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L'article 
DeTexpansió ultrapirinenca a 
la pérdua de la térra deis cátars. 

Per J o a n Francesc C l a r i a n a (1) 

n primer Iloc. hem de dir que aquesta es la 
conferencia que potser fuig mes de la línia de 'les 

altres conferencies que s'han vingut donant en aquest cicle 
qué ha organitzat el Grup d'Históría del Casal. Al mateix 
temps será, potser, la mes feixuga, ja que la temática que 
tracta és tan densa que mes aviat hauría de ser objecte de tot 
un cicle de conferencies, ja que hi ha mol ts aspectes que aquí 
tan sois podem citar molt de passada.' . . 

Sense mes preámbuls anem a la part expositiva del' 
tema de la xerrada d'avui 

Com s'inicia l'cxpansió ultrapirinenca ? 
Intentarcm explicar-ho molt breument. Ens hem de 

traslladar vers els anys 1067 i 1070 quan Ramón Berenguer 
aprofitant4es-

desavinences entre els hereus de Roger III (comte cfaquelles 
tenes). Peí que sembla l'operació de compra, per aquell 
temps, va resultar molt cara i eslava a l'entorn de les 5.000 
unces d'or, a les que calgué afegir diferents comissions i 
despeses a favort deis comtes de Tolosa i de Foix per 
aconseguir llur neutralitat en l'operació de compra. El 
pagament es va fer amb l'or procedent de les panes de 
Lleida. Saragossa i Tortosa. Segons l'historiador Ramón 
d'Abadal. aquesta compra inicialment no tenia en absolut 
cap propósit imperialista d'annexió vers Barcelona, sino la 
voluntat de Ramón Berenguer I de deixar una herencia mes 
o menys presentable peí seu ñll segon Ramón Berenguer 
Cap d'Estopes, que ja era comte de Carcassona i Arsés el 
1068, mentre que els territoris del Principat hauríen estat per 
l'hereu i primogenit Pene Ramón. Pero com Pee Ramón, a 
l'any 1071, va assassinar a la seva madrasta Almodis, aixó li 
va comportar la pérdua del dret de primogenitura, per tant 
d'aqui va esdevenir la successió conjunta deis germans, tal 
vegada bessons, Ramón Berenguer I I Cap d'Estopes i 
Berenguer Ramón II El Fratricida. L'adversitat de "les 
circumstáncies no s'acabá aquí, ja que a l'any 1082 morí 
assassmat, de forma misteriosa, Ramón Berenguer II Cap 
d'Estopes, en el paratge conegut com la Perxa de l'Astor 
(Gualba). 

A Carcassona, entre els anys 1083 i 1085 es varen 
produir uns greus avalots. que sembla no anaven 
directament dirigits contra el domini senyorial cátala, pero 
van facilitar la intervenció deis senyors feudals d'Occitania, 
concrctament Bemat Ató IV de Besiers (vescomte cTAgdc-
Besiers). que a la vegada era ñll de Ramón Bemat i 
d'Ermcngarda que. casualment. eren els qui havien venut 

El Papa Innocenci III. en un frese del monesur italió del Sacro Speco. 

Carcassona i Rases a Ramón Berenguer I i que tenien la 
intenció forca clara cTapoderar-se d'aqueixes possessions. 

En aquells moments, la situació política de 
Catalunya era tan difícil que no va ser possible emprendre 
cap acció diplomática, ni militar, per tal d'impedir 
l'expoliació. No obstant. pocs anys mes tard. Ramón 
Berenguer III El Gran, que havia succeit tant al seu pare 
com al seu oncle, va reclamar els seus drets sobre 
Carcassona i Rases dirigit-se al vescomte de Besiers. 

L'any 1107, Ramón Berenguer III va instigar una 
revoíta a Carcassona, pero inexplicablement no va donar 
suport militar ais habitants i aquests varen, novament, ésser 
sotmesos per Bemat Ató de Besiers. que a la vegada era aliat 
del comte de Tolosa, Bertrán de Sant Geli. aquests fets 
tingueren com a resultat una massiva emigrado cap a 
Catalunya. 

En el 1112 té Uoc l'enllac matrimonial entre Ramón 
Berenguer III i Dolca de Provenca. La ñnalitat del mateix 

1) 
Aquest text correspon a la conferencia que pronuncia fau
tor amb el titol "L'expansió ultrapirinenca catalana", el 8 
de desembre de 1992 a Mataré en el marc del 5é Cicle de 
Conferénciesorganitzat peí Grup d'História del Casal, en 
aquella ocasió titulat: Catalunya i Occitánia. 
(amb la col laborado de: Joaqumi Graupera. Lluisa Layret 
Nuria Raurich i Jaumc Vellvchí) 
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hom creu que anava mes vers l'acrcixement patnrruomal i 
no tant en la presencia político-militar a Provenca. La prova 
cfaquesta afirmado la trobem en el testament del monarca 
cátala. 

Pero, a partir daquest moment, Ramón Berenguer 
III va intentar recobrar Carcassona i Rases mitjancant un 
acord amb Bernat Ató de Besiers peí qual aquest darrer es 
reconeixi com a feudatarí del primer, d considerava senyor 
emínent i 1'indemnitzava amb 15.000 sous melgoresos. 

