
del recinte del castell. La construcii6 dtaquesta escala pernetria fortificar
cap a neitat de1 segle XIII aguest roguissar enlairat. Para1.1e1arn=nt a la
contrucci6 d,aquesta nova fortificaci6, es va fer una reparaci6 i refornB de

}a fortalesa ve11a i de 1'esg16sia de Santa Maria-

E1s picapedrers, sota Ia vigilAncia dels rnestres-nnssons, fusters i
nestres drobra rlel rei, supervisats per la senescalia de Carcassona; s6n e1s

responsables en gran part, de ltaspecte actual de Perapertusa.

Aquesta p1a9a serA ocupada en endavant per un castellar, nomenat pel
rei, per una guarnici6 fornada per nou Sargents dtarmes, un porter, un g"uaita,
un cape11& i una esquadra de gossos. Cap a Ia darreria deI segle XIII
esdevingud una plaga nx:It forta.

L,any 1285 Perapertusa va servir de residdncia forEada a diversos nobles
de perpinye. Ameitat del segle XIVrebd un rei de Castella exilat, Alfons XI,
casat 

-amb Maria de Portr-rgal. Aguest rei hauria deixat un bon record de no

haver caigut en una disbauxa excessiva. Mentre que non6s va tenir un fill
legitim. Pere, amb 1a seva esposa, en va tenir n€s de nou amb Ia seva
amistangada Leonor de Guzrnan.

El primer que va fer Pere en esdevenir rei va ser manar decapitar
Leonor. equest acte va desferrnar Itira dels seus gernanastres, dtentre ells
el prinogdnit, Enric de Trastirnara, qJue es va refugiar a Franga. Per posar fi
a la caalna drassassinats gue sfhavia engegat, el canceller Alfons d'A1bur-
querque va fer casar el rei Pere anb Blanca de Borb6, gerllnna de Carles V. eI
5 au-ju.,y de 1353 a Valladolid. Aixd va posar tenrporalnrent una mica de 6rau,
perd dos di.es despr€s de 1es noces, Pere va rebutjar 1a princesa Blanca i es

va amistangar amb Maria de Padillal des draleshores Blanca de Borb6 ani de

castell en castell captiva de1 seu esp6s-

E1 gernnnastre de Pere, Enric de Trastirnara, prengud part fent costat
a 1a princesa Blanca i e1 fet deserilrocA en una guerra fratricida que duri



quinze an)6. La llegenda diu que Blanca de Borb6, fugint de 1ra1daruIl, es va
refugiar a Perapertusa on passava e1s dies pregant i passejant-se pel seu
recintel de tant en tant sortia a 1a font gue hi havia fora les nu:raIles on
un dia 1i caigud el seu anell de plata. Aixd Ia delatA i va ser repatriada a
Castella on morl emretzinada el- 1351. Entre gernans la 11uita continud cada
cop n6s dura. Finalment Pere e1 Cruel, amb eI suport de1 Princep Negre,
ocuparen @uitAnia i en resposta a lratac el rei de Franga envid els seus
exercits i aliats, entre e1s guals hi havia Enric de TrastAnnra, a Ia batalla
de Navarrete, un dels episodis de 1a guerra dels Cent Anls que es desenvolup&
forade FranEa, lrabril de 1357. Pere el Cruel fou e] vencedor i Enric srhagu6
de refugiar. En 1a fugida aprofitA per prendre Soria i Osca, on Pedro de Lluna
-futur Papa Benet XIII-/ I'aconpanyA pels pirineus fins a Orthez i despr6s
fins a Tolosa.

Carles V va oferir a Enric de Trastinara e1 castel1 de Perapertusa per
a refugiar-se/ on es retrobA amb Ia seva esposa i fi1}s. Mentre rnadurava 1a
seva revenja, Enric va ser cridat novament a 1a lluita e1 Nadal de 1358. E1
13 de nnrg de 1369 els gernnns enemics es retroben cara a cara a Montiel, pocs
dies despr6s, sense recursos i desesperat, Pere e1 Cruel es va rendir i durant
una conversa poc cavalleresca amb eI seu gernanastre Enric, reltd d'aquest una
punyalada que li ocasionA la rnort. Draquesta manera Enric de Trastdnara
assoleix Ia corona de Castella i rep el sobrenom de I'e1 Magnificr'.

Des draleshores no hi ha cap fet inportant que torbi 1a pau de1 castell
de Perapertusa, fins eI 1580, quan Jean de Graves, senyor de serignan, junt
anb guatre cdnplices, srapoderen del castell en el nom de 1a reforrnal perd 1a
forca va posdr fi a Ia seva gosdia.

El 1559, e1 Tractat dels Pirineus va fer recular la frontera i aixd va
ser rnotiu de Ia pdrdua d'importincia estratdgica de Perapertusa, que es
nnntindr& ocupat per una minga guarnici6 fins la Revoluci6. Cap a nreitat de1
segle XIX, la gent n6s gran encara explicava el record del dia que eI so dels
nosquets i e1 repicar dels timbals ressonaven per Ia vaII, rnentre lrestandart
de Ia torre de lrHonrenatge era ctrriat i Ia guarnici.6 del castell abandonava
1a p1a9a per trasl-ladar-se definitivanrent a Perpinyd. Perapertusa gueda
subnrergit en un periode droblit que durari gairebd un seg1e.

Dins Ia histdria recent, consta gue Itany 1820 dos habi.tants de Duilhac
varr comprar eI castell, eI qual nr6s endavant tornaria novament a nnns de 1a
comuna a Ia darreria del segle xrx. Es per aguesta mateixa dpoca gue
Perapertusa conl=nEa a despertar lrinterds dralguns erudits.

Des de 1908 les ruines del castell estan classificades com a Monunrent
Histdric. Vers els anll:s 70, el- creixent inter6s per 1a histdria de lrannexi6
del Llenguadoc a Ia corona francesa obre Perapertusa a1 gran priblic, gue a nr6s
6s atret per 1a vellesa i singularitat de Irindret.

Actualnent 6s propietat de Ia Comuna de Duilhacr eu€ ha miLlorat els
accessos i ha gestionat la visita del castell, vetllant pe1 Monunrent i pel seu
rmnteninent. Apart de la seva inportincia singular es troba incl6s en 1a ruta
anornenada rfPals C&tartt, encara que no stha dennstrat que tingui cap vincle
important amb aquest perlode de Ia histdria.

EL RECINTE

E1 castell de Perapertusa sfaixeca damunt druna cresta a 800 m



draltitudr p€r danurnt dfun rnar de vinyes. La construcci6 est& tan integrada
anil: Ies parets de roca gue 1a suporten qlue en nplts punts fins i tot es
confonen.

