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LA BATALLA DE MURET, LA FI DEL 
SOMNI OCCITÀ PER A LA CORONA 

D’ARAGÓ 
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Resum: Enguany s’acompleixen 800 anys d’una batalla decisiva que canvià 

l’orientació expansionista de la Corona d’Aragó. Tot seguit analitzem com es va 

arribar a la situació de conflicte, així com les conseqüències derivades d’aquesta 

situació. 

Els Pirineus han estat durant tota la història més bé un nexe d’unió que una 

frontera de separació. A l’Edat Mitjana aquesta vinculació entre les terres 

d’aquella i d’aquesta banda va arribar al seu punt àlgid. 

Ja durant la invasió islàmica de la Península Ibèrica les cadenes 

muntanyoses del nord-est foren un refugi natural contra els invasors. Ben 

prompte, els llaços econòmics, culturals i polítics es feren cada vegada més 

estrets. Amb l’ascens al tron d’Alfons el Cast (1164) i la signatura de Pacte de 

Tudillén (1151), la Corona d’Aragó s’aferma com a entitat política de primer 

ordre a la península, aspirant, per mitjà de l’esmentat pacte, a la possessió de 

gran part de les terres en mans musulmanes.  

Alfons el Cast heretà una ambiciosa política d’aragonesos i catalans en 

Occitània, la terra a l’altra banda dels Pirineus. Aquesta política seria reforçada 

amb el matrimoni entre el seu fill, futur Pere el Catòlic, i Maria de Montpeller. 

D’aquesta unió naixeria el rei Jaume, anomenat el Conqueridor. Amb el 
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matrimoni, el Catòlic augmentava els seus dominis a Occitània, afegint el 

senyoriu de Montpeller. 

Occitània, teòricament sotmesa al poder dels reis de França, actuava però, 

per compte propi, ja que la monarquia francesa de principis del segle XIII 

encara estava construint el teixit feudal que li permetria arribar a dominar no 

sols els territoris del nord, sinó també els territoris de l’actual Llenguadoc. El 

mapa occità, lluny de presentar-se com un territori cohesionat políticament, 

presentava tot un seguit de senyorius d’importància diversa. Entre aquests 

destacava el comtat de Tolosa, rival en el territori occità dels monarques del 

Casal de Barcelona, però, al mateix temps, units a aquestos per vincles polítics i 

familiars. 

1. Situació dels comtats occitans abans de la croada de 1209. Font: MESTRE I CAMPÍ, 
JESÚS (dir.): Atles dels càtars. Un episodi cabdal en al història religiosa i política de 
l’Europa medieval. Barcelona, Edicions 62, 1997. Pàgina 19. 
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Les primeries del segle 

XIII són el context en què cal 

ubicar la Batalla de Muret, 

dintre de l’anomenat 

problema càtar. El catarisme 

fou una heretgia provinent 

d’algun lloc d’Europa Oriental 

i que afirmava el principi 

d’una dualitat oposada Bé-

Mal, així com la il·legitimitat 

de l’Església catòlica romana.1 

L’església càtara es bastí 

ràpidament i els distints 

bisbats càtars reberen sovint la tolerància, quan no l’ajut, dels senyors occitans. 

Aquesta nova visió del món s’adaptava molt bé a la realitat política, econòmica i 

social occitana, és a dir, la d’un territori populós, amb un gran pes econòmic i 

un vigor cultural gens menyspreable (no de bades, Occitània és la terra 

originària dels trobadors). A més, cal considerar la situació que vivia aleshores 

l’Església catòlica; aquesta s’havia dotat d’un corpus doctrinal que li conferia 

legitimitat per a dirimir els assumptes espirituals, però també, els terrenals, 

com s’evidencià amb les croades. D’altra banda, el mal exemple del clergat 

local, corromput, desprestigiat i sovint llunyà de les realitats dels fidels, havia 

creat una situació propícia per a la difusió del catarisme, arribant a ser inclús 

defensat pels senyors feudals, que, teòricament, havien de preservar la fe 

catòlica. 