L'accés de Ramón Berenguer I I I al tron de 
Provenca. cornial o marítima, va capgirar la tradicional 
alianca entre els comtes de Tolosa. ja que aquests darrers a 
la vegada eren marque sos de Provenca i posseicn una bona 
part dd país (el marquesat de Provenca), i els de Barcelona 
i dona comencament a la rívaiitat entre les ducs Cases. 
Rival itat que sería una de les cónstants de la historia 
posterior de Catalunya i que, anys mes tard, hauría de 
contribuir al fracás de la formado de l'Estat Catalá-Occitá. 

. Poc temps mes tard, Bernat Ató no respecta els 
pades contrets i el mes d'agost de l'any 1120 els habitants de 
Carcassona es varen tornar a revoltar contra ell, veient-se 
obligat a abandonar aquella poblado. No obstant, al cap de 
quatre anys, en el 1124, Bernat Ató, amb l'ajut del comte de 
Tolosa, Alfons Jordá, va tornar a recuperar Carcassona. 
L'any següent, el 1125, els contrincants varen signar la pau, 
per la qual Ramón Berenguer III i Alfons Jordá de Tolosa es 
iTcparticn i a Provenca en dues zones d'influéncia. li mi tant, 
per tant, l'expansió de Catalunya. 

L'etapa d'eipansió: 
Amb la mort de Ramón Berenguer II I en el 1131, 

va deixar la Provenca a Berenguer- Ramón I i els comtats 
catalans a Ramón Berenguer IV El Sant, aparentment 
sernblava una divisió, pero Ramón Berenguer IV, tot i no ser 
titular del comtat de Provenca, com a cap del llinatge 
barceloní dedica gran atenció ais ihteressos dinástics en 
terres ultrapirínenques: col.labora amb el seu germá en el 
govem del comtat provencal i féu costat a Berenguer Ramón 
I de Provenca i a Guillem VI de Montpeller contra les cases 
de Baus i de Tolosa, enemigues de la presencia de la dinastía 
catalana a Ocdtánia. i contra l'emperador alemany, Conrad 
III. que es considerava senyor feudal emínent de Provenca, 

Ramón ni, 
comte de 
Tolosa. 

Raimon ¡V, comte 
de Tolosa 

l'antic regne d'Arle, i donava supon a les aspiracions de 
Ramón de Baus al comtat provencal. 

Quatre anys mes tard. l'any 1135, Berenguer 
Ramón I de Provenca, per tal d'enfortir la seva posició, 
contragué matrimoni amb la comtesa Beatnu de Melguelh, 

El 1143. el comte de Tolosa, Alfonso Jordá, per tal 
de poder oposar-se amb garanties d'exit contra el Casal de 
Barcelona, va signar un tractat amb Genova i Pisa, i el 1144 
arran d'una acció d'"uns robadors de la mar" (potser de la 
flota genovesa) contra Man guio, morí Berenguer Ramón. 

Com l'hereu de Berenguer Ramón I de Provenca, o 
siguí Ramón Berenguer i l i era menor d'eüal, Rauiuu 
Berenguer IV de Barcelona (II de Provenca) passá a exercir 
la seva tutela i peí febrer de 1147 desembarca a Tarascó i en 
pocs mesos redui els que li eren hostils, prenent en captiyitat 
a Ramón de Baus. Aqüestes circumstáncies, a la vegada, 
coincidiren amb la marxa del comte de Tolosa, Alfons 
Jordá, a les croades (mes concretament a Siria), fet que 
disminuí la pressió de Tolosa sobre la Provenca marítima. 

No obstant aixó, els senyors de la Casa de Baus 
tornaren a revoltar-se a l'any 1155 confiant amb l'ajut de 
l'emperador alemany, Frederic I Barba-Roja i , novament, en 
el 1162 feren un segon intent desesperat per aconseguir 
aquelles terres. No cal dir que tots dos sortiren malament. 

En aquest moment, comenca a fer-se present la 
influencia de la monarquía francesa sobre Occitánia. El reí 
Lluís VTI de Franca, havent-se esposat amb Elionor, tiereva 
deis ducs d'Aquitánia, va reivindicar els drets de la seva 
esposa sobre el comtat de Tolosa i assetjá aquella ciutat 
sense aconseguir-ho. Mes tard Lluís VII va repudiar a 
Elionor d'Aquitánia, i aquesta es va tornar a casar, ho feu 
amb Enríe II Plantagenet que a la vegada, entre els seus 
títols, constava que era comte d'Anjou i del Maine¿ dlic de 
Normanda i , el mes important, era el rei d'Anglaterra. 
Aleshores, en el 1159 Enríe n Plantagenet, per tal de fer 
valer els drets de la seva esposa s'aliá amb Ramón Berenguer 
IV de Barcelona, Ramón Trencavell I de Carcassona i Rases 
i Guillem VII de Montpeller, així aconseguí Cahors i avancá 
per Verdum sus Garona i fins assetjar Tolosa, on hi havien 
Raimon V i Alfons II. Com Raimon V era cunyat del rei de 
Franca, Lluís Vil , aquest darrer va acudir en Hur auxili i 
Enríe II d'Anglaterra es vcié forcat a laretirada. 