Srhi accedeix pe1 vessant sud, des de Duilach. Per entrar a 1a
ciutadella cal rec6rrer un corriol gue passa per entre boixos, i gue franqueja
el coll de lrAirer eu€ ens rrena a1 vessant nord, on es troba lrentrada.

El castell consta de tres parts:

Ld<t,,.t-t ::
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- Recinte inferior. Forrnat per }a ciutadella vell*
Esti protegit aI nord per una mLlralla de 120m de Ilarg anb dues torres
semicirculars abocades a la cinglera. Aquesta part conserva quasi intacte e1
caml de ronda dels sentinelles, construit anb grans l1oses que se suporten en
nrdnsules de pedra. El mur septentrional, stacaba a lrest arnb una torre
triangular, forrnant un esper6 que tenia per missi6 repeI.lir els atacs amb
cops de pedra i reforEar les atrevides parets.

Perapertusa td lraspecte drun enornrs vaixell de pedra que navega cap a
11evant.

EI vessant rueridional, quasi a extraplom de 1a cinglera, 6s defensat per
un tram de nn:ralla qua va entre dos bastions. A un extrem, per la part
interior hi ha adossdes les letrines i un pareIl dtedificacions.

Els vestigis dfuna construcci6 poligonal poilen ser restes druna torre
que protegls la poterna, mig enrunada. Darrant dtaquesta constrrrcci6 poligonal
sraixeca una agnrlla roeosa, deixant entre aguesta i la paret un estret
pnssdls, per on una persona podia accedir a un petit baluart, sota e1 qual
hi hauria una poterna actualnent desagnreguda.

trAngle nord-oest allotja la porta dtentrda i eIs corresponents
dispositius de defensa, dton ca1 destacar una prolongaci6 per a poder
repe1.Iir els atacs a la ranpa dracc6s.

I'.t

I

Altres construccions nenors estan repartides pel recinte enrnrrallat.



La Torre drHonenatge Ve11a estA fornada per 1a uni6 de dues parets
paral.leles disposades dtest a oest, al voltant dtun pati tancat per trarm de
nnrralla dotats de poternes i guaites. EIs dos cossos de paret suporten, lrun
ltesgl6sia de Santa l,lAria, i Iraltre un allotjarn=nt.

Lresgl€sia data drabans del L115, 6s un edifici ron6nic, amb &bsis
cobert anb volta de pedra.

A ltallotjanent de1 costat sfhi accedeix per una escala i estA format
per dos cossos coberts amb volta i superposats. A lrest sracaba en una torre
semicircular.

La part sud-oest presenta una torre a extraplom de1 cingle gue allotja
una cisterna, que sembla ser la construcci6 nr6s antiga del recinte.

- Recinte intermiq. Comunicat amb e1 recinte inferior per una porta
oberta a1 centre d'un mur no fortificat. EstA enplagat damunt d'una plataforrna
forga inclinada cap al nord. Les muralles apuren els llmits de la nnteixa
desafiant els precipicis. Aquestes estan provistes dtespitlleres i altres
accessoris de defensa.

AI mig de1 front nord hi ha les restes dtuna construcci6, possiblenent
una torre de guaita.

Tot just a1 costat de la porta sud-oest de 1a Torre Ve1la
s'aixeguen les restes dtuna construcci6 coberta anb volta, sens dubte es
tractava druna terrassa.

Una mica a1 nord del caml dtaccds a la Torre Sant Jordi, es poden veure
les restes d'una construcci6 poligonal que servia de defensa dels arquers que
protegien e1s murs gue tanquen peI nord aguest recinte.

- Recinte superior. Sthi accedeix per una vertiginosa escala tallada a
1a roca. Es coneix per escala de 'rSant Llulsrt en honrenatge a1 sobiri que va
manar Ia seva construcci6 pels volts de L242. Aquesta seixantena de graons ens
condueixen a la portadrentrda de Ia Torre Sant Jordi, protegida exteriornrent
per una petita construcci6 rectangular.

Ltedificaci6 draguest recinte 6s posterior aI inferior, n€s inexpugnable
encara, i d6na al castell n6s pretigi i aspecte de plaEa forta.

La fortificaci6 de Sant Jordi presenta aI nord un nn:ra11a extraplornada
a1 peu de Ia qual hi ha lrescala dracc6s. Segueix una rruraIIa plena
dtobertures. Darrera la cortina es poden veure restes de parets adossdes, una
de les guals acu1l una cisterna. Aquest nur 6s coronat per la part interior
per un cami de ronda en nplt bon estat de conservaci6.

A ltest sfacaba en dues torres, actualnrent desaparegudes, en una drelles
hi ha una cisterna i ltaltra ofereix Ies restes de Ia capella dedicada a Sant
Jordi, de la qual non6s en queden 1es bases de 1es colunrtes i una paret anb
una resta de volta. Des dfaguesta plataforne enlairada podem veure el recinte
veL1, i a baix, a Ia va1I, 1a vila de Duilhac. A la llunyania srendevina tanb6
el perfil desafiant de1 castell de Qu6ribus.



EL CASTELL DE QUERIBUS
per darnrnt de Molhet, sobre lralta cresta, vetlla el eastell de 0u6ri-

bus, un dels sentinelles de les Corberes. La seva silueta aAria es retalla
sobre e1 cel ja que Oudribus es peniat del cim drun pic roc6s (728 m) tot

confonent-se anb Ia roca. Sobre el blanc espadat, eI castell 6s 'tsituat all&
com un didal al ditrr. La seva rrassa, ornarentada anb una enortlE torre nestra,
inposa i casa perfectanent amb 1a seva gualitat arguitectdnica.

EI panorara que aqnrest castell ofereix 6s excelrional. Es a Qu6ribus on
ltocupaci6 fou la n6s 1larga aI segle XIII: esdevingut eI refugi dels darrers
citars, Qudribus 6s eI darrer a carre eI raig de 1255. AI caSdannrnt drun pic
vertigin6s, la seva situaci6 estratdgica era de prirn=r ordre ja gue assegurava
aixl 1a millor de Ies vigilincies. Tancant eI pas del Gtau de ldaury (a 550 m)

i controlant draguesta rrEnera ltacc6s a les Corberes, fou e1 guardii dels
territoris Erragonesos, desprEs capetos, senlorejant el PerapertusBs.

trCal saber que a 1es Marques, n* enllA de la frontera dtArag6, hi ha
Ia Cit6 de Carcassolu qlue 6s la nare i t6 5 fiIls, 6s a dir, Puilaurens,
Aguilar, Quierbr:s, Terrne i Perapertr:sa.ft

Establerta des deI segle XI, Ia fortalesa va sofrir nonbrosos retocs
tardans per esdevenir una inportant plaga forta francesa fins e1 1659.
Qu6ribr:s pertanyia al Pals del Perapertusds i, com Perapertusa, vEl defensar
la sobirania dels reis d'Arag6 fins al segle XIII.

