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JORNADA

Vuitè Centenari
de la Batalla de Muret
1213-2013
11 de juliol de 2013
Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer
(Carrer del Carme, 47, Barcelona)

Entrada lliure
Per a més informació i per a confirmar l’assistència:
935 526 178 (Maribel Álvarez)
935 529 103 (SCEH)
o a les adreces electròniques:
malvarez@gencat.cat
sceh@iec.cat

l 1209, la croada contra els albigesos
convocada pel pontífex Innocenci III va
proporcionar a la monarquia francesa l’oportunitat d’endinsar-se en territori occità i d’iniciar així la seva expansió vers el sud. Davant
l’agressió dels croats francesos, dirigits pel
noble normand Simó de Montfort, el comterei Pere I de Catalunya-Aragó i el comte Ramon VI de Tolosa van superar les antigues
rivalitats d’ambdós llinatges i van unir les
seves forces en defensa dels seus vassalls
occitans, fossin seguidors o no de l’heretgia
càtara.

E

El 12 de setembre de 1213, els croats francesos derrotaven l’exèrcit occitanocatalà a
Muret, a les portes de Tolosa de Llenguadoc,
batalla en què el monarca català trobava la
mort. La victòria croada va facilitar el procés
que culminaria amb la incorporació del comtat de Tolosa (1271) i la posterior annexió
progressiva de les terres occitanes per part
de la Corona francesa. Per als catalans, la
desfeta de Muret va comportar la fi del somni
d’un estat occitanocatalà encavalcat al Pirineu i va propiciar la renúncia als drets sobre les possessions occitanes del Casal de
Barcelona —llevat de la senyoria de Montpeller—, segellada anys després per Jaume I
de Catalunya-Aragó i Lluís IX de França mitjançant el tractat de Corbeil (1258).
Amb la commemoració del Vuitè Centenari
de la Batalla de Muret (1213-2013), el Centre d’Història Contemporània de Catalunya
(CHCC) i la Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH) volen abordar el context polític, religiós, socioeconòmic i cultural de la
contesa, així com les conseqüències d’un
esdeveniment que va condicionar de manera
decisiva la història de Catalunya, d’Occitània
i de França, i va deixar petjada en la configuració d’Europa.

Programa
18.00 h

Presentació
JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ
Director del CHCC i president
de la SCEH

18.15 h

El catarisme, a l’origen de Muret
ANTONI DALMAU
Assagista i escriptor

19.00 h

L’espaci occitan après Mureth:
d’un Nord a l’autre
FELIP MARTEL
Universitat Paul Valéry-Montpellier III

19.45 h

Les relacions entre catalans i
occitans abans i després de Muret
JORDI FERNÁNDEZ-CUADRENCH
Societat Catalana d’Estudis Històrics

20.30h

Cloenda