El 1162 fou un any crític peí catolicisme, hi havia 
dues persones aspirants ai tron de Sant Pere i ambdues 
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afirmavcn tcnir-hi dret (Víctor IV i Alexandrc III) 
AJeshores, Ramón Berenguer IV, per taJ de posar-se 
alcostat de Víctor IV i . a mes, per entrevistar-se amb 
l'emperador d'Alemanya i aixi concertar un tractat 
matrimonial de Ramón Berenguer III de Provenca 
amb Riquilda de Polonia, vídua d'Alfons VII de 
Castella i , a la vegada, neboda de l'emperador, 
emprengué un llarg viatge cap a Ton, trobant la mort 
a Borgo San Dalmazzo (El Piemont). Es pot dir que la 
mort el va salvar d'una decisió equivocada ja que 
hauria recolzat a l'antipapa. Per contra, en el seu 
testamcni. prudenlment, no posa a la seva familia sota 
la protecció papal i si, en canvi, sota la prolecció 
d"Enric II Plantagenet, rei d'Anglaterra. Áleshores; el 
nebot de Ramón Berenguer IV de Barcelona. Ramón 
Berenguer III de Provenca s'entrevistá amb 
l'emperador i aconseguí la invesüduráde Provenca, 
malauradament, poc després, el 1166, morí en el etge 
de Nica. Pero el problema de Ramón Berenguer III de 
Provenca fou qué no havia tiñgut descendencia masculina i , 
áleshores, el succeí Alfons I El Cast. 

Alfons I £1 Cast i els ¡nicis del problema catan 
Per tant, entrem ja en l'época del regnat d'Alfons I 

El Cast, també conegut com "El Trocador" i que, en 
principi, es déia Ramón Berenguer. Quan morí el seu pare, 
ell contava tan sois amb cinc anys d'edat (encara que la data 

"de naixemeru i , peí tant; la data en que comenca a regñar— l-eantaven les- lloances del; 

. -9¡Sr ' 

Derrota deis croats a Tolosa segons una iüustració de la 
"Cansó de Croada " (1210-12) 3) 

son discutides), per la qual cosa en principi estigué sota la 
tutela de Ramón Berenguer I I I de Provenca, d'un consell de 
regencia i la tutoría d"Enric II d'Anglaterra com hem vist 
abans (no tractarem aquí el problema de la successió 
d'Alfons El Bataller -d'Aragó i Navarra- i Ranür El Monjo). 

Al mateix any de la mort de Ramón Berenguer I I de 
Provenca, el 1166, a l'Argenca i a la Camarga, varen 
esclatar novament hostilitats amb el comte de Tolosa. Alfons 
comptava amb l'ajut del senyor de Montpeller. l'episcopat de 
Provenca. A la vegada es reconcilia amb la Casa de Baus i 
va aconseguir l'ajut marítim de Genova, fet que l i permeté 
reconquerir Alearon que estava ocupat per Raimon V de 
Tolosa. Per tant, a fináis del 1167, Alfons I . dominava 
plenament la Provenca i , áleshores, va deixar al cap del 
govem al seu germá Pere, mes conegut peí nom de Ramón 
Berenguer IV de Provenca. 

Amb la mort de Ramón Trencavell I , vescomte de 
Carcassona, Rases, Besiers i Albi, Roger Bernat de Foix 
aliat de Raimon V de Tolosa va intentar confiscar els 
dominis de l'hereu, Roger V, áleshores aquest va cercar 
l'ajut d'Alfons I el Cast per tal d*evitar-ho. Pero, en el 1171, 
es va produir un altre canvi d'aliances ates que Roger V va 
contraure matrímoni amb Adelaida de Tolosa i , a la vegada, 
reconegué la senyoría de Raimon V de Tolosa, aixi mateix 
Genova també va canviar de bándol i va bloquéjar 
Montpeller, pero Alfons I trobá noiis aliats en els comtats de 
Bearn i Bigorra, fet que li permeté amenacar el flanc 
occidental de la Casa de Tolosa. Finalment. l'any 1176, amb 
la mediació d'Enric II d'Anglaterra que tres anys abans 
havia signat la pau amb el comte de Tolosa, s'aconseguí un 
tractat de pau en forma de venda: aixi. Raimon V renuncia 
ais seus possibles drets sobre Provenca. Gavaldá i Cariados 

i , a canvi, Alfons I l i promete la xifra de 31 000 mares 
d'argent. Per tant, un cop pacificada la zona occidentl, es 
dirigí vers Nica i el mateix any els imposa unes dures 
condicions de pau. A fináis del 1178 investí oficialment al 
seu germá Ramón Berenguer com a comte de Provenca 

Un detall del que no hem fet esment, pero que cal 
resaltar, es el de la magnificencia de la cort d'Alfons I el 
Cast, punt de referencia deis trobadors occitans que 

la-seva-muller Sanca. Fins-t 
tot el mateix rei es tenia per trabador, per aixó en algún 
moment va ser l'objecte de les iraníes de Bertrán de Born 
que el descríu com "un senyor flac i gran que es lloa ell 
mateix cantant, i estima mes els diners que l'honor". Com a 
trobadors de mes renom, podem esmentar: Raimbaut, Giraut 
de Bornelh, Arnaut Daniel, Bernat de Ventadorm i Guillem 
de Cabestany. 

En el 1178, la problemática catara es comenca a fer 
evident, aixi, Raimon V de Tolosa remete una nota al capítol 
general deis cistercenes, denuncian! els fets i l'extensió 
d'aquella creenca per terres occitanes. En el seu escrit venia 
a repetir el que ja havia dit l'any abans al Concili d'Arles, 
"ha penetral per tot arreu; ha portal la discordia a totes les 

families, separa el marit de la muller.... el fill del pare .... 
els temples están deserts i cauen en ruines". 

