
Urgèl, 1209 

 
 

Ni lei demandas, auprès d'Inocent III ni lei pregàrias, ni mai lo dejun que lo 

comte Raimond de Tolosa aviá entamenat publicament poguèron pas faire 

motlar lo voler de la papautat d'exterminar lei catars, un voler que se mesclava a 

l'enveja dei païs de lenga d'oïl d'envasir lei comtats dau Sud. Soventei fes, lo 

comte nos l'aviá tornat dire : "La crosada es ren qu'una excusa!" 

Que siguèsse una excusa o pas, l'armada crosada sortiguèt d'Isla de França per 

davalar pauc a pauc sus lo Miegjorn. D'après çò que se disiá, l'armada promièra 

se gonflava a flor e mesura que se i jonhavan d'òmes de divèrs païs que lei 

crosats traversavan. "Acampan lei raubaires e la paurilha au passatge" se disiá 

d'en pertot. 

 

Nòstrei fòrças unidas a aquelei de Raimond de Tolosa, campavan ais alentorns 

de Valença. Disposaviam d'un cèrt temps avans que lei crosats arribèsson fins ai 

comtats occitans, es per aquò que lo rei Peire partiguèt devèrs lei tèrras 

d'Aragon, en laissant una pichòta tropa amb Raimond VI. 

 

Lo seguiguère un tròç de camin. Me faliá dintrar en cò dei Comtes d'Urgèl avans 

que la batalha comencèsse.- Serai de retorn benlèu- me respondèt le comte quora 

nos separeriam. E meteguèt son chivau au tròt. 

Amb Signal, mon jove chivau dei Pirenèus, contunhère mon camin vèrs 

Balaguer amb lo desir de vesitar mei proprietats dins l'encontrada de Juneda, ben 

menadas per mon fiu Raimond, e me retrobère dins la plana d'Urgèl. Tot vesent 

aquelei tèrras encara vestidas de sa tenguda ivernala, amb sei semenats que 



commençavan de grelhar, saupeguère subran qu'èra de retorn au mieu. 

Lo camin qu'aviáu percoregut m'aviá ajudat a oblidat lo grand malastre dau païs 

d'òc per embugar ma pensada de mon suau Urgèl tant aimat, que s'estaloirava 

ara davans meis uelhs sota la caranchona de l'auba. E lo contrast entre çò que 

veniáu de laissar darrier ieu e la quietud d'aqueu vilatge en patz, amb sei paisans 

esparpalhats dins lo campestre, amb lei carretas que traversavan lei camins 

d'ivèrn, amb sei pibolas desfuelhadas, amb lei grelhs qu'estiravan sei branquetas 

reviscoladas, tota aquela serenitat me dintrèt dins lo còr amb la calama de la 

maduresa. 

 

Meteguère Signal au pas. Alenave l'odor coneguda de la tèrra. Tan parièra a 

aquela dei camins argelós dau païs d'òc e pasmens tan diferenta. Lei camins que 

longavan lei camps semenats èran per ieu d'amics ben coneguts e la patz activa 

que m'agantava aviá quauqua ren de comun amb lo sentit de plenitud dins lei 

naus aredonidas dei temples. 

 

Coneissiáu fòrça ben lei turbuléncias sosterranas, lei garolhas secularas entre lei 

familhas de l'Urgèl, escondudas sota una aparéncia pasibla. Pasmens, aviáu pas 

encara desforrelat mon espasa dempuèi mon arribada dins la plana d'Urgèl tan 

cara a mon còr. E lo chivau semblava de sentir ma jòia, d'abòrd que causiguèt un 

pichòt tròt joiós, coma se voliá jogar amb la tèrra. 
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