
Història i programa de l’estada 
"De la Bèstia de Gévadaun al llop actual"

Del 10 al 13 d’abril de 2020

DIVENDRES DIA 10

15'00h-16'00h: Rebuda, instal·lació en el campament de
Saugues i sortida als voltants d’aquest municipi.
Saugues és el poble on ens allotjarem. La seva ubicació estratègica
ens permetrà accedir d'una manera ràpida als diferents llocs del
programa a través de sortides radials.

Campament de Saugues                                                                 Poble de Saugues

16'15h: Presentació del programa 
A peu d'un dels molts monuments de la Bèstia distribuïts per tota la
regió de Gévadaun situat d’alt d’un turó, observant atentament a la
gent de Saugues, farem la presentació del programa.

                          

Monument del poble de Saugues a la bèstia

19’00h: Trobada amb l'historiador i escriptor Bernard Soulier 
L’especialista ens aproparà una mica més als misteris que envolten la
història de la Bèstia a través d’una xerrada, d’imatges i de peces de
gran interès etnogràfic a l’Ajuntament de Saugues.  



         
Amb els historiadors Soulier i Jean Richard           Estri per donar forma rodona a les bales 

1) Aquesta història comença el 3 de juliol de l’any 1764, quan Jeanne Boulet, una jove

pastora de catorze anys, és trobada morta mig devorada amb tres profundes ferides

produïdes per urpes . Som a l’antiga regió francesa de Gévaudan, entre els actuals

departaments de la Lozère, Cantal i Haute-Loire. A partir d’aquest moment

comencen a sovintejar els atacs en diversos llocs de la regió, amb un patró semblant:

les víctimes —dones i nens—, són atacades mentre guarden el ramat  o transiten pel

bosc, i apareixen mig devorades i mutilades. La població comença a alarmar-se, i

malgrat els intents dels caçadors locals, ningú aconsegueix abatre al responsable de

les morts, i davant el desconeixement de la població, aquesta, defineix com a “Bèstia”

al causant de les morts.

22’00h:Projecció d’un documental sobre la Bèstia
Opcional per a aquelles persones que ho vulguin veure.

                                  DISSABTE DIA 11

9’00h: 1ª Sortida de camp
Començarem l’excursió a peu d’unes tres hores a la Besseyre-
St.Mary, poble de Jean Chastel, en companyia de Bernard Soulier, tot
descobrint els escenaris autèntics on la Bèstia va realitzar diverses
morts segons els arxius consultats per aquest reconegut investigador.

2) Mentrestant els atacs continuaren, les víctimes eren nombroses i pocs eren els que

sortien vius de les seves escomeses per explicar-ho. Els que sobrevivien descrivien una

bèstia gran com un vedell, amb un musell, amb potes fortes i llargues ungles, el coll

llarg, la cua grossa com un braç, les orelles curtes i dretes com les d’un llop, la pell del

ventre blanca i una ratlla negra a l’esquena. Denneval, però, també va fracassar;

acostumat al paisatge pla de la Normandia, on la caça del llop es feia a cavall,



ensopegà amb la vegetació, el bosc i els relleus rostos de Gévaudan, i hagué

d’abandonar la regió sense obtenir cap èxit ni la recompensa de 9400 lliures que

h a v i a p r o m è s e l r e i a q u i c a p t u r é s l a b è s t i a .

Finalment, el rei, fart de fracassos, el juny de 1765 envià el seu porta-arcabús

François Antoine, organitzador de les caceres reials, que arribà a Gévaudan i

ràpidament fou ben acceptat per la població, ja que pagà tots els seus serveis i només

demanà la participació de les batudes en diumenge.

Escenaris reals son es van produir atacs de la bèstia  

16’00h: 2ª Sortida de camp
Visitarem l’ermita de Notre-Dame-d’Estours i la capella de l’abadia de
Chazes, escenaris importants per als camperols del segle XVIII on
l'única preocupació que tenien era descobrir i matar a la bèstia. A
l’hora caminarem per tancades valls on el propi paisatge i la seva
història ens captivarà. 
Visitarem  també i descobrirem caminant, el bosc de Pommier; diuen
els registres de l’època que en aquest indret François Antoine va
creure haver mort la Bèstia. 

3) Finalment, la sort somrigué a Antoine i, sabent que la bèstia s’amagava als boscos

de Pommier, depenents de l’abadia des Chazes, el 21 de setembre de 1765 organitzà

una batuda i aconseguí matar-la. Tenia l’aspecte d’un llop de mida molt gran. Un cop

dissecada i reconeguda pels testimonis dels atacs, la “Bèstia” fou portada a

Clermont–Ferran i d’allí a Versailles, on fou mostrada al rei i a la cort. Semblava que

la Bèstia de Gévaudan finalment era morta. Antoine es retirà de l’escena amb la

recompensa.