El problema s'havia posat de manifest tant en el 
Concili de Tours el 1163, com en el d"Arles el 1177, i en el 
1179 en el de Latera, on els principáis sectarís foren 
excomunicats. Coincideix amb la primera etapa de la 
Inquisició, forca moderada ja que es respectava el dret de 
Justiniá, es garantitzava els drets deis acusats i no estava 
permesa la tortura. 

Els cátars i la seva espirítualitat, s'havien dotat 
d'una organització amb un clergat, els perfectes o perfets, 
una jerarquía, els bisbes i un sistema doctrinal. El poblé va 
sentir atracció peí catarisme per l'anhel de perfecció recollit 
en la vivencia catara de l'oposició irreconciliable entre 
Taruma de l'home i el món material. L'enfrontament de dos 
principis. Perfecte i Imperfecte, l'Absolut i el Relatiu, l'Etern 
i el Temporal, el Bé i el Mal, l'Espent i la Materia. Aquesta 
oposició es dona perqué el món es el recinte on té lloc el 
comba i deis dos déus el del Bé i el del Mal. El déu Bo és el 
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que havia crea! el món invisible, deis esperits perfectes, 
mentre que el déu dolent ha creat el món visible de la 
materia a on resideix el pecat. 

Aleshores la doctrina, originaria de Bulgaria, 
consistía en un recull d'elements del cristianisme, de la 
mística oriental i de la sabiduría grega. Consideraven 
que l'Antic Testament era ensenyament del Diable. En 
les seves ccrimónies un perfet Uegia un fragment del 
Nou Testament i el comentava en el sentit que ens 
podcm imaginar. Creien que Jesús, fill de Déu, va 
baixar a la Terra com cspcrit pur i . sois en apariencia, 
va adoptar el eos d'un home en el sí d'una dona i , sois 
en aparenca, va viure. patir i morir. 

Els perfets o perfectes hi arribávem mitjancant 
el "consolamentum", consistía en la imposició de les 
mans i del llibre deis evangelis damunt el cap del 
creient neóñt, una vegada feta aquesta cerimónia el 
consolat tenia que viure com els demés perfectes. Els 
perfectes eren els qui havien renuncia! a la tena i a la 
cara, també se'ls deia "purs" o segons l'arrel grega "cátars". 
Aquests practicaven el mes absolut despreci pels béns de la 
térra, de la propietat, del matrimoni, de qualsevol acte 
carnal i , si havien estat casats, repudiaven a Uurs esposes. 
Sois aixi podien estar segurs de la salvado. 

Una altra institució o sagrament que tenien era 
¡"•endura" o suícidi sagrat, mitjancant 1'enverinament, 

—dejunLifclimitat o exposant-se a morir glacat. 
Imitant l'església católica, tenien 

r"appareillamentum", era una mena de confessió on els 
fidels s'acusaven de les faltes que havien comes. 

La seva vida, peí que sembla, realment fraternal i 
caritativa tenia un apreciable valor de testimoni davant el 
clergat católic que portava una vida de certa disbauxa. Molts 
nobles occitans es convertiren a l'heretgia com fou Raimon 
VI de Tolosa, Raimon Roger de Foix, els vescomtes de 
Besiers, Carcassona i els Trencavel. Encara que públicament 
no ho deien per tal d'evitar rexcomuníó papal. 

Continuant amb els fets histories, sabem que en el 
1181 s'intenta una croada infructuosa contra Roger II de 
Besiers i els al tres nobles occitans seguidors o simpatitzants 
amb l'heretgia. La legació papal de Bernat de Clairvaux va 
fracasar. A Occitánia continuaren els problemes i Ramón 
Berenguer IV de Provenca, germá d'Alfons I el Cast, fou 
assassinat aquell mateix any pels homes d*Ademar de 
Murviel. Aixi, Alfons I prengué represálies i encomaná el 
govem de Provenca al seu germá Sane de Provenca, el qual 
va trair la seva confíanca pactant amb Raimon V de Tolosa, 
amb Genova i amb Guillem de Forcalquier per anar contra 
el rei Alfons. Com aqueixa alianca no va prosperar, Sane 
fou destituit en el 1185 i substiniit per Roger Bernat comte 
de Foix Aquesta angoixosa situació dura fins el 1190 quan 
el rei Alfons signa un tractat de pau amb Raimon V de 
Tolosa i . amb aixó, el clima béllic s'atemperá. 

Per contra, a Europa occidental el panorama 
monárquic havia canviat quelcom, a Lluís de Franca, mort 
el 1180. l'havia succeit Felip II August (1180 - 1223) que va 
ser un polític de talla, al contrari que Ricard Cor de Lleó 
(1189 - 1199) que succeí a Enríe II d'Anglaterra, que havia 
estat un gran aliat d'Alfons I El Cast i , a Frederic I Barba-
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Retorn del comte Raimon VI a Tolosa, segons una iUustradá de la 
'Cansó de Croada" (1210-1213) 

roja (1152 - 1190) el succeí Enríe IV (1190 - 1197). 
Pocs anys mes tard, el 1194, moria Raimon V de 

Tolosa i , el 1196, moria a Perpinyá Alfons I el Cast, tancant 
tota una época. 

L'época de Pere I el Católic, 
el temps algid de la reiigió catara. 

