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Memòria del viatge al País de Lodèva i del Salagon, del 26
al 28 de maig de 2012.
Sortim amb puntualitat a un quart de set. Ens aturem a
esmorzar a l’àrea de l’Empordà i continuem en direcció a
Besièrs i allà canviem d’autopista i ens dirigim cap al nord.
Arribem a Sobés on ens hem de trobar amb els amics Jòrdi i
Miquelina Peladan de Nimes, però anem tan bé de temps que
ells encara no han arribat i ho fan al cap de mitja hora. També
vénen la Marcella Rossignol, presidenta del Centre Occitan
de Lodeva i el seu marit per donar-nos la benvinguda. Anem a
dinar amb els Peladan a un restaurant de Sobés, a l’ombra
dels arbres de la plaça, és un poble molt tranquil i fa molta
calor.
Havent dinat anem cap a Lodeva, ens costa una mica de
trobar l’hotel però finalment ho fem, era al bell mig de la ciutat.
Ens instal·lem, tenim el temps just de rentar-nos la cara i
sortim a visitar la ciutat guiats per Maryse Leduc, de Lodeva
que ens fa de guia i fa totes les explicacions en occità. Quan
arribem al Museu Fleury ens trobem amb en Jaume Milhau,
de Mesa i amb l’Hellen Bousquet, de Herepian que ens
acompanyen. També anem a la catedral i acabem el
recorregut a l’ajuntament on ens fan una recepció amb un
aperitiu molt complet. És allà on es fan els parlaments.
Cap a les sis de la tarda, ens repartim en cotxes particulars i
anem cap a Lo Cailar, allà hi ha una gran taula parada i
preparada per un àpat d’allò més bo, abundant i tradicional.
En total som uns seixanta a sopar. Fem conversa amb els
occitans que en aquest cas són de les associacions Centre
Occitan de Lodeva i Lo Cafè occitan de Larzac Vilatge
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d’Euròpa. Quan anem per les postres es fan uns breus
parlaments per part dels presidents d’aquestes associacions,
la Marcela Rossignol i en Martin Hubert, també parla en
Jòrdi Peladan i la Núria Bayó, després apareixen cinc joves
vestits de negre i amb barrets que comencen a cantar
polifonies, són professionals, Los Pegomàs, i ens ofereixen
un concert amb cançons tradicionals que dura ben bé dues
hores. Quan acaben, la Marcela Rossignol diu a tothom que
aquella vetllada era una gentilesa de l’IEO. Finalment anem a
dormir cap a mitjanit.
L’endemà ens llevem ben d’hora, esmorzem i anem amb
l’autocar cap a Clermont d’Erau, allà ens espera MariaCristina Borgada per fer-nos de guia. Estem de sort, tenim la
millor guia del Clarmontès. Maria-Cristina porta un vestit amb
tots els colors de l’arc de Sant Martí, és una meravella.
Asseguda a la part de davant de l’autocar pren el micròfon i
ens va explicant coses de la comarca, història, contes,
cançons, tot hi té cabuda, i nosaltres ens amarem de les
seves paraules.
Arribem a la vila de Morèsa, alla ens dirigim cap al Circ de
Morèsa que és fantàstic però molta gent del grup diu no vol
caminar per la muntanya i es queden al poble. Els que ens
endinsem al circ, hi descobrim unes formes inimaginables.
També visitem Vilanoveta, una colònia industrial molt ben
conservada. Anem a dinar a un restaurant amb vistes
panoràmiques sobre el llac de Salagon. Tots els àpats que
fem durant el viatge són molt bons.
Desprès de dinar anem cap a l’abadia de Grandmont on
canta la Coral Santalou del Cantal que es composa de 50
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cantants de tota la regió. Acabat el concert ens fan una visita
guiada per l’abadia. Tornem a Lodeva per sopar.
El darrer dia anem a visitar Pesenàs, la ciutat on va viure
Molière. Allà hi trobem per casualitat un museu de portes
antigues, l’encarregat ens fa entrar i ens fa detallades
explicacions de cada porta. Visitem també el centre de la vila i
el seu mercat que està molt animat.
A migdia anem a dinar a Caus, en una masia que fa de
restaurant i on només hi ha una gran taula per a tots nosaltres.
Fem el cant dels adéus al pati de la masia.

ASSISTENTS DEL CAOC
Núria Bayo Mañosa
Teresa Isern Aleix
Francesca Sala Llovera
Maria Teresa Sabaté Roig
Ferran Espuñes
Imma Amorós
Emília Giner
Núria Ontiveros
Mariona Hernàndez
Miquel Morell
Miguel Palma
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OCCITANS
Jòrdi Peladan
Miquelina Peladan
Maryse Leduc
Fernanda Porcher
Pierre Porcher
Martin Hubert
Marcella Rossignol
Louis Rossignol
Didier Espanol
Marie Louise Jourdan
Maria Crestina Borgada
Jacme Milhau
Hellen Bousquet

Podeu trobar més fotografies del viatge:
https://picasaweb.google.com/101363870037909949847/PaisDeLodevaIDelSalagon#
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Visita guiada al Musèu de Lodèva

La presidenta, Núria Bayó, lliura un
present a la conse adjunta de Lodèva

Recepció del grup del CAOC i Marpoc a l’Ajuntament de Lodèva
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Recepció i sopar a Lo Cailar

Grup de cantaires durant la recepció. Grop Los Pegomàs.
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El grup a Morèsa

La professora occitana, Maria Cristina
Borgada, llegint un conte de Morèsa
Davant el Cast ell de Pesenàs
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