                                        
1
  DALMAU, ANTONI: Els càtars. Barcelona, UOC, 2005. P. 34. 

2. La creu de Tolosa o creu dels comtes de Tolosa ha 
esdevingut el símbol dels occitans. Font: Wikimedia 
Commons 
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3. El Papa Inocenci III condemna els heretges (1208) i posa en marxa la Croada Albigesa (1209). El 
cavaller que apareix en primer plànol representa a Simó de Montfort. Miniatura de les Grandes 
Chroniques de France. Font: www.terradetrobadors.cat 

Inocenci III, Papa impulsor de bona part de les reformes eclesiàstiques 

encaminades a augmentar el poder polític de l’Església, emprengué una sèrie 

de mesures orientades a acabar amb l’heretgia albigesa, primer per la via 

pacífica, com la predicació de Sant Doménec de Guzmán a principis del segle 

XIII. Tanmateix, les mesures es mostraren poc efectives i el Papa cada vegada 

es mostrava més partidari d’una solució expedicionària violenta. A Provença  

s’intentà crear una “lliga de pau”, amb l’objectiu de jurar fidelitat a Roma i 

lluitar contra els infidels. Però la negativa del comte de Tolosa a encapçalar el 

moviment va frustrar l’intent.2 

L’assassinat del legat papal Pèire de Castelnau a principis del 1208 propicià 

el context per iniciar la via expedicionària i la primera croada a dintre d’Europa. 

                                        
2
 Ibíd. p. 77. 
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Així, la primavera de 1209 partí cap a la vall del Roine un exèrcit internacional 

format per alguns bisbes, cavallers francs i, en menor mesura, alemanys.3 

Les hosts croades, al front de les quals es trobaven Arnaud Amauri –legat 

del Papa– i Simó de Montfort –que durant el conflicte mostraria una gran 

virulència– començaren la submissió del territori. Ràpidament, el comte de 

Tolosa, llavors Raimon VI –el comte Vell– decidí suplicar la readmissió a 

l’Església catòlica –havia estat excomunicat– i unir-se a les tropes croades, 

esperant així aplacar la fúria del Papa i salvar els seus dominis. Emperò, les 

ciutats occitanes anaven caient l’una rere l’altra, sense frenar-se per això 

l’ímpetu croat. Finalment, se sotmeté també, en 1209, Carcassona, la ciutat de 

Raimon Roger de Trencavell, en les masmorres de la qual moriria aquest amb 

només 24 anys d’edat. 

Raimon VI veient 

com els croats no es 

detindrien davant els 

seus dominis, decidí 

canviar d’estratègia i 

cridar al seu aliat 

potencial: Pere el 

Catòlic. Aquest estava 

en un moment àlgid, ja 

que el 1212, junt amb 

els altres reis cristians 

de la península, havia 

infringit una dura derrota al califa almohade Al-Nasir en la batalla de las Navas 

de Tolosa. Llavors, Raimon VI rendí vassallatge al rei aragonès a canvi d’ajudar-

lo en la defensa dels seus dominis. Acabava així la lluita entre el llinatge de 

Barcelona i el de Tolosa pel domini d’Occitània i Pere el Catòlic gaudia ara de la 

                                        
3
 Ibíd. p. 78. 

4. Mapa del setge de Muret. Font: MESTRE I CAMPÍ, JESÚS (dir.): 
Atles dels càtars..., op. cit., p. 35. 
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possibilitat d’afermar el seu poder a l’altra banda dels Pirineus, consolidant una 

de les entitats polítiques de major envergadura de l’Europa del moment.  

El Catòlic intentà 

saldar l’assumpte per la 

via pacífica però els 

croats prosseguiren les 

accions bèl·liques. Així 

doncs, una vegada Simó 

de Montfort es deslligà 

del vassallatge que havia 

prestat al Catòlic i 

continuava atacant els 

súbdits de la Corona 

d’Aragó, el rei es dirigí a terres occitanes on uní el seu exèrcit al del comte 

Raimon VI per fer front a les tropes croades que ja marxaven contra Tolosa.4 El 

xoc es produiria en la localitat de Muret, a uns vint quilòmetres de Tolosa.  

El lloc on es produí la batalla no fou fruit de l’atzar sinó que es tractava d’un 

objectiu prioritari per la seua proximitat a Tolosa, i per ser la base d’operacions 

dels croats en el setge a dita ciutat. A més, la seua, relativament, dèbil 

fortificació i la planura que s’estenia als afores era un lloc propici per forçar a 

una batalla campal i liquidar les forces croades amb sol combat.5 Finalment, el 

dijous, dia 12 de setembre de 1213, es produí la batalla. Hi ha diferents 

versions sobre com es desenvolupà la batalla, no obstant, totes coincideixen en 

assenyalar que un error d’estratègia i la mort del rei enmig de la batalla 

provocà la desbandada general de les tropes catalano-aragoneses i occitanes i 

donà la victòria als croats, molt inferiors numèricament. Quedava així obert el 

camí cap a Tolosa i l’ocupació de nous indrets. 