El testament d'Alfons I el Cast ens torna a 
demostrar la manca de voluntat per part deis monarqués" 
catalans a crear un gran Estat cátala, per aquest instrument 
dividía els seus dominas entre Pere I que heretava Catalunya 
i Aragó i rebia certs drets sobre les terres situadas a la 
Gal. lia meridional, des de la ciutat de Besiers fins al pon 
d'Asp; i Alfons, el fill segon, els comtats de Provenca, 
Millau, Gavaldá, Rases i determináis drets sobre 
Montpeller. A l'any de la mort d'Alfons I el Cast, com hem 
dit abans el 1196. el protagonista de la nostra historia, que 
esdevingué comte-rei de Catalunya, Pere el Católic, 
solament tenia drvuit o dinou anys, ja que havia nascut a 
l'any 1177, per tant podcm veure com el pes de les 
responsabilitats polítiques i del futur de Catalunya 
recaígueren sobre, gairebé, un adolescent. 

Poc temps després, en el 1198, fou clcgit per ocupar 
la cadira de Sant Pere, el papa Innocent 111, personatge que, 
com veurem, va teñir un pes decisiu en el futur de 
Catalunya. Era descendent d'una familia de nobles romans, 
home d'una gran cultura i formado humanística, els seus 
contemporanis coincideixen en que tenia unes grans 
habjlitats intel-lectuals i diplomátiques. Com una de les 
primeres mesures a la seva arribada al tron, fou la carta que 
adreca a tots els reís de l'órbita de Roma, ja que creía que pd 
fet de ser el representant de Crist a la Terra tenia el sagrat 
deure d'intervenir en els afers interns de tots els regnes 
cristians. La seva carta tenia el següent contingut: 

"Nos ordenem a tots els princeps, comtes, i a tots els 
barons i grans de les wstres provincies; Nos els conminen per la 
remisió de Uurs pecats, a recalzar amb tota llur autoritat ais 
nostres enviáis contra els heretges, a desterrar a aquells. que ... 
hagin estat excomunicats, a confiscar Uurs béns i a emprar un 
majar rigor si persisteixen en voler continuar en el país després de 
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I'excomunió. Nos els hem donai plens poders per obligar ais 
senyors a aduar en aquest sentit. ja sigui mitjancant I'excomunió. 
i expulsan! al condemnat de Uurs ierres. Nos conminem també a 
tots elpobles a que s'armin contra els heretges ... Nos concedim a 
tots els qui participin en aquesta expedido per a la conservado de 
la Fe. te mateixes indulgencies que guanyen els qui visiten 
l'església de Sánt Pere a Roma ... els qui recolzin ais heretges 
serán excomunicats. aixi com tots aquells que els proporcionin el 
mespetiliauxili o que visquin amb ells ..." 

Pere el Católic, fent-se ressó de la missiva papal 
ordena l'expulsió i persecució deis cátars mitjancant un 
decret dictat el mateix any. Sabem que la seva mare. Sanca, 
descendencia castellana, peí testament d'ALfo.is I el Cast, 
tenia la tutoria del seu fill. fins qué aquest arribes ais vint 
anys. Per tant d'aquí varen sorgir certes decavinences ja que 
la reina posseia castells a 1'Aragó, a la frontera amb CasteUa 
i, aquest fet. podía constituir un perill per a la seguretat del 
regne. A la vegada, a l'any 1200, 
sabem que era ella qui portava les 
negociacions amb el Sant Pare 
Innocent III peí futur matrimoni de 
la seva filia Constanca amb Frederic 
de Sicilia. Hi han un moment, fins hi 
tot, que el Sant Pare li demana que 
assumeixi un major protagonisme en 
el afers de la política del regne i ella 
va replicar dient-li: "sol esdevenir-se 

"que, tot i essent dejarfbrtunadesr: 
accions de l'home, son millors que 
les de la dona". Per posar pau en la 
familia, l'any 1201, Sanca i el seu 
fill varen acabar signant una 
cncórdia. 

Possiblement de la seva 
mare Sanca sorgiria la intelligent 
idea de demanar al Sant Pare la 
coronado, a Roma, de Pere el Católic 
com a comte-rei de Catalunya i Aragó, aixó succeí a l'any 
1204. Es evident que existí en tot un entramat d'interessos 
per una i altra banda. Per Innocent III l i era profitós 
assegurar-se la fidelitat del comte-rei deis catalans, 
transforman! la ficticia submissió feudal en un Uigam 
solemne que obtingués renom a l'Europa occidental. El rei 
Pere d Católic tenia interés en estar vinculat amb Roma per 
tal de salvaguardar ds seus dominis occitans contra les 
intrusions foranies queja, áleshores, s'entreveien. 

La coronado tingué lloc el día 11 de novembre del 
mateix any, al monestir de Sant Paneras, al Transtévere, on 
l'esperava el sobirá. El rei fou ungit peí bisbe de Porto i , 
després, fou coronat peí Sant Pare Innocent UI que li imposa 
les insígnies reíais, el mantell, el centre i la corona. 
Seguidament Pere I presta jurament de fidelitat i vassallatge 
a la Santa Seu. 

Si bé la coronado de Roma va representar un 
moment de tranquil-litat peí comte-rei cátala, a Occitánia la 
religió catara continuava guanyant adeptes. Els seus 
mdodes de persuasió eren poc convincents, cTentrada es 
presentaven a les discussions publiques contra els perfectes 
amb tot el seu seguid de criats. luxoses vestimentes. 

carruatges i cavalls, menlre que els seus adversaris arribaven 
a peu i vestíts com a pobres. Aixó fou posat de manifest cap 
el 1206, quan el bisbe d'Osuna passava per Ocdtitnia, 
després de dos anys viatjant per Centre Europa, acompanyat 
peí canonge Domingo de Guzman. Aquest darrer va ser qui 
aconsellá, en el Concili de Montpeller al mateix any, que els 
enviáis del Sant Pare obtindrien mes bons resultats si es 
presentaven: "segons l'exemple del divi Mestre, amb tota 
humilitat, a peu, sense un seguid fastuós i.sense diners, com 
els apostoIs". 