Dr:rant 1a croda, la Fenolleda i e1 PerapertusEs s6n oculnts pels
senl,ors ilfaiditstr (senyors de1 Llanguadoc desposseits i,/o exilats a can:sa de
Ia croada contra els Alblgesos) gue no es poden resoldre a sotnetrers a una
sobirania estrangera. Aixl, doncs, desprEs de Ia segona soada portada per
Lluls yIII i el tractat de Meaux (L229), Ou6ribr:.s es troba ocupat, des de fa
alguns an),s, per Chabert de Barbaira. A+rest antic enginyer militar del rei
d'Arag6 posseeix Ia totalitat dels poders militars sobre les places fortes
encara indep,erdents: era conegut per ser favorable a les idees albigeses.



Chabert de Barhaira va acollir en e1 seu castell e1 L229 el bisbe cAtar
del Razes, Benet de Ternes, gu€ hi va nrorir e1 1241. CaI remarcar tanrbe Ia
presdnci.a del diaca citar Pierre Paraire, antic diaca del Cabardds: de prinrer
instal.Iat a Puilaurens (1242), arriba a Qu6ribus eI 1246, despr€s de 1a
guerra de 7240 i la rendici6 de Perapertusa. En aquesta dpoca 6s atestat el
diaconat de 1a Fenolleda, creat per la necessitat de nombrosos perfectes,
fugint de la contra-ofensiva reial. A partir de 1248, Ia resistdncia dels
castel]s serA trencada a poc a poc: Padern, Molhet, despr6s Puilaurens i
Saint-Paulde-Fenouillet tambe cauran.

El 1254t e1 senescal de Carcassona Pierre d'Auteuil ha de reduir
Qu6ribus, darrer il1ot de resistdncia. tli 6s ajudat per 1'arquebisbe de
Narbona: e1 setge serA curt. Pocs detalls han arr-ibat fins a nosaltres, en
canvi eI desenllaE ens 6s conegut: eI castell e:i rendl sota Chabert de
Barbaira el 1255, a canvi de 1a seva llibertat. El fet gue fos trait per
O1 ivier de Termes que sthavia aliat amb el rei, qut-cla en una suposici6.

Restituit a Lluis IX, Qr:6ribr:s esdev6 fortale:i; rejal, ocuparJa per 11n.1
guarnici6 investida de la rnateixa missi6. la cle vigiiar la frontera del pais.
Ett aquesta Apoca s'hi varetr emprenrlre impt::rtants treballs rJrengranrliment.

Pel tractat de Corbeil e1 7258t 1'annexi6 dels Capetos havia estat
confirrnada. Llu1s IX renunciA a1s seus drets sobre els comtats de 1es Marques
drEspanya, en contrapartida el rei Jaunre I cedia la seva sobirania sobre els
territoris situats al nord de les Corberes. Aixl, despr6s d'haver defensat 1es
terres de1 sud, Ou6ribus aniria a defensar 1es del nord.

Tot i e1 tractat, persistirett els conflictes territorials, tallats per
curtes treves. E1 l-473, les tropes del rei d'Arago varen recuperar eudribus.
AquesLa situaci6 es va prolong,l fins a1 tractat dels pirineus.

S'accedeix a1 castell per un caml de carro que mena a un aparcanpnt.
Despr6s, ca1 urr quart drhora de caminar per r:n sencler que puja sobre e1
vessant Nord per accedir al terrapl6 sobre el qual trobem, entre el rocall i
la garriga, 1es prineres defenses del castell. Dral}d, una escala estreta
sobraplonada aI tallat condueix a les ruines.

Havent seguit I'escala que passa a trav6s de ziga-zaga, accedima les
ruines de construccions desnnntellades, enmig de les quals s'aixeca 1a torre
nestra. La fortalesa comprenia un cr:njunt de tres muralles sobreposades la
darrera de 1es guals aixopluga diverses sales i ta torre mestra. Abans
d'entrar-hi podenr admirar, en un temps clar, e} rmgrrlfic panorarm sobre Ia
plana del Rosse116, e1s Pirineus, 1es Corberes i el nar. La nnssa de la torre
nrestra poligonal 6s impressionant: cont6 un soterrani, tres sales arnb volles
i una torre amb escala de cargol.

Lartsala deI pilar'r 6s 1'element arguitect6nic n€s beII de} castell.
Aquesta pega amb volta de creuer d'ogives a 1es guals d6na suport un pilar
central td una obertura al mig. Es de rerrnrcar 1a nnjestat draguest pilar que
sfobre en palrnera, les nervadures descansen sobre vuit bases rtculotsr, ie=
claus s6n sense decorar. Una dataci6 precisa de lredifici s'ha fet inpossible
pels nombrosos retocs que ha sofert. Efectivament, Qudribus va ser objecte de
diverses campanyes de treballs a1 segle XII i a mitjan segle XIII. Del segle
XV daten les canoneres o troneres amb lraparici6 de 1es primeres arrres de foc
port&tiIs; dels segles x\II j..XVII lrornarnentaci6 exterior de la torre rnestra.

Com va dir Michel Roguebert, I'Durant molt de temps abandonatr', eu€ribus
'rressorgl del passat com el slmbol druna lluita desesperadd, d'una resistdncia



impossible (...) tltaguesta histdria i dfaquests herois fol1s, no enqueda res
m6s que una canE6 de gesta el-s mcts de 1a qual s6n pedres, 1a misica feta de
lIum, drolors i de vent. I despr6s, aIgats sobre el blau deI ce1, a1 damunt
dels sdcols que la natura ha afaigonat amb els seus dits de gegant, per a
aquells que eren tan sols uns homes, els sarcdfags de1 record".
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Perpinya

I )'or, .l puls lc g,ulcs;
retruhaat xiltre tl l.rt suill
!trun lluptkta le ilnl. niniltut
d'or, vcstit il'una ninicu lc
pall dc euncll d'tr rnyit lr
porpru i anfi cayt lc PttrPru
folruilt dc siturylc,
utrcnyalunt unh l' lnlc.t
lcstre un agnus l)ai il'urgrnt
qut porla d braq sinitkt
(estut cnqnat ol I 4U))

La clutat de Psrplnylr eapl.tal del Rosselld I de tota la Catalun

ya de1 Nord, es troba. al cor de la Plana rossol.Lonssa, a 1I km de I
mar, al voltant 1 sobre sls turona del Pulg 1 de la Real. Nascuda a

1a riba dreta de la Tet, vore la conflubncla amb Ia BeBBa, afluent
s6u, s'ha estbe impltament a Ia banda esquerra del rlu, espselalman

a1 llarg de la carrstara de Narbona (barrle del Vernet).

