
16 ANNONCETILLÆGTEMA: EUROPA

Det tager kun fem timer 
i hurtigtoget TGV at 
tilbagelægge de næ-
sten 700 kilometer fra 
Paris til Perpignan, 

der ligger tæt på Middelhavet nord 
for grænsen til Spanien. Først ruller 
Île-de-Frances, hovedstadsdeparte-
mentets, uendelige, �ade marker sig 
ud. E�erhånden bliver landskabet 
mere kuperet. 

Vi passerer store �oder, så mil-
lionbyen Lyon med et kort stop og 
togski�, og snart ser vi en tid alper-
nes rejse sig på venstre side. Der er 
stenet terræn langs sporet, tornede 
krat – le maquis – cypresser og oli-
ventræer. 

Siden har vi sandstrande på den 
ene side og laguner på den anden. 
Der er palmer langs byernes ave-
nuer. Vi er i Syden!

Jeg står af i Perpignan, og TGV-
toget drøner videre mod Spanien 
og nærliggende Barcelona. Det sto-
re ‘Hôtel Dali’ troner over byens cen-
trale park. Jeg spiser på charmeren-
de ‘Le Figuier’ i den gamle by. Et 
intimt sted med sit lave, hvælvede 
lo� med røde mursten og hvidma-

lede bjælker. Om sommeren eks-
panderer fortovsterrassen ud over 
hele pladsen foran bygningen. 

Stemningen er hjemlig med ung 
betjening i hverdagstøj og kalkule-
ret uorden. Der er kig ind mod køk-
kenet gennem en åbning i muren. 
Jeg får aioli-gratineret torsk med den 
tørre, regionale hvidvin ‘Sisquo de 
Rey’ til. 

Perpignan ligger i fransk Catalo-
nien. En region der, i modsætning 
til spansk Catalonien, spagt og først 
for nylig er begyndt at hævde sin 
kulturelle og sproglige identitet.

Fæstningsby
Næste dag går jeg på lykke og from-
me gennem den charmerende, vidt-
strakte, gamle bydel. Den nærliggen-
de landegrænse til Spanien i syd er 
bølget frem og tilbage gennem hi-
storien i takt med ski�ende krigs-
lykke. Perpignans skæbne var derfor 
længe at være fæstningsby, der ind 
imellem var vendt mod Frankrig som 
forsvar for Mallorca-Kongeriget og 
siden Aragonien. Af det gamle for-
svarsværk rundt om byen står kun 
enkelte mure samt byporten og det 

Det andet Catalonien
Fransk: Departementet Pyrénées-Orientales er en spektakulær region med Perpignan som hovedby. 
Mellem Middelhavet og Pyrenæerne lokker den smukke forrevne kyst og høje, majestætiske tinder.
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Fakta
TRANSPORT: Du kan �yve 
med SAS eller Air France til 

Paris og fortsætte med 
hurtigtoget TGV direkte fra 

Charles-de-Gaulle lu�havnen 
til Perpignan. Der er lokal-

bane fra Perpignan til 
Collioure og Banyuls-sur-

Mer. Der er endvidere 
lokalbus ind i landet fra 
Banyuls-sur-Mer og Col-

lioure, og der går en berømt 
togbane på 63 kilometer i 
bjergene – le train jaune – 

helt op til 1.600 meters højde, 
den højeste togbane i 

Frankrig.

VANDRING: Der er vandre-
ture såvel langs kysten fra 

Argelès-sur-Mer til Cerbère 
– La Côte Vermeille – som i 
Pyrenæerne blandt andet til 
tinder som departementets 

højeste Le Carlit og det 
emblematiske catalanske 

bjerg Le Canigou.

Der �ndes stadig rester af den 
bymur, der i gamle dage 
omkransede Perpignan.

mægtige ‘Palais des rois de Majorque’ 
(Mallorcakongernes Palads, red.) til-
bage. Fra paladset er der en storslået 
udsigt over hele regionen inklusiv 
det ikoniske bjerg ‘Le Canigou’.

