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Katalejua

“Terribilis est locus iste”. Ikaragarria da
toki hau. Bisitariari ematen zaion ongietorria
ez da makala. Are gehiago eleiza baten aurrean
gaudela kontutan hartzen badugu.

Herrialde kataroa da hau. Horrela gogora-
tzen digute leku guztietatik jarritako turismo
seinaleek. “Le pays cathare”. Frantziako Aude
Departamenduan gaude, Langedoc eskual-
dean.

Gazteluez gain, baina, zonalde hau leku
berezi baten kokalekua da ere: Rennes-le-
Chateau. Bisitari asko erakartzen duen he-
rrixka hau izan da gure bisitaldiaren arrazoia.
Misterio baten abiapuntua da. Abade bat eta
berak eraikitako eleiza bitxia protagonista
dituen misterioa.

Hain biztanle gutxiko herrixka izateko,
Rennes-le-Chateau oso ondo hornituta dago.

Bi jatetxe, bi aparkaleku, artisautza eta liburu
dendak… Horietako denda batean bisitaria-
rentzako gida erosi daiteke 6 euroren truke.
Frantsesez, alemanieraz, ingelesez eta gazte-
leraz gainera. Bisitarien joan etorriari probe-
txua ateratzeko saikerak ez du hutsik egin.

Noizean behin eleiza bisitarientzat irekitzen
dute. Bertara sartzen direnen artean jarrera
zeharo ezberdinak daude. Batzuei fedea igar-
tzen zaie aurpegian. Besteei kuriositatea.
Baina bai batzuk zein besteek sentsazio ber-
bera daukate: eleiza hori ez da batere arrunta.
Sartu bezain pronto deabru batek egiten digu
harrera.

Eskuizkribu bitxiak

François Berenger Sauniere Rennes-le-
Chateaura ailegatutako abade berria zen.
1885an izan zen hori. Abade txiro bat, herri
txiro batera bidalita. Herriko eleiza bera oso

Frantziako herri txiki honetan guztiz
berezia den eleiza dago. Kataroen
altxorra eta Jesukristoren ustezko
leinua dira bisitarien hizpide.

Rennes
le Chateau
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egoera kaxkarrean zegoen, eta handik eta
hemendik lortako hainbat ekarpen txikiekin
Saunierek eleizaren aldarea berritzeari ekin
zion.

Lan horretan zegoela, Saunierek zeozer
guztiz berezia topatu zuen aldarearen azpikal-
dean izkutaturik. Aintzinako eskuizkribuak
ziren, eta abadearen arreta berehala piztu
zuten.

Paper horiek eskutan, Saunier Parisera
abiatu zen, eta bertan diru mordoa eskuratu
zuen. Diru horrekin izugarrizko hobekuntzak
egin zituen Rennes-le-Chateau herriko eleizan,
eta baita beste zenbait eraikin bitxi eraiki ere:
Magdala dorrea, edota Villa Betania izeneko
etxe dotorea.

Zer izan zen Saurierrek deskubritu izan
zuena eta horrenbeste aberastasuna eman
ziona? Gaur egun Saunierek topatutakoaz
ezer gutxi dakigu, baina horren haritik espe-
kulazio eta teoria mordoa plazaratu dira.

Pista kataroa

Kataroak zonalde honen jaun eta jabe izan
ziren urte luzez. XII. mendean azkar zabaldu
zen herejia hau. Erromako sakramentu eta
aberastasunak kritikatzen zituzten, eta bizitza
aszetikoa proposatzen zuten. Jesukristo guru-

tzen ez zela hil uste
zuten ere. San
Joanen ebanje-
lioa beti gai-

nean zera-
maten,

hau baitzen haien ustez egiazkoa zen ebanjelio
bakarra. Inozentzio III.a aita santuak horien
aurkako gurutzada agindu zuen, eta herejia
hau krudelkeria izugarriaz erreprimitu zuten.
Horrela kataroak Pirinioen inguruetan aterpea
bilatu behar izan zuten.

1244ean kataroen azken babesleku bilaka-
tutako Montsegurreko Gaztelua setiatu zuten
frantsesek. Ondorengo sarraskian azken kata-
roak akatu zituzten, sutara botata. Baina azken
eraso hori gertatu baino lehen, antza, lau
kataro setioa ekidin eta amildegi batetik zin-
tzilikatuz kataroen “altxor espirituala” salba-
tzea lortu zuten. Zer ote zen altxor berezi hau?

Zenbait ikerlarik teoria ausarta defendatzen
du: kataroek salbatu zuten altxorrak Jesukris-
toren bizitzarekin zerikusia zuen: nazaretarra
ez zen gurutzean hil eta Maria Magdalenarekin
seme-alabak izan zituen. Kataroek horren
inguruko ezagutza zuten, eta Jesukristoren
leinuaren zaindari bilakatu ziren. Eleiza, noski,
ez zegoen prest bere oinarriak dardarka jartzen
zituen ezagutza hau onartzeko.

“Da Vinci Code” nobelari esker ospetsu
egin diren antzeko teoriak aspalditik defendatu
izan ditu zenbait egilek. Kataroak, tenplarioak,
Maria Magdalena, merovinjioak, bisigodoak,
Salomon… nahastu egiten dira hipotesi haue-
tan, baina guztiek daukate amankomuneko
oinarria: Jesukristo ez zen jainkoaren semea,
gizakia baizik.

Zer topatu zuen Saunierek? Kataroen altxor
espirituala? Eta, garrantzitsuena agian, nondik
eskuratu zuen horrenbesteko dirua? Vatika-
noak abadea diruaz ixildu nahi izan zuen?
Ala dirua beste nonbaitetik eskuratu al zuen?
Erantzun mordoa proposatu dira, ia galdera
haina, baina gaur egun ez kontua ez dago
batere garbi. Saunierek pista asko utzi zuen
berritutako eleizan, baina funtsean sekretua
hilobira eraman zuen. Eta ez du ematen
eleizaren zaindari den Asmodeo deabrua
erantzuna emateko prest dagoenik.

Juanma Gallego