La seva eltuacid Bxpllca Ia funcl6 de cepltalitat: aa troba BI

ptrnt d'encontre de doa gaana el.xo e de conunlcacl.ons, 81 de N a S

-ruta tradlcional vers el llevant tblrtc- I un altra que temunta la
Tet(rlu principal de les conarquea rosaelloneses) cap el Conflent I
la Cerdanya I que establelx tamb6 una comunicaci6 amb Andorra I el
pafs de Foix. Tamb6 rapresanta un bon punt de partlda psa a ramuo-
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tar la vall del Tac(amb eJ. Ua1leepir) d'
elf(1 la Fenolleda) pBr I'altre.

Oe manasa quo el lniclalment el lloc
oent agrfcolap I causa ds Ia fertilitat

un eostat i la vall de l'A

tlngu6 un .interbe bhgica-
dels terrenys, la funci6 d

mercat 68 deeenvolupi rbpidament i eedavlngu6 preponderant. S'hi a

fegf la funci6 de plaEa forta fronterera(l 1'aP{merE capitalttat
del Regna de |tlallorca, quB tingu6 en Epoca mEdieval). L'arrl.bada
del ferrocarril a mitJan s.XIX li doni uR nou impuls econbnic i ha

anat esdevenlnt una plaga giratbria corrercial entre Franga t Espan-

Y?. L'autopieta a 1a frontera 1 a BarcElona facilita la intensifi-
cacl6 de relecions culturals i polftLques dins el moviment de recu
peraciS de la aava catalanltat dele habitants del pafs 1 dlns el
fet conaunat d'entrEda d'Eapanya a Ia CEE.

L'agricultura ocupa cada veEada menys gent a Parpinyi. El nombre

d'explotacions dieminueix ripldament3 1235 al L955) ?22 el 19?0,

5?0 el 1980. PerplnyB forma part de 1a zona oriental del Riberal de

la Tet. La prsducci6 d'hortallssea 6s important: 116? hectErees ht
e6n dedicades. Osnlnen I'anciam(SfS), I'oscaroIa(247) i eI Jullvart
(zs).

La lnddstria 6e poc lmportant. Les indriatries alimentEriee sdn

lligadee a 1a vocacid agrfcola de1 departamentl desenvolupada al
curs de les dues darreres centdriee.

0iverses tioriquas de Joguinee tenen una produccl6 bastant con-

slclslsble. La fabricacld de papsr de fumar 6s, en canvi, relatiua-
aent vella

L'equl.pement hoteler, no gaire loportant(une 2000 lltts ela ho-

telc), eEa sufl.cient fine fa poc. Perpinya i al Roseell6 sren n6e

aviat evitate pala turlstes del nord que 6s dirigien cap e la penfn

aula lbbrlca. L'endegament del litoral, dscidit per decret el 1964,

i qu€ €E va realltzant, ha donat una ol.ea de turisme eatival a Pe

plny}. PerB el fet nou I inesperat 6c eI turisne de dlrecci6 aud-

-RoDdr que e'expli.ca no pel cJ.nena pornogriflc(flnals del franqui
ma a l'estat espanyol) eln6 pEr una elevacl6 del nlvell de vlda sr6

riptd al eud da l'Albera que aI nord. Ee tracta en gran part d'un
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petit turisme de fl da astnana, qua dura tot I
per 1'aliclent de paEear una frontera i per l-'

BobrB Ia gsnt de1 sud sI Rossell6, vella terra

'any, que a'
atreccl6 quB

ca t81 8oE r

explica
axG,rcaix

l-A cruTAT I ELS SEUS II0NUFlENTS

La.Uila Uella de Ia ciutat de Perplnyi oe sltua a 37 m d'altituC

aa troba comprlmlda a 1'lnterlor dela bulevards gue s€gualxan el dl

buix de. lea vellaa muralles, derrufdes aI comanqamant dEl ssg18 ac-

tual.T6 una forma de mltJa lluna aI peu del caetsll da Perplnyi I

forma un conJunt atapeft de carreronar sovr.nt lnsalubleeo Et csntre

histbric 6s a la part m6a balxa, Emb al Castellet, la LlotJa da lvlar

la Casa de la Clutat o |lerler Bl Palau de la Dlputaci6 I Ia cate-

dral de Sant Joan.
eI Castellet, BI monumBntDe les sntlgues fortlflcaclons rasta

m6s con€9ut I reprsB€ntatiu da Perpinyi;

enquadrant I'antic portal dal Vernet, 6s

bastlt a partlr del 1358t

format psr duss grans tor
.../ t t 
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rea amb eaperoRs, de maons verma1ls, eoronat pBr elegants matacans

i emmerleratr l encara 11 fou afeglda(1477-80) Ia nova porta de _

Noatra Oona a un nivEll euparior, en el perllongament oriantal; as-

tatJa avui Ia Casa Pairal, museu etnogrific.
O'aquesta antiga porta a la plaga de Ia LIotJar a uns 100 m, s'

hi va p81 garrer dels Pierxante, nom ben indicatiu; aquesta plagar

dita entigament p o del Consolat de Flar, 6"

empedrada atsb marbre rosa de Ullafranca de Conflent(despr6s dal 1945

ocupada en una bona part pet les terrasees dels cafba que s'hi tro-
ben, centre d'eebarJo I retrobarnent dels perplnyan€sos; sn un dals
costats s'alga la be1la escultura de La Uenue de Fla111o1. La LlotJa
de- lYlar, f eta en dues etapas, els seglee XIU i XUI (Ia segona, m6a

propsra a la Fierie) 6s un edlflci d'un gbtic florlt que avoca I'an-
cant axbtic dEIs palaue ueneclans per Ia dacoracL6 a lss arcadee i
fineetres i per Ia balaustrada I cornisa fetes sota Carles U; aI

aBU amp.Ii hal1, emmarcat per les esbeltee arcades, fou llotja da

lt83l tribunal de comerg 1, en bpoea moderna, ha estat un animat ca-

fb convertit darreramant en Itfast foodtf(desp16s d'una viva polbmlca

als diarls locals i l'escindol dela vells parpinyaneeos i catalanis
tes davant el nou 6s del monument histbric).