                                        
4
 ALVIRA CABRER, MARTÍN: Muret 1213. Barcelona, Ariel, 2008. P. 103. 

5
 Ibíd. p. 105. 

2. Reconstrucció virtual del Castell dels Comtes de Comminges 
de Muret a l’Edat Mitjana. Font: 
www.lapromesaalmogavar.blogspot.com 
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Tanmateix, la derrota occitana 

no fou definitiva i la victòria dels 

croats fou efímera, ja que mentre 

Simó de Montfort es trobava a París 

per retre homenatge a Felip II 

August (1216), rei de França, el 

comte Raimon VI i Raimon el Jove, el 

seu fill, desembarcaren a Provença  i 

iniciaren una guerra d’alliberament.6 

Aquest nou episodi bèl·lic s’estengué 

entre 1216 i 1225, any en què 

cessaren les hostilitats per un breu període de temps, ja que la primavera de 

1226 es posà en marxa una segona croada, comandada ara pel rei francés Lluís 

VIII. Poc temps després, l’afebliment de la resistència i el bloqueig de la ciutat 

de Tolosa van precipitar una pau que posara fi a la croada. D’eixa manera, el 

comte Raimon VII va signar el tractat de Meaux-París el 1229, una pau amb 

unes dures condicions que preveien, entre altres coses, el casament de Joana, 

filla del comte, com a única hereva del comtat, amb un germà del rei de 

França, que es convertiria en nou comte a la mort de Raimon. 

Acabada la croada, la principal causa per la que s’havia convocat, 

l’extermini de l’heretgia albigesa, no s’havia assolit. Per acabar amb els 

heretges es crearen els tribunals la Inquisició el 1232,7 encara que el catarisme 

perdurà fins a la tercera dècada del segle XIV en alguns indrets d’Occitània.8 

Igualment, alguns càtars s’establiren al nord del País Valencià, on fundaren, al 

voltant de Sant Mateu, una xicoteta comunitat càtara que perdurà fins a 

principis del segle XIV.9 

                                        
6
 DALMAU, ANTONI: Els càtars..., op. cit., p. 82. 

7
 ALVIRA CABRER, MARTÍN: Muret..., op. cit., p. 240. 

8
 DALMAU, ANTONI: Els càtars..., op. cit., p. 98. 

9
 Ídem. 

6. La batalla de Muret segons les Grandes 
Chroniques de France. Font: Wikimedia Commons 
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En conclusió, la batalla de Muret significà la fi del somni occità de la Corona 

d’Aragó i també suposava la fi de la presència de l’única potència capaç 

d’aglutinar les terres i poblacions occitanes sense alterar el marc sociocultural 

propi. Però també, suposà la creació d’una consciència unitària entre els 

diferents pobles que conformarien allò que coneixem com Llenguadoc que 

abans de la batalla no existia i que ara es creava per oposició als croats i 

l’allunyament de la Corona d’Aragó en els afers occitans10.  

Tanmateix, aquesta consciència unitària nascuda per lluitar els francesos no 

pogué resistir l’empenta de l’exèrcit reial que, a partir de 1226, encapçalà Lluís 

VIII, que havia acceptat els drets cedits per Amaury de Monfort, derrotat pel 

comte de Tolosa. Així mateix, les posteriors intervencions militars de la Corona 

d’Aragó a terres occitanes foren finalment prohibides en 1218 pel Papa Honori 

III, que assegurà la integritat de les terres que conformaven la Corona davant 

les hostilitats de Simó de Monfort. A tot açò, cal sumar una monarquia 

catalanoaragonesa feble, marcada per una noblesa que volia aprofitar-se’n de la 

minoria reial, un tresor en bancarrota... A més a més, en abril de 1226, per la 

promulgació de l’Edicte de Barcelona, Jaume I renunciava oficialment a prestar 

qualsevol ajuda als rebels occitans i es decretà l’excomunicació immediata de 

qualsevol català o aragonés que ajudara els occitans, renuncia que quedaria 

novament confirmada pel tractat de Corbeil (1258) pel qual el monarca català 

renunciava als territoris occitans mentre que el francès renunciava als territoris 

que havien conformat la Marca Hispànica. Amb un exèrcit fort al nord dels 

Pirineus, Jaume I va dirigir la seua mirada cap a les terres islàmiques 

andalusines de les Illes Balears i el que prompte esdevindria el Regne de 

València. 

                                        
10

 ALVIRA CABRER, MARTÍN: Muret..., op. cit., p.237. 
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