            
                Ermita de Notre-Dame-d’Estours. Lloc de trobada de pelegrins arribats 
                de tota la regió per demanar a la verge la fi de la bèstia.

DIUMENGE DIA 12

9’00h: 3ª Sortida de camp
Ens dirigirem al poble de Paulhac, escenari de la lluita entre la jove
Marie i la Bèstia i coneixerem el lloc d’aquest famós encontre. 
Finalitzarem la matinal amb una interessant caminada que té el seu
inici als voltants d’Auvers. Aquesta sortida ens portarà per la
fantàstica fageda de Tènezeyre, on Chastel va donar caça a la
definitiva Bèstia disparant la seva arma de foc amb una bala de plata.

4) Mentrestant, se seguien produint escomeses de la bèstia. Així, en el poble de

Paulhac dues germanes —Thérèse i Marie-Jeanne Vallet—, se salvaren d’un atac

quan Marie clavà la seva baioneta al pit de l’animal, fent-lo fugir.

El 21 de desembre de 1765, però, les morts i els atacs recomençaren i un rumor

s’estengué per Gévaudan: la bèstia encara era viva. Els atacs continuaren durant els

anys 1766 i 1767. Reprengué aleshores les batudes un noble de la regió, el marquès

d’Apcher.

El 19 de juny de 1767, seguint les traces d’una nova víctima, aconseguiren localitzar

la bèstia al bosc de la Tènezeyre, sota el Mont Mouchet. Allà, un caçador

experimentat, anomenat Jean Chastel, aconseguí abatre la bèstia al lloc conegut com

la Sogne d’Auvers. A partir d’aquell moment s’acabaren els atacs a la regió de

Gévaudan. La bèstia era morta definitivament. El cos fou portat al castell de Besques



i finalment transportat a Versailles, però no arribà a ser mostrat al rei i es perdé pel

camí. Actualment no es conserven restes de cap de les dues possibles bèsties.

                                Representació de la lluita de Marie amb la bèstia

                         Homenatge a la memòria de Jean Chastel 

17'00h: Visita al Museu de la Bèstia de Gévaudan
El museu ens obrirà les seves portes per ser testimonis, en un
ambient misteriós, de la història de la Bèstia; que serà explicada per
mitjà d’ambientacions. 
Viatjarem en el temps que ens portarà, a través dels diversos
personatges, escenes històriques i costums, al cor del segle XVIII.
Veurem patir, riure, plorar i lluitar tot un poble, observarem els
nobles i la seva insolència, la cort de Lluís XV i el seu infinit
distanciament respecte els seus súbdits i les seves províncies.



      

Entrada al Museu de Gévaudan              Interior del Museu 

5) La petició d’ajut de l’abat de Mende (capital de Gévaudan ) —persona influent per
ser cosí del ministre del rei Lluís XV—, feu que el monarca es decidís a enviar els seus
soldats a la regió per acabar amb aquella bèstia que el deixava en ridícul davant dels
anglesos. El primer a anar-hi fou el capità Duhamel i els seus Dragons del regiment
de Clermont Prince, que arribaren a la regió l’octubre de 1764. Però malgrat les
seves grans batudes i estratagemes —com ara vestir els soldats de dones o enverinar
els gossos per caçar la bèstia—, no reeixí en la seva missió, i a més fou mal rebut pels
habitants de la regió, ja que els empobria encara més en obligar-los a mantenir els
seus soldats i a participar a les caceres. El 22 de desembre, al bosc del castell de la
Baume, hauria pogut matar la bèstia si no hagués estat per dos dels seus soldats, que
la van fer canviar de direcció inesperadament. Després dels fracassos, el capità
abandonà la regió i entrà en escena, el 20 de febrer de 1765, un reputat caçador
normand de llops, Denneval, que s’encarregà de perseguir la fera a partir d’aquell
moment.

19’00h: Introducció al coneixement del llop   (Canis lupus)
A través del joc, del suport multimèdia, de material zoològic…
aproparem al participant de l’estada al coneixement de la vida del
llop.   

22’00h:Projecció d’un documental sobre llops
Opcional per a aquelles persones que ho vulguin veure

                                     



DILLUNS DIA 13

9’00h: Visita al centre d’interpretació del llop
Des de Saugues sortirem direcció al centre de llops de Gévadaun per
posteriorment finalitzar l’estada abans de dinar.
Seixanta quilòmetres ens separen de la nostre última destinació, el
centre de llops, on podrem conèixer de molt a prop la vida d'aquest
fantàstic animal. 
Llops del Canadà, europeus i àrtics ens fascinaran per la seva bellesa
i ens captivaran les explicacions rebudes sobre les seves adaptacions,
predació, estratègies, supervivència... 

14’00h: Cloenda i tornada a Catalunya

HORARI dels ÀPATS:
8’00h: Esmorzar
13’00h: Dinar
21’00h: Sopar

Els horaris de les activitats poden canviar en funció dels imprevistos.