Al sBU costatl a Ia flagana de 1a Caga de la Ciutat o Pierle 6s

m6s rdstega, amb cbdols rodons(tres bragos asculturats representen

posaiblement els tree astaments -bragos- c.iutadans) i implies por-

tes anb ferro forjat(s.XUII); EI patl lnterior i les arcadss qua

I'Envolten s6n dela s.XUI I XVII i 6s centrat peD Ia magn{fica Fle-

diterrbnia de Flaillo1 Bn bronze, una de les obres m6s repreesntatt-
vea I belIes del gran artista; destaquem ancara la sala conaular
(avul sala de matrimonis) amb teginate mudbJara(s.XU) i 1'eseultura
de J.Uiolet dita L'ivlal sfmbol de la tradicid(cada any els poetaa

de ]a Ginesta d'Or diposlten sobre Ia ssva falda Ia flor natural

dels seug Jocs Florals). Annex a Ia Fterie hi ha e1 Palau de Ia Oipu-

taci6(e.XU), anb una elegant I sbbria fagana qus caldria depurar

d'afegitone posteriors(fou seu de .La Generalitat de Catalunyal del

Coneell Sobiri del Roscelld i Palau de Juetfcia). Prop Eeu, ellsf-
rer de las Fibriques d'En Nebo!(nom qu6 rscorda I'antiga indrjstrla

.../...
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dels paralres) ht ha la Casa Julli, bon ex€mple de 1'equllibrl del
-gbtic rossellonba(ea91es XIU-XU).

Partint da Ia LlotJar pBr un carrer sstretr arribem a Ia plaga

de la Catedralr affib una artfetlca font El c€ntra. La cetedral de

Perplnyi 6a l'esgl6cia de Sant Joan BaptiBta, qu€ t,6 Ia f aqana lna-
cabadar EUstera(cbuotc I rengles da maons) amb portada dal s.xUIIl
de nau 6nlca molt implia(lAxaO m) malgrat el prlmitiu proJecte de

tres naus, d'estil gbttc, fou

consagrada el 1509(esdevlnqu6

catedral el 160I p€l trasllat
dele blsbes des d'EIna). Con-

t6 pecss de qran lnterte: les
fonta baptlamals pre-rominl-
ques en narbrs de Carrara; la
faqana de 1'orgue gbtlcal amb

duee grans porteE Pintades
(que caldria situar al.seu
Iloc) oer t504(I'orgue actual
de CavElII6-CoIl, 6s de 1854-

I85?); l'altar maJor, magnf-

flc retaule renaixentiste de

CIaudi Perretr lnlclat eI 1618

SuntJutu rl Nrit
fu l'nfin,i

Platlu (vtu,it
G.Alonmt.1970t.
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I acabat per 0nofre 5a1a €I 163I; retaulss gbtics com eI de Sant Pe

re( s.Xu, pintat I daurat) o er de Nostra senyora de la tylagrana; el
retaule barroc de Sant Francesc de Pau1a I el da Santa EuIElia i
Santa J61ia, o EI de Sant Galderlc -procadent de Can196- I el de la

Immaculada Concepci6, obra mestra del barroc da Llitzer TremulIes

el Jove(1099-f703). T6 tamb6 lnterbs la tomba de1 blsbe Louis Ha-

bert de lYlontrnort o Ia pica d'aigua beneida esculpida el 1506.

Adossada a Ia fbbrlca gbtica de Ia catedrall amb acc6s des de

l'intarior d'aquestar BS conserva I'antlga capella rominica de 1a

Ptara de D6u dels Cbrrecs(s.XI).5'hL vanBra Ia lmatge rominlca de

Ia Flare de D6u dels Cbrrecs, ta1la potlcromada del s.XIII, que tra-
dicisnalment 6s lnvocada contra I'esteri1ltat. A tramuntana d'aques

ta capella hi ha l'esg16sia de Sant Joan eI VelIr l'antiga esgl6sia

de Parplnyi, predecBssora de 1a catedral. Consagrada eI 1025(sembla

que la capella dels Cbrrecs eorrespon aI braq meridlonal dal trans-

septs d'aquesta esgl6sia primitiva), a 1a Fl del segle XiI hom hi

afag{ una valla portalada rom}nica de gree roigl amb figures eseul-

pidea dals apbstols(aos per banda) afs laterals i el Pantocritor

sobrs Ia porta(situat al carcanyol voladfs que sspara els dos ares

de l'intrad6s, en una posicid no gene corrent), magnffica figura r"j

seguda que algun autor ha atrlbuit a 1'escultor Ramon de Blanya.

l'rtqttilt ( Utucolntlt I
th'ht iilillrul lr:;unt

l,uu,lt I'rr1tuvi,
ilnh rl ltrlql .t11 .,.*1,.



0a re catedral hom arriba aviat al carrer de ra f,li os-_Is_lror on

hi ha Ia Casa de BErnat Xanxo, rlc telxidorl obra de raJoJ.es basti-
da el I508e amb una fagana de gbttc florlt ornada. de manera exube-
rant. El carrer da 1'Argenterl.a 6s perllongaciS de1 dela Ftarxants.
A l'altra banda de la plaga de Ia LIotJa hl ha el carrer de la Bar-
tEr abans msrcatr amb Ies tfpiquas porxades 1 actiu centre comercl-
aI. Pujant vgra 1a praga de Rigau(antigament del BLat) p"asem da-
vant I'antic Palau de les Corts, a Ia plaqa deIE 0rfebr€si obra de1

segles XIU-XU feta per estatJar lea difarents eorts da justfcia; la
faqana 6e de Baonc vs,rmellsr Bmb portal adovell.at de marbre, patl
amb grans arcadea gbtfques psr a I'audibncia de1 gov6rnador(taZg),

recentmant restaurades, i sales bellament teglnades Bn fustar al
primer pis; actualrrant estatJa Ia Creu Roja. A Ia plaga de }a Rep6:

bllca hl ha al vell Teatre lvlunicipal r antiga escola dels Jesuf tee,
el rnercat renovet I un gran aparcament. PeI carrer de la Fusteria
as va aI carrer, comerclal, dele Agustlns, Ia porta de la Sal i EI

barr.l de Sent fiateu.
0e Ia plaea de Rigau uars llevant aurt el cgrrer rl'&Lila ZoIa,

on hl ha Ia Casa Pams, ediflcl d'un modernisme opulent(on hi ha la
Eiblioteca lYlunlcJ.pal i Ia SASL ) i, a I'axtran del carrer, l'antlga

, edlfici d'estl1 cliseic del s.XUII, quB

aco.Llf fins ?a poco anys eI Flueeu Rlgau, de pintura, i e} Fluseu d'
Histbria Natural; aqueot s'ha traslladat a I'antiga Casa Sagarriga

i El flluseu Rlgau a la Casa Lazermer aI @(abans Bu-

dsller). A llevant hi hs al barri de Sant Jaume, de carlctar molt

popularr amb una poblacl6 barreJada de gltanos, irabs, catalans i
castellans immigratsl i Emb al.s carrara de f'antic CalI.