I gaderne omkring ‘Rue de la Ré-
volution Française’ er der kunstgal-
lerier, traditionsrige caféer, restau-
ranter og designerbutikker. Stem-
ningen bliver mere rå i kvarteret 

Perpignan har rødder tilbage til 
Romerriget, og har siden da 

været på både franske, catalonske 
og mallorcanske hænder.
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Pssst… 
kun for 
voksne
Bad i Mallorcas historiske varme kilder og bo 
på 5* Fontsanta Termal Spa & Wellness hotel. 
Vi har inkluderet en himmelsk massage, og 
eksklusiv adgang til hotellets spa.
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‘Saint-Jacques’, det gamle roma-kvar-
ter, hvor politiet cirkler rundt i deres 
biler. En stor del af befolkningen i 
Perpignan er e� erkommere af de så-
kaldte ‘pied-noirs’, nybyggere, der 
forlod Algeriet i 1962, da det nord-
afrikanske land e� er en ua� ængig-
hedskrig frigjorde sig fra fransk ko-
lonistyre. 

Såret e� er ‘tabet’ af landet på den 
anden side af Middelhavet er stadig 
dybt og forklarer måske, hvorfor Per-
pignan som den eneste franske by 
med over 100.000 indbyggere har en 
borgmester fra Marine Le Pens me-
get højreorienterede parti Rassem-
blement National, der har sat ‘bor-
gernes sikkerhed’ som højeste prio-
ritet.

I et gammelt kloster i centrum lig-
ger udstillingsstedet ‘Centre Natio-
nal de Documentation’, der med 
kommunens støtte har fransk Alge-
riet som tema. Planche e� er planche 
hylder Frankrigs angiveligt store bi-
drag til uddannelse og sundhed i den 
daværende koloni. Jeg leder forgæves 
e� er et mere kritisk syn på kolonia-
lismen.

Den rødlige kyst
En lokal togbane fører langs kysten 
til Banyuls-sur-Mer. Dette er en af 
Frankrigs smukkeste kyststræknin-
ger, den såkaldte røde kyst, ‘La Côte 
Vermeille’, som strækker sig 30 kilo-
meter fra Argelès-sur-Mer til Cer-
bère ved den spanske grænse. Kysten 
antager skiferstenenes rødlige farve. 
Den er forreven med klipper og 
spredte fyrre- og oliventræer på for-
bjerge, der sænker sig dramatisk ned 
mod små bugte. Vinstokkene vokser 
i terrasser helt ned til havet. Vejen er 
skånsomt lagt længere inde i landet. 
Kysten er i det hele taget fri for det 
vidtforgrenet, kaotiske betonbygge-
ri, der præger Côte d’Azur.

Om morgenen vågner jeg på mit 
hotel, ‘Hôtel Le Catalan’. Her er ud-
sigten fra balkonen blændende. Havet 
er azurblåt. Tramontana-vinden ru-
sker i bølgerne, og solen glimter i 
skummet. Byen kryber sig smukt sam-
men med sine hvide facader og røde 
tegltag inde i bugten. Kun mit rosa-
farvede betonhotel virker malplace-
rede med dens klodsede terrasse med 
svømmepøl og parkering, men det er 
jeg fri for at se fra balkonen.

Jeg tilbringer dagen i den nærlig-
gende by Collioure, der er fuldstæn-
dig fredet og berømt for sine pitto-
resk malede huse og sin malerskole. 
Den store franske kunstner Henri 
Matisse holdt til her, og den ekspres-
sionistiske malestil ‘fauvismen’ med 
dens vilde farver blev angiveligt født 
her. 

Byens gamle slot ‘Château 
Royal’ med dets fuldstændig 
overdrevne høje, tykke mu-
re og mange af de kulørte 
huse ligger helt ud til 
stranden. Jeg slår mig ned 
på en café i den stadig tid-
lige morgenstund og ny-
der min ka� e og croissant 
med solen i øjnene. Her er 
ro og ingen biler. Kun en 
svensk kvinde og hendes dat-
ter begiver sig ud i det kolde 
vand. 

E� erhånden stimler turisterne 
sammen på caféterrasserne ved 
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Collioure, som inspirerede maleren Henri Matisse og angiveligt var kunstretningen fauvismens vugge, 
ligger på Frankrigs Côte Vermeile, den rødlige kyst langs Middelhavet ved grænsen til Spanien 

fra toppen ud mod de lave bjerge, 
Middelhavet, olivenlundene og vin-
markerne er overvældende.