Els resultats obtinguts, en principi, varen ser forca 
bons, pero el 14 de gener del 1208, ocorregué un fd que va 
precipitar els aconteixements, fou l'assassinat del llegat 
pontifici, Pere de Castelnau, qui el dia anterior, acompanyat 
peí bisbe de Consérans havien anat a trobar al comte de 
Tolosa, Raimon VI (que havia estat excomunicat el 1207), 
qui sembla fou l'inductor. El fet succeí quan el llegat papal 

es disposava a creuar el Roíne. 
Per tant, Innocent I I I , es veié 

obligat a una decisió militar, ja que per ell 
arribat aquest moment: "era preferible 
l'acció que la contemplad ó'. 
Paral'lelament, Domingo de Guzman, en 
els seus sermons amenacava amb les 
següents paraules: "ja fa anys que os 
parlo amb paraules de pau. He predicat, 
he suplicat, he plorat en va; pero com 
diuen a la meva térra, allá on no arriba 

Gravat que apareix en el don d'un registre 
d A tfaro a Franca 

la benedicció hi arribará el bastó ...". 
A partir d'aquest moment, en el 

nord de Franca, es comenca a predicar la 
croada contra ds albigesos. Raimon VI de 
Tolosa, veient que la cosa havia anat 
massa lluny, va prometre fidelitat al Sant 
Pare, li va lliurar set deis seus castells, la 
participado d'cll mateix a la croada, a 

canvi que l i fos aixecada la pena 
d'excomunió, amb la qual cosa, va deixar a ¡'estacada ais 
seus antics aliats Ramon-Roger Trencavd, vescomte de 
Besiers, Albi i Carcassona, i a Ramón Roger I comte de 
Foix. 

En el 1209, que és d mateix any en que morí 
Alfons de Provenca, víctima de la pesta a Sicilia, on havia 
anat a acompanyar a la seva germana Constanca a reunir-se 
amb el seu futur espos el rei Frederic II . Per tant, ITiereu de 
Preovenca, era el nebot de Pere I , es deia Ramón Berenguer 
i , áleshores, tenia dnc anys, el rei d'Aragó exercia la seva 
tutela. En aquests moments, fou quan es desenvoluparen els 
fets de la croada que, en un principi, fou com una mena de 
passeig militar on pobles i ciutats obnen les seves portes per 
deixar entrar al creuat Raimon VI de Tolosa. 

El veritable drama va comencar a Besiers, a on 
Raimon Roger, també va intentar sotmetre's ais croats, pero, 
com podien llicenciar a tot aquell poderos exercit de la 
croada sense que hagués aconseguit donar el cop dedsiu a 
l'heretgia?. 

Mentre Raimon Roger Trencavd, que áleshores 
comptava sois amb vint-i-quatre anys. estava preparan! la 
defensa de Carcassona. els. croats varen caure per sorpresa 
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damunt Besiers el 22 de juliol, on varen exterminar 
a gairebé tota la poblado, unes vint mil persones. 
Alguns varen intentar sense éxit refugiar-se a la 
catedral de Santa Magdaienr. Hi ha r anécdota que 
un cavaller croat va preguntar al cap de la croada i 
arquebisbe de Narbona. Amau d'Amaurí, com 
dislingir ais heretges deis católics, i aquest li 
respongué: "Mateu-los a tots, que Déu triará els 
seus". 

Entretant. Ramón Roger Trencavd i 
Ramón Roger comte de Foix. s'entrevistaren amb el 
monarca cátala cercant el seu ajut, pero poc 
després. el 15 d'agost, els croats ocuparen també per 
sorpresa el lloc de Carcassona. Ramón Roger 
Trencavd fou empresonat i les seves possessions 
passaren a mans de Simó de Montfort. Mai s'ha 
pogut aclarír si aquell fou capturat o trait durant 
unes negociacions, o si ell voluntariamcnt, per 
evitar uns fds com els de Besiers, es Iliurá a 
1'enemic. Al cap de poc, va morir de forma poc 
clara, unes versions diuen que fou victima de la 
disenteria i altres apunten a la possibilitat que fou 
assassinat. La seva mort va teñir molt ressó a l'época, ja que 
el seu cadáver fou exposat públicament, aixi el trocador 
Guillem Aügjer Novella, va fer un plany per la mort del 
vescomte ocátá: 

"Cadascú plora i plany el seu damnatge 
sa desgracia i son dolor: 
pero jo, ai lastí tinc en man coratge 
tan gran ira i tan gran tristor 
que en ma vida no hauré prou plany ni plor 
per l'admirat valent, 
el noble vescomte, que mort és 
de Besiers l'ardit i cortés. 

Litan mort i maifou vist tan gran ultratge 

com han fet els cans renegáis, 
del falc ¡linatge de Pilat 
que litan mort..." 

