
El Camí de l’Últim Càtar 

 
És un itinerari Transfronterer que resseguint la història de la vida i captura de l’últim càtar 
conegut i documentat, en Guilhem Belibasta en la seva fugida de la Inquisició a principis del 
segle XIV. 
La ruta connecta tres Parcs Naturals (Cadí Moixeró, Alt Pirineu, PN Regional del Pirineu de 
l’Arieja; des de Bagà fins Tarascon (Arieja-França), passant per les comarques de Berguedà, 
l’Alt Urgell, Pallars Sobirà, la Cerdanya, Solsonès i el departament francès de l’Arieja. 
 

 
Pont damunt el Gréixer  per on sortim de Bagà 

 
Gósol amb el turó del castell a la dreta 

 
Els Bons Homes van ser els “indignats” medievals. El seu esperit crític els va enfrontar amb 
l’església i el poder feudal. Rebutjaven el materialisme i volien tornar a l’austeritat original. 
 

 
Allotjament  rural “Molí de Fórnols”a tocar de la carretera 
de Tuixén i vora el riu de Lavansa. 

 
El petit nucli de Fórnols dalt d’un turó 

Guilhem de Belibasta nasqué a Cubieràs de Llenguadoc el 1280. Després de escapar-se de 
Carcassona va passar per Catalunya i, finalment es va refugiar a Sant Mateu del Maestrat 
(Castelló) on va acollir una petita comunitat occitana, la darrera església càtara documentada. El 
1321, enganyat per Arnau Sicre qui pactà amb la Inquisició la restitució dels bens familiars, van 
emprendre el camí cap al nord del Pallars amb el pretext de donar el Consolament a una dama 
noble.   

 
Darrers quilòmetres vers La Seu d’Urgell 

 
Fent cap a Castellbó (castell en reconstrucció) 



 
Un cop a Tírvia, aleshores dins del vescomtat de Castellbó com tota la Vallferrera, va ser delatat 
per Sicre, detingut i conduït a Castellbò on existia un castell amb cel·les a la torre, passant per 
Sant Joan de l’Erm. A Castellbó romangué empresonat fins que fou traslladat a Pàmies, 
Llenguadoc, on fou jutjat.  

 
Turbiàs, petit poble rural de quatre cases. 

 
S. Andreu de Castellbó amb allotjament i restauració 

 
Finalment, l’any 1322 moria cremat a Vila-roja de Termenés. Amb ell acabava un exponent 
peculiar del que posteriorment s’ha interpretat con a “somni occità”, una societat tolerant, 
amable, culta que, a parer de molts, hauria fet d’Europa un món ben diferent del què va 
esdevenir. 
 
Bibliografia: 
Consell Regulador del Camí dels Bons Homes, Berga  
Cartells pel recorregut a Llavorsí, Anserall, Sant Serni de Tavérnoles i Tirvia i comentaris de la gent de Castellbó, 
Tírvia, Tarascon sur Ariege.  
 
L’etapa, entre Castellbó i Montenartró encara que de fort desnivell acumulat (més de mil metres), 
és agradable pels bonics senders que fent giragonses travessen atapeïts boscos de pins plens 
de verda molsa. Es passa pel petit llogaret deTurbiàs i per Sant Andreu de Castellbó ambdós en 
forta pujada i poc més tard s’arriba al refugi de la Basseta (ple de vehicles), on podem fer un 
petit descans i avituallar-nos. Des d’allí se segueix per sender fins Sant Joan de l’Erm Vell 
(totalment en ruïnes) lloc on va pernoctar en Guilhem Belibasta. Seguint primer per pista i més 
tard per sender, baixem i fem l’entrada a Montenartró. 
 

 
Sant Joan de l’Erm Vell (totalment en ruïnes). S’hi puja tot 
passant per la font del Cobert.  

Refugi de l’Abadia de Montenartró. 

Entre Montenartró i Llavorsí baixem i creuem el barranc de Santa Magdalena, amb grans boscos 
mentre baixem, però un cop creuem el barranc hem de superar 440 metres de sender 
encinglerat que fent ziga-zagues puja a la carena per l’indret del Mal Pas fins el Planell de la 
Serra lloc on es troben les ruïnes del poble i castell de Biuseon encara es pot veure la 
construcció medieval del vell camí. Poc a poc es baixa al refugi i ermita de la Mare de Déu de 
Biusé, d’allí un ample camí ens du, sempre de baixada, fins Llavorsí. 
Aquesta etapa, de fet, ens va resultar força desagradable i avorrida amb força sifons que feien 
patir les cames. 



 
Refugi i ermita de Biusé, hi ha una font d’aigua sense 
tractar. 

 
Al fons a la dreta, Llavorsí a vista de moixó. 