På Château Royal er der en udstil-
ling om ‘La Retirada’, ‘Tilbagetoget’, 
der refererer til de 430.000 soldater 
og deres pårørende fra Den Spanske 
Republik, som slået af fascisterne i 

den spanske borgerkrig måtte søge 
overlevelse ved at vandre over Pyre-
næerne og ind i Frankrig ved års-
ski� et 1938-39. De blev interneret 
på strande uden ly, og mange døde 
af sult eller kulde. En del af republi-

stranden. Jeg går gennem den gam-
le bys snævre gader. Der er vinranker 
op ad murene og små altaner med 
blomster. Collioure er ikke for in-
genting et trækplaster. Da jeg går op 
gennem vinmarkerne til det gamle 
‘Fort Saint-Elme’ over byen, e� erla-
der jeg mylderet bag mig. Udsigten 

Den eksotiske ø 
med det knap så 
eksotiske navn
Madeira. Den eksotiske blomsterø i 
Atlanterhavet fyldt med solskin, frodig 
natur og smagfuld hedvin. Navnet er dog 
mindre eksotisk. Madeira betyder kort og 
godt ”træ” på portugisisk. Den opdagelses-
rejsende Zarco gav øen sit navn i 1419 
– af den simple grund, at den var dækket 
af urskoven laurisilva.

Kulturrejser Europa formidler kultur og rejser med dansktalende rejseleder. Læs mere på kulturrejser-europa.dk

Gæsterne giver

Et syditaliensk eventyr
Vær med til at udforske støvlehælens region, Apulien, og fornem, hvordan dette 
syditalienske område gennem historien er blevet præget af forskellige folkeslag. 
Vi bor godt og centralt, nyder smagsfyldte måltider og oplever spændende byer.

8 dage fra 13.495 kr.
Afrejse: 13/5, 27/5, 16/9 & 30/9

Læs mere på kulturrejser-europa.dk/syev

Gæsterne giver

Mageløse Madeira
Besøg verdens bedste ø-destination Madeira – med alt inkluderet: Oplevelser, 
komfort og all inclusive på hotellet. Bo i første række til stranden, og kom på tre 
spændende udflugter med dansktalende rejseleder.

8 dage fra 8.995 kr.
Afrejse: april – oktober

Læs mere på kulturrejser-europa.dk/masp
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kanerne, anarkister og kommunister, 
blev anset som potentielt farlige af 
den franske regering. Udstillingen 
viser, hvordan de blev overvåget og 
fængslet på Collioure-slottet. De blev 
sat til tvangsarbejde med ombygning 
af slottet.

Gamle bjergbyer
Jeg kører i en lokal bus op i bjergene. 
Mod sydvest troner bjerget ‘Le Ca-
nigou’. Med sin spidse tinde er det 
for mange catalanere et symbol på 
deres hjemegn, fordi det kan ses helt 
inde fra paladset i Perpignan.

Castelnou er en nuttet bjerglands-
by, der klamrer sig til en klippetop 
for foden af en borg. De tykke mu-
re antyder de hårde betingelser, vin-
teren i bjergene må byde beboerne, 
men i den stadig lune e�erårssol 
�okkes turisterne. Jeg spiser frokost 
på ‘L’Hostal’ med udsyn mod lave, 
skovklædte bjerge, der skråner ned 
mod Middelhavet. Mod vest er der 

lavthængende skyer under Pyrenæ-
erne.

Jeg bevæger mig længere ind i lan-
det til den væsentlig større by Céret, 
som også har en smuk, ældre bydel. 
Her slog Picasso sine folder. På Cé-
rets kunstmuseum kan man beundre 
såvel enkelte værker af Picasso samt 
af Modigliani, Soutine, Dérain og 
Chagall. Der er også et forstørret be-
rømt fotogra�, hvor man kan se Pi-
casso hænge ud med sine kunstner-
venner på hovedgaden i Céret.