En canvi Guillem de Tudela (partidari deis Croats), en la 
primera part de la Caneó de la Croada, diu: 

"/ els malváis tahurs i els miserables, 
que no saben de l'afer com va ser ni com no, 
es diu que hom l'occi de nit a traició, 
pera el Comte de Montfort no ho 
Itagués consentít, perJesucrist del tro." 

(La Caneó de la Croada és obra de dos autors 
diferents, l'un és el navarras Guillem de Tudela, partidari 
deis croats, i l'altre. partidari de la causa albigesa, és 
anónim, encara que alguns estudiosos l'idcntifiquin amb el 
trabador Peire Cardinal). 

Hem vist com ha entrat un dds personatges 
cabdals en aquests fets. Simó de Montfort. No se'l pót 
qualificar, com s'ha volgut, de soldat de fortuna, ja que era 
un noble del nord de Franca, que ja havia Uuitat en 
Panterior croada, procedia del Vexin i era senyor de 

Conflans, Epernon, Houdan i "Montfort-rAmaury" (d'on l i 
venia el nom), i per part de la seva mare era comte de 
Leicester a Anglaterra. Simó de Montfort, en principi no 
tenia cap intenció d'enemistar-se amb Pere El Católic, quan 
pren possessió del comtat de Carcassona. Ell acceptava els 
drets que corresponien al reí cátala com a sobria d'aquel 
terres i s'obstinava a retre-li un homenatge que Pere El 
Católic refusava. 

Pd sdembre del 1209, el comte de Tolosa es torna 
a posar del costal de l'heretgia i , áleshores, és novament 
excomunicat peí concili <f Avinyó. Recorregué la sanció 
davant el Sant Pare, explicant-li les atrodtats comeses pels 
croats, pero en els dos següents concilis l i fou mantinguda 
la mateixa pena. 

En el 1210, Pere El Católic, va intentar intercedir 
a favor deis seus súbdits, i el de Tolosa, davant Simó de 
Montfort, procurant un tractat de pau, com a penyora (a 
l'any 1211) va deixar-li al seu ñll primogénit Jaume I i el 
seu nebot Ramón Berenguer (fill d'Alfons de Provenca). 

Els fets s'anaven precipitant i , el 1211, el concili de. 
Montpeller, volia imposar una pau, amb unes condicions 
gairebé impossibles d'acceptar peí comte de Tolosa, que, 
evidentment, s'hi va negar. En la primavera del mateix any, 
Raimon VI (que estava casat amb Elionor germana del rei 
Pere) referiría els seus Uigams amb Catalunya celebrant el 
matrimoni del seu fill amb Sanca, germana menor de Pere 
I . Pero peí maig caigué Lavour i , Montfort, assetjá Tolosa 
sense éxit. 

No cal dir que, els fets de la guerra varen provocar 
tot un allau d'emigradó procedent d'Occitánia vers 
Catalunya. 

Abans cfexplicar els fets de la batalla de Muret. cal 
fer una petita ressénya a la batalla de les Navas de Tolosa 
(ocorreguda a La Carolina - Jaén) i la vida privada del rei 
Pere I el Católic. Com es ten sabut, la intervenció del 
monarca cátala a les Navas de Tolosa va ser decisiva per a 
la vidória de l'exercit de coalició castellá-navarrés-catalá. 

Página 9 



Va ser grácies a un atrevit estratagema ideat peí rei Pere. 
segons el relat de Desclot, el qual en principi formara part de 
la reraguarda. va passar a un atac d'avantguarda, situant-se, 
durant la nit, secretament, darrera la tenda de l'infidel 
Miramemoli i , en el fort de la batalla, va atacar per l'esquena 
ais encmics. 

Pere I estava casat amb María de Montpeller, que 
era filia d'Eudóxia i el seu avi era l'emperador Manuel 
Comncn de Constantinoble. Eudóxia va arribar a Catalunya 
per contraure matrimoni amb Alfons I . El Cast, pero 
entretant aquest ja havia contret matrimoni amb Sanca de 
Castella. Aleshores els ambaixadors bizantins es trabaren 
amb la donzella sense nuvi i , decebuls peí contratemos, 
finalment adobaren un matrimoni amb Guillem de 
Montpeller, amb la condició que el primer fill o filia de Ja 
unió seria en vida senyor o senyora de Montpeller Per les 
fonts históriques sabem que María de Montpeller es casa 
amb Barra!, vescomte de Marsella, que morí al cap de poc, i 
aquesta es casa en segones núpcies amb Bernat de Comenge, 
el qual la repudia i , finalment, en el 1204 fou quan es casa 
amb Pere I . Pero Pere I , al cap de dos anys de matrimoni, va 
voler repudiar-la, a la vegada que intentara un nou casament 
amb María de Montferrat, hereva del regne de Jerusalem, al 
propi temps que tenia una altra amant a Montpeller matei. 
L'any següent, el 1207, va baver-hi una reconciliado entre d 
rd i María de Montpeller de la qual nasqué el futur Jaume I . 
Posteriorment, Pere I , va intentar novament l'anul. lacio 
matrimonial- per octcat "na nova unió matrimonial amb la 
filia del rei de Franca, Felip August. 

Aqüestes disbauxes matrimoniáis de la Cort eren 
forca corrents en aquella época. Fins hi tot es coneix com, 
anys mes tard, el prudent Jaume I , realitzá un protocol sccret 
de concubinatge amb una tal Aurembiaix. Per tant, no ens 
hem d'estranyar gens del que succeí la nit abans de la batalla 
deMuret. 