L’etapa següent, entre Llavorsí i Alins és entretinguda i agradable, entre rius i bosc de ribera, la 
primera part transcorre vora el corrent de la Noguera de Cardós, es creua el riu Glorieta i per un 
costerut sender pugem fins Tírvia, lloc on en Sicre va delatar a Guilhem, més cap dalt passarem 
per l’encinglerada ermita del Roser on trobarem una font; fent ziga-zaga baixarem vora la 
Noguera de Vallferrera que seguirem per pista fins passar a tocar la vila d’Araós; passada una 
hora, més o menys, un pal vertical indica un pont que condueix a Ainet de Besan. Al poc fem 
cap a la carretera L-510 que seguint-la primer i deixant-la més tard per una pista i tornem i fem 
l’entrada a Alins seguin el voral de la dreta fins la plaça Major. 
Alins té coses curioses, i entre d’elles la historia del mall de 702 quilos. 
 

 
Tírvia, encantador poble dalt de un turó en plena natura. 

 
 Alins, un poble petit però interessant. 

 
Ens plantem a la vuitena etapa Alins-Àreu-Refugi de la Vallferrera. Per la majoria de nosaltres és 
una etapa familiar de quan anem a fer el Monteixo, la Pica d’Estats, el Sotllo o el Montcalm. 
D’Alins a Àreu toca fer 5 quilòmetres per carretera ja que aquest era l’antic camí entre ambdós 
pobles; després se segueix per pista. A partir Pla de la Selva el GR 11 abandona la pista i 
continua per un sender dins el bosc, finalment va a sortir a l’aparcament de cotxes que hi ha per 
anar a peu al Pla de Boet i al refugi de la Vallferrera. 
 

 
Àreu 

 
Refugi de la Vallferrera 

 



Com que l’etapa es relativament curta, uns 16 quilòmetres i només uns 700 metres de desnivell, 
val la pena aprofitar i fer una visita al Pla de Boet i als salts d’aigua que cauen del port de Boet i 
del Pla d’Arcalís formant l’anomenada Cascada de Boet. 
 

 
Salt d’aigua al Pla de Boet (Vallferrera) 

 
Petita població francesa de Mounicou, ens va donar 
molt mala impressió. 

Entrem a la novena etapa, per nosaltres probablement la més dura ja que an ser 28 quilómetres 
amb una pujada de més de 700 metres i una baixada de més de 1800.  
En principi només eren uns 19 quilómetres fent parada a Mounicou, però la manca d’atenció per 
part de la propietaria de la Gite d’Etape ens va obligar a fer el final d’etapa a Auzat, 8 
quilómetres més lluny. 
Per altra banda, té l’inconvenient de que es voreja l’enbassament de Solzem per una carretera, 
uns tres quilómetres d’asfalt i vehicles, en fi, una etapa força desagradable sobretot en la seva 
mitad final. 
L’alberg-hotel Montcalm d’Auzat, una meravella de lloc. 

 
Auzat, (França),al fons podem veure el Montcalm 

 
Alberg-Hotel de Montcalm a Auzat 

La desena etapa transcorre pel fons de la vall tot seguint el riu Vic de Sos que ens acompanyarà 
durant tot el recorregut fins l’aiguabarreig amb l’Arièja cosa que succeeix precisament a la 
població de Tarascon-sur-Ariège. 

Pont que creua el riu i la població de Vic de Sos (França) 

 
Església de Notre Dame a Vic de Sos (França) 

El recorregut és ple de pobles de muntanya bigarrats a l’entorn de les esglésies o a grans 
casals, és interessant observar els murs de pedra seca perquè les dimensions d’alguns del 
carreus prenen dimensions ciclòpies. 



 

 
Sant Julià a la població de Junac (França) 

 
Cova de Nhaus (Niaux) amb importants pintures 
prehistòriques (França). 

Creuem pel mig el poble de Vic de Sos, i seguim cap el petit poble d’Arconac, deixem a 
l’esquerra la carretera cap a Orus i baixem vora el Vic de Sos, la pista s’interna en un frondós 
bosc de ribera deixant a la nostra dreta el corrent que seguirem durant una bona estona; deixant 
l’accés al poble d’Illier seguirem direcció cap a Junac , travessem el poble cap el NE i deixem 
l’església de Sant Julià que serví de sepultura als barons de Miglos, i entrem de nou al bosc de 
ribera. 

 
Grotte de la Vache (Niaux , França) 

 
Primeres cases de Tarascon sur Ariège (França) 

 
Un cop deixem enrere Junac, se segueix el camí vora el riu passant per un bosc frondós tot 
deixant a l’esquerra el trencall a Capoulet i seguint en direcció a Alliat, poble proper a Niaux on 
hi ha les magnifiques coves de Nhaus i la Grotte de la Vache. Clar que per visitar-les és millor 
dividir l’etapa en dues parts i fer nit en un d’aquests pobles.  

 
El Vic de Sos un cop passat l’aiguabarreig amb l’Arieja. 

 
Els dos rius junts cap a la posta de sol a Tarascon-sur-
Ariège (França) 

 

A Tarascon destaca força una torre circular amb un rellotge i un crucifix dels que no he pogut 
treure cap informació, situada dalt de un turó sobre el corrent del riu. Probablement que la seua 
funció duria ser la de la vigilància de l’arribada de vaixells pel riu. 
 