Det er lørdag, dagen for det loka-
le marked, der udfolder sig i byens 
hovedgader. Pludselig samles folk, 
og skilte og plakater hæves. Demon-
stranter viser modstand mod en 
planlagt opførelse af en viadukt, der 
angiveligt skal bane vej for et større 
byggeri af nye huse med udsigt mod 
‘Le Canigou’. På ryggen af en ældre 
mands T-shirt står der: ‘Mur ikke na-
turen inde i beton’. 

Der synges et par protestsange til 
guitarakkompagnement, inden de-
monstranterne fortrækker sig til pic-
nic i udkanten af den gamle by. Det 
hele foregår i en let og ikke anspændt 
stemning. For franskmænd er pro-
tester en del af dagligdagen, men fru-
strationerne er mærkbare, da jeg fal-

der i snak med de o�e ældre demon-
stranter. En ældre kvinde, Madame 
Durand, fortæller mig, at hun mær-
keligt nok har fået udbetalt erstatning 
fra kommunen uden overhovedet at 
have sagt ja til at lade sig ekspropri-
ere.

Jeg spiser middag på ‘Al Català’, 
hvor væggene er pyntet med histo-
riske billeder. Kokkens mand viser 
sig at være søn af en af de eksilerede 
spaniere fra den spanske borgerkrig. 

»Min far blev interneret som man-
ge andre i en improviseret lejr på 
stranden i Argelés-sur-mer. Mange 
døde af kulde og sult,« siger han. 

»Senere, da Frankrig blev besat af 
tyskerne, sluttede min far sig til den 
franske modstandsbevægelse. Men 
e�er krigen og sejren over nazismen 
blev han interneret en tid i Alperne, 
fordi han ingen nationalitet havde, 
og franskmændene ikke anede, hvad 
de skulle stille op med ham. Han end-
te som en bitter mand.«

Toppen af Pyrenæerne
Jeg tager op til Font-Romeu, der 
ligger i 1.200 meters højde og som 
også er et skisportssted. Jeg spiser 
på ‘La Table des Saveurs’, som har 
et alpint præg med lave trælo�er 
og træpaneler. Jeg får svinekæber 
og ‘escalivades’, traditionelle 
catalanske retter. Sidstnævnte er 

ovnbagte auberginer, courgetter 
med videre som spises 

a�ølet. Jeg falder i snak 
med en irsk pige, der 

træner triatlon på højt 
niveau her og i Kenya. 
Tilbage i 1960erne, 
som optakt til De 
Olympiske Lege i 
højtbeliggende 
Mexico City i 1968, 
blev Font-Romeu 

oprettet som fransk 
olympisk træningslejr.
Dagen e�er går jeg tur ved 

søen ‘Lac des Bouillouses’, som 
ligger en halv times kørsel op ad bjer-

get. Søen blev skabt af en dæmning, 
man opførte i 1887 for at sikre strøm 
til det såkaldte gule tog, der fra Ville-
franche-de-Con�ent til Latour-de-
Carol-Enveitg kommer forbi togsta-
tionen Bolquère-Eyne, der i 1593 me-
ters højde er Frankrigs højeste.

Næste dag er planen at bestige 
bjerget Le Céret ved søen. Men vej-
ret er slået om og kulden river i én. 
Der er sne på skråningerne på den 
anden side af bjergdalen under Font-
Romeu, og det regner ua�rudt. Jeg 
siger farvel til bjergene. 

E�er blot en times buskørsel er 
jeg atter nede i de grønne, lave høje, 
som rækker ud mod Middelhavet. 
Jeg slår mig ned på en fortovscafé i 
skyggen af et platantræ og funderer 
over, om jeg skal vandre en tur gen-
nem vinmarkerne eller leje en cykel. 
Les Pyrénées-Orientales er et af de 
mindste af Frankrigs 96 departemen-
ter. Men variation i muligheder for 
kultur- og naturoplevelser skorter 
det ikke på.

Blot en times kørsel ind i landet 
fra Middelhavet kan man vandre 
op mod Pyrenæernes sneklædte 
tinder 

Fransk 
Cataloniens 
vin er stadig 
mere e�ertragtede

»Jeg slår mig 
ned på en 
fortovscafé 
i skyggen af 
et platantræ 
og funderer 
over, om jeg 
skal vandre en 
tur gennem 
vinmarkerne 
eller leje en 
cykel.«