A mlgdla de la plaqa del Btat, anant vers el castall, hi ha l'as
gl6sia de Sants lYlari,a de la Real, fundada eI 1300 com a parrbquia

del Caetel,l Reial i canbnj.ca. L'antlc portal i porxo del s.XIU f o-

ran traslladats aI XUII a 1'esgl6sia de Sant Jaume i, molt dsvasta-

da durant Ia Revolucld, fou restaurada despr6s per l'escultor Fran-

ceac Boher(nort eI 1825)r autor del retaule de L'altar major amb'i
Ies esthtues de I'Assunpci6, sant Julii i aanta Baeilissa; conaerva
a mEs, un notable Sant Entarrament de fusta tallada, policromat,

.../...
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obra gbtica del s.XIU I una pica baptlsm

blanc, amb baixos TBIlBUS.

Una aLtra important I venarable 839

Sant 3aume, construfda a partir de1 L?44

al tamb6 qbtica ds marbra

l6sla pBrpinyanesa 6s 1a de

I reconstruida a la fi dal

9.XIU al cim del pulg de Sant Jaume, al barri dit tarnb6 de Sant Jau

trrBr s 1'extrem del nucll vell i prop dels JarOi^" Oe S"nt :rrme; la
part prlmltiva 6e gAticar d'una naur amb absls pantagonal; a mlgdia

de Ia capgalera s'a?89f, aI segle XV, la capella de 1'Esperanga i a

ponsnt de Ia nau, al s€gle XUIII, Ia capslla de Ia Sang.

L'asgl6ala de Sant Flatau, a Ia part balxa del nucll antic, sra

contamporinla de la Real, perb fou destrufda eI 1639 per raons aa-

tratbgiques i reconstrufda a 1a sagona meitat deI s.XUII; l'estitua

de Sant Fiateu de1 retaule naJor 6s obra de Francesc Boher.

L'antic convent 1 esgl6sla del Carmer ProP del castell de Perpin

yi, Bra un bell edllici gbtlc del s.XIU, fou molt destruit per un

lncendl provocat pels alerranys sl 1944 i nom6s restaurat en una p8-

tlta part(eI portal occldental, de rnarbrer del 1324); e1 ssu claus-

tre gbttc de marbre(1334-42), demollt eI 1840, fou traslladat al

castell de Ullemartin(nuAe); el convent, esdevingut arsenal, 6u an-

clrs ocupat pBr l'exbrcit.

L'antlc convent I esql6sia ds Santo Domingo, dels dominicans,

domina per 1'est e} barrl de Ia catedrall Formava un magnfPlc cori-
" r tt/tt'
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junt, gbtic, de1 comanQamBnt del s.XIU, ocupat molts sBglee Pe.Ls ml

Iltars, ha 6stat recuperat lecsntment en una bona part pBr Ia clu-

tat, qus 1'utllitza com annax del Palau de Congressos(1'exErclt afl-

cara mant6 eI domini en 1'altra part); t6 una bella aala capitular

1 relectori deI s. XI U, ve6tigis d'un clauBtre-camBntiri deI s. XI I I ,

dormitori del s.XU, gren claustre conventual dels s.XIU i XUII Btc.

Citem encara 1a interagaant capella de Santa maria dels Ingels,

da l'ant.ic convBnt francisci, de transicid rominico-gbttos de ca-

rictere netamant cistercBncsr euB caldrla revalorar 1 restaurar.

El castell ds Perplnyi o Caetell Reial, dlt nodernament i €mfa-

ticamant Palau dels Rei e de lvlallo rca, 6'hlqa, smb la 9lutadella de.

Perpinyi, fata par Uauban, que l'envolta, a mlgdia de la UiIa Uella

dominant-Ia. El palau medleval, de transici6 del roninic aI gltlct

6g un vast quadrllbter flanqueJat inicialment per vult torres qua-

drades(en resten sis); a ponent hi ha la torre de l'Homenatga, amb

I'entrada princlpal aI patl lnterLor quadrangularr Flactlcament voI

tat d'arcadas, i a la de llevant hi ha l.a Torre FlaJor, amb lea ca-

pelles soblepoeades de ra santa creu I santa Ftagdalena(d'lacurada de

coracl6 gbtica .d"a loag DeecoII)r qua conunlquen respectivanent anb

i,: yi!i;1,,-',1i'
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lee estances del rei i de la reina, comunicades tamb6 amb BI patl,
igual com les grans sales de recapcid del Frimer pis(Sala de llallo
cEr Sala B1anca), obree totes del s.XIU. Aquest magnfPic conJunt,

una de les mostreg m6s notables de 1'arqui.tectura clvil gbtlca ca-

talana; amb ela bells baluards dels s.XUI i XUII, eadevingu6 casar-

na militar, EI departament dela Plrineus 0rientals 1'adquir{ eI

1948 1 5s obJecte des d'aleshores de campanyes de restauracid; s'ha

urbanitzat com a Jerd{ Ia part de davant de Ia fagana occidental,
perb l'anomenat Jardf de 1a Reina(fagana neridlonal) Bs troba Bnca-

ra afectat pBr un pati de quarter militar.
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Un Bol diarl d'lnformaci6 Bs publica B Perpinya:

I

jlt- 'l r,geEe1 d:n t "

creat fa o6s d'un segle. (s }legit pel conJunt de Ia poblacl6. No

tA) orientacld pol{tlca: els partits m6s oposata i eIs slndicats }1

confisn regularm€nt texts;,
Hom Ilagelx moLt m6nys 81s dlBris pariE€ncs: ItLe Flonds', trL'Hu-

man1t6?... Arriben ben pocB diaris estrangers, €ntre eIs quala nLa

Uanguardiarr. Entre els satmanaris impresoe an s} dapartament citsm
rLe Travai.ILeur CatalEtrn r organ deI part.tt comunlsta; t nL'Agrin,

qu€ e'adrega esaanclalment a 1a pagasia. DeI punt da viata catali

1'nAvuin ha trlgat molt a obrlr-aa un petit camf, I rserra d'0rnr
psr axempla, compta arr.b trea o quatre dotzenes de subscriPtors Bn

tot el departamsnt. nCavall Fortr en t6 menys ancera, perbr Bh una

bpoca que no arrlbava roar f6u servsi.
Algunes publlcacLons de par5-odlcltat m6s o Eenys regular raaer-

ven o han rassrvat en data RacBnL un espai al catalb. trLa Falgn r
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brgan de 1'Esquerra Catalana dela Treballadors, tl d6na la ptsfe-

t..a!6Rciar aixi com nLa hlova FaIgtr, dal grup dissident que constituf
1'IPC. rtTerrEs Catalanesn, billng[ie, amb f ormat de diari, non6s aB

va poder mantenir uns quants anys. trTrucn, a despit del seu tftot
i del sau subtftoL, donava nom6s una crbnlca 6n catali. Representi
durant elguns anys una temptativa de pramss completament indepen-
dent i molt crftica.

El GREC publica d'engi del 1961 Ia revista tfSant Joan I Barregtl

trimeatral, polEmica, tota Bn catalh. (s 1'6nica publicaci6 d'aqu
tee caracterfstiques que hagl reeixlt a mantenir-sE,, donant infor-
rnaci6 I prestant-Eer amb ndmeros monogrifics, a 1a reflExid sobre

1a problemitica de l-a recuperacld llngir'istica l cultural del pais.
L'aItra gran revista cataLana 6s ttTerra Nostranr QUa ea publlca

a Prada i ha donat obras tan valuoses com Ia Geografia de la Cata-

lunya Nord, de Joan 8ecet, 1a Flora Catalana, Ia Bibliografia ros-
sellonesa, llj.bres d'enienyament i una dotzena de discos de cdn-
qons tradlcionals I de Nova Cangd. A Prada tamb6 es publiquen lea

revistes tf ConPlentr i frLa Ftancett, totes dues Bn f rancbs, perb amb

piginea sn catali.
L'eEtaci6 local de -Rhdio Perpinyi(naaio-france), quB t6 poca

potbncia i no cobrelx pas tot e} departament, t6 poca autonomial.

serveix gBnBralment de rEp6tidor de l"es emissions de Parfs i quan

emet proglsmB6 propis(sobretot d'informacid) ho fa gairebd ssmpre

an francEs. A1 princlpi de la dbcada prae6nt eI monopoli de I'ee-
tet era combatut p€r les rhdlos pirates que eI gouern ha acabat

sccBptant anrb e1 nom de rldios 1liures. N'hi ha una vintena llarga
fto solament a Parplnyb sind a diver6es altres viles deI departa-

ment. Citem Fr6quence Verter Radio Fiidi SoIe11... fioItes d'eIles
dediquen un espai a Ia llengua catalana i una d'eIles, Rhdio Arrel
que emet dia i nit, ho fa tot en catalb i t6 una audibncia no gsn

negligible. EI sau abast 6s tanmatelx petit: Perpinyi i 1a Plana.

Els anye setanta Ridlo 01ot tingud molta audibncia aI Rosse116, o

arribave perfectament, i on s'apreciava Ia eeva qualitat, a m6a d

Ia seva catalanltat, perb 1'adminlstracid I'obligE a disminuir Ia

aaua potEncia.



En eI donini de la televisi6, malgrat Ia promBsa feta eI desem-

bre del I97O 1 }es Bdltiples promEeea fetes quan es prcparava Ia
tercera cadena, dita ds FDanga Regions, la primera emissl6 en cata-
li tingu6 Iloc durant ta Univarsitat Catalana d'Eetlu a Prada, I'"-
goat del 1981: doe mlnutB... 1 amb subt{tols! Posterlorment s'ator-
gi una emlsslS sEtmanel de cinc mlnuts 1 una emisslS de quinze o

vlnt ml.nute cada tres satmanas. De 1a matelxa mansra que Ia Plana

rossellonBsa pot rebre les dues prlmeres cadanes Bspanyoles, sembla

que avlat hom podri rebre tamb6 TUs. (s desltJable, aleshores, gug

aquesta cadena dediqui una atenci6, a nivell de continguts, a aques

tes tarres catalanes eaptentilonals.
Les escoles matarnals acullenr all francbs, eIs nens i les nenes

a partlr da dos o tres anys. La clutat posseelx unee 500 classes

maternals i primhries. Els alumnss han de far cinc anys da prlmirta

L'ensenyament det eatalir QuB e'ha desenvolupat d'enEi del l9?5 a

tot el departament com a matbrla facultativa, no ha progressat tant

a Perpinyi, a causa de Ia indlferbncia o de l'oposlcld dels mestres

En canvl s'hl han lnstal.Iat unas poqu€s classes maternals I primb-

ries catalanes sota 1a responsabilltet de 1es aesociaclons La Bres-

sola I ArreIs.

I-a McditcrrAnia
d'Aristidc: Maillol
(1901), ca ua
cxemplar dc bronzc,
fulltsima mostra lc
l'art dcl gran escultor,
dc scrcnilat cldrsica.
quc ccntra cl puli
intcrkr (scglcs XVI-
XVll) & la Cusa dc lu
('iutat dt l'erpinyd
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oe fat ela documents m6s antlcs en els quala ss parla de Ia vila
designen el lloc amb eI nom de nvllla da Perpinianonr 6s a dir d'un

ta1 Parplnlanua. Es tractava posslblement d'un habltant de 1a colb-
nle romans de Rdscinor sltuada a I'actual Castellnossel16, pocs qui-
Ibnratrea a ltevant de Perpinyh.

EI text m6s vel] 6s eI d'una venda de dos alous pgr un tal At6 al
bisba d'Elne GuadeII.

La Via Oomfcia, que baixava del Narbonbs i entrava a Ia Pen{nsula

Ibbrica aI Summum Pyreneum, passava m6s a I'est, aI nivell de Rdsci-

no. A 1'bpca carolfngia, com que Ia mar sra lnsegura, hom 1'havla

desplagada vsrs l'oestr cap a I'interlorr i arribava a Perpinyi, ius
tamant. El testament de Ramon(g6f), comte de Roergue i marquba de

Cbtia, parle de 1'alou da Perpinyi que havia heretat d'Atd. EI llegi
a 1'abadia de: Sant Pare de Rodea i a les catedratrs de Glrona i Elna.

Sembla que fou adquirit pBr Gausfred, comte d'Empriries-Rosselld. A-

quest repartf els seus domlnls sntre els saus fllls. Hug tingu5 Pe-

ralada I Enpdries i Gilabert I eI comtat de Rosselld, i establ{ ales

hores la aeva capital a PerPinYb.

EI vllatqe era bastit entorn de 1'actual catedral de Sant Joan,
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costat del N t davant I'esgl6sia primitiva de Sant Joan UeIl, cons-

trulda sobre una capella m6s antlga anomenada Nostra Dona dels Cbr-

recs. Aquest paratge s'anom€na ara Cit6 Bartissol..A partir del mo-

ment Bn qub Perpinyi esdev6 capital deI comtat, s'Bngrandelx entorn

de Sant Joan. A1 segle XI Ja existia eI pBB de Perpinyi i Ia moneda

roaaeIlonesa, probablement fabrlcada 6n aquesta vila.
El LL72 Girard II, comte de Rossel-

L6, trobant-ae aensB dercendbncia, de1

xE el comtat a Alfons I de Catalunya-

Arag6. S'havla preocupat molt de la no

va capltal, els prlvllegis da la qual

havia augmentat. S'havia dedicat a Ia
construcci6 de fortiFicacions.

Per testamant dal L262 Jaume eI Conqueridor craava eI Regne de

Flallorca, constitult de Ies IIles Balears, RosseI16, Cerdanya i Ia

senyoria de lYlontpeller, i el destinava aI aau fill Jauma. El reialme

havia de durar aeixanta-vuit anys, del L276 aI L344, i vei6 succeir-
se Jaume II, Sanq I Jaume III. !-'altre fill, Pere, mentrestant rebia

la corona de Catalunya-Rrag5. Ell i e1s seua successors Ro havien de

parar fins a far tornar les terres aix{ separadas aI si de la Corona

d'Aragd. Tanmateix aquells anys i a despit d'aixb 1'expansid econb-

mica arribi a un apogeu.

Immediatament desPr6s de Ia nort

de Jaume el Conquarldorr- Pere obli-
gi el ssu germi a reconbixer Ia ae-

ua soblrania, cosa qtts signiflcava
que Rossell6 t Cerdanya adoptaven

els Usatges de Barcelona I que le
moneda emprada serla la barcelone-

sBr La cerl.mbnia tingu6 lloc 8I

convent dels dominicans de Parpin-

yA el 20 de gensr del L279.

Pere I I os trobi riPidament Bn

conf ,licta amb FeIip I II I'Ardit de

resultes deI problema sicilib. L'
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ncl€ del rei de Franga, Car1es d'Anjou, s'havia apoderat de la coro-
a de Sicflia. EI papa as posi de la banda francega i excomunlcl el
el d'Arag6, eI qual requer{ I'ajuda de1 sau germb. Jaume reb6 eIs qm

aixadors, els digu6 qua reflaxlonaria, perb signi €n realitat un ab

ord amb el rel de Franga, qus pretenia de conquerir Arag6. Psre a

aIfib, arrlbi a Perpinyh psr sorpr6sa 1 s'apoderi dal castell. Ja

a1alt, fugi per una claveguera cap els fossats i es refugli a te
I, deixant dona i filIs... i eI document signat amb Felip l'Ardit.
erB prengu6 per ostatgea la reina 1 els lnfants 1 passb 1'Albers.

L'aofiexid a Frangs.- La decadbncia de 1a monarquia hispinica, i
iada a Ia fl del s.XUI I augmentada sota eIs regnats de FeIlp III
elip IU de CasteIIa, f6u quB Franqa llult6s per prendre el reIIeu
'h"qamonia d'Europa. L'admlnistraci6 hispinica as trobava en mans

oblea ambiciosos i corromputs que cercav€,nr Bfl primer Iloc, d'enri-
uir-se, i e1 diner, quB comengava a escassejar al pa{sr BS fleia fonei

fs abans d'arribar a pagar les soldades dels funcionaris 1 de Ies

uarnicions ancarregadas de Ia defensa. El RoeselIdr eua tenia guar-

lcions a SaIses, bpo1, Cotlliura i Perpinyi, vei6 com desertaven

anca de soldada la majoria dels aBUs soldats. Aixf, eI 162lr la c

adella de Perpinyir eUe havia de tenir ?00 homes, nom6s Bn tenia
A tot aixd caI afegir una polbmica absurda, nascuda an bona par

a la misbria i manca d'ideals del pafsr eue P6u enfrontar sovlnt
inyE i Barcelona, o ele eomtats i eI Principat.

A aquestes crisis o malestars lntarns €s va unir, des del L624, Ia

Bsgraciacia polftlca c€ntralitzedora del comte-duc d'0livares, que

olgu6 f er sol.tdlrla Catalunya de 1es miabries Ce l'erari pdbti.c i
els extemporanie afanys de grandeBa I hegeminia de Iu cort castella-

Bo El detonant de Ia guerra amb Franga que iniclaria Ia pbrdua de

osse116 i d'una bona part de la Cerdanya Fou Ia ocupac j.ri per Les

es de Llu{s XIII del caste}1 de Salses(1639). com un eplsodl m6s

a Guerra dels Trenta Anys. L "aet,uaci6 deI govert: i e:is mals tractes
onets ale catalans Bnverinaren deI tot Ies relacions entre eI Princl

at i lvtadrid i, si b6 6s csrt que Salses f ou raconque::it per tropes

atalanea an 1a sBVa major part, I'anbipatia entre el Principat i la

orona portaria aI cap de pocs mssos a Ia Guerra de SeparaciS o dels

egadors.
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JUSTIFICACI6

Draquest treball se nthan fet un total de 75 exemplars numeraEs. Aquest dos-

sier srha confeccionat per facili-tar un contingut documental a1s components

de 1a XXI sortida de I'CONEGUEM CATALUNYAT', que sota aquest nom gendric orga-
nitza 1a Secci6 de Cult.ura de 1'A.E.Talaia. Dfaltra banda, ca1 esmentar que

aquesta activi.tat rep e1 patrocini de lrAjuntament de Vilanova i la Ge1tr0.

Han preparat aquesta sortlda: Salvador Buti
llaria Carme Barcel6

Lluis Forgas

Tamb6 hi han co1. laborat: Blanca Forgas

Antoni Sagarra

Virtut Castro

Josep }(aria AlsoPortada:

ExEr"rpLAR N'...0.().0 5 5

Vilanova i la Geltrt, 12 i L3 droctubre de 1991
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