Tornad al relat de la nostra historia, peí gener del 
1213, els comtes de Tolosa, de Foix, de Bearn i de Comenge 
l i juren fidelitat. Per tant, en aquests moments i per pocs 
mesos fou senyor feudal de gairebé tota Occitánia. 

A fináis del mes d'agost, Pere I creuava els Pirineus 
amb un muer de cavallers i amb la intenció de sotmetre, per 
la forca, a Simó de Montfort. 

El 10 de setembre, l'exercit cátala assetjava Muret. 
El dia següent, Simó de Montfort, que era a Fanjeaux 
agrupant d seu contingent va arribar a la placa, aleshores el 
rei Pere va donar l'ordre de suspendre l'atac i deixar-hi 
entrar ais croats amb la finalitat d'agafar-los a tots ja que 
Muret, per les seves condicions, no podría sostenir un sdge 
gaire perllongat, per tant la idea era tona. 

El monarca cátala el dia de la batalla (el 12 o 13 de 
setembre) va cometre un seguit cTirregularitats (per no dir 
imprudéncies) fruit de les quals la victoria es decanta, 
contrariament a tots els pronóstics, a favor de Simó de 
Montfort: 

Ir. No va voler esperar els rdorcos que li eren 
enviats peí comte del Rossdló i per Guillem de Monteada. 

2n. Tampoc va voler escoltar al comte de Tolosa 
que proposava assdjar la placa peí sistema elássie i esperar 
l'escomesa de l'enemic. 

3r. No va voler escoltar les proposicions de pau deis 
missatgers enviats per Simó de Montfort. 

4rt. No va teñir la deguda cura en l'órdenació de la 
tropa, ja que semblava com si tothom anés a guanyar la 
batalla peí seu cantó. 

5é. Va cometre la gravissima lemeritat de no situar
se a la reraguarda de l'exercit com soben fer els reis i , enlloc 
d'aixó. anava a les primeres línics. 

6é. La seva forma física no era la mes adienl per anar 
a una batalla tan transcendent com aquella. La nit abans. tal 
com diu la Crónica de Jaume I , havia jagut amb una dona i 
en la missa de l'alba. durant l'Evangeli, no s'aguantava dret. 
Ho Hegim directament de la Crónica 

"E aquel dia que feu la batyla havia /aguí ab una dona, 
si que nos hoim dir depuys a son reboster, qui havm nom Gil, e fo 
puys frare del Espita!, qui havia estat en aquel conseyl, e altres qui 
ho viren per sos uyls, que anch al evangelt no poc estar en peus. 
ans s.asech en son seti mentre.s deya. 

E ans Que fas la batayla, volie.s metre En Simón de 
Montfort en son poder per fer sa volentat, e volia.s avenir ab el; e 
nostre pare no.u vplch pendre. E quan viren acó lo'comte Simón e 
aquels de dins, preseren penitencia, e reeberen lo cors de Ihesu 
Christ, e dixeren que mes amaven moriré. I camp que en la vila. 

E sobre acó, exiren comba tre ensemps en una. E aquels 
de la part del rey no saberen rengar la bataylani anar iustats, e 
ferien cada un rich hom per si, e ferien contra natura d.armes. E 
per lo mal ordonament, e per lo peccat que era en ells, Itac se a 
venare la batayla, e per la merce que no.y trobaren aquels qui eren 
de dins. 5 

E aqui morí nostre pare. Car aixi ho ha usat nostre 
llinyatge totz temps, que en les batayules qu.els an feytes ne nos 
farem. de venere o morir. E nos romanguem en Carcassona en 
poder del comte, car el nos nodria e tenia aquel Ioch ". 

En canvi, Simó de Montfort i els croats, sabien que 
s'ho jugávem tot a una carta i , evidentment, en adonar-se 
que el rei estava a les primeres línies varen resoldre la 
batalla contra ell. 

Aquesta es la versió deis fets de la batalla de Muret 
tal com ha arribat ais nostre dies, no obstant, algún autor 
com ¡'historiador Rafael Dalmau ha considerat la possibilitat 
que el monarca cátala es veiés obligat a prendre aquesta 
decisió per la baixa moral de l'exercit: 

"Si repassem les campanyes anteriors, observarem que 
els exércits llenguadocians es manifestó, en general, una feble 
combativitat. Foques son les vegades que llur acció és resaluda i 
decidida enfront deis croats. Hom diña que, en l'esperit de la gen/, 
hi pesen les doctrines de pau i sacrifici predicades pels 
bonshomes i que aixó els ana despullan! de tota actitud agresiva i 
ádhuc defensiva. Sembla com si un fat de resignado se'ls hagués 
infiltrat. Si aixó fos cert, hom podría explicar que, trobant-se Pere 
en el problema d'haver de superar aquesta actitud, es veiés obligat 
a prendre mesures totalment distintes de les que en altra situado 
lujuria pres, és a dir. la de veure si, amb el seu exemple, aixecava 
l'esperit i ¡'entusiasme de tot l'exérdt. La versemblan$a del que 
deixem dit ens la confirmarien les notiríes documentáis de com els 
senyors llenguadocians s'acusaven mútuament de tratdories 
després de la batalla" (Dalmau 1989, pp. 63-64). 

A partir d'aquest moment, la sort d'Occitánia es 
prou coneguda, d 1215 Simó de Montfort tenia sota la seva 
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Ramón Roger. comte de Foix • 

ma tota la regió. Sortosament, tant en el testament de Pere el 
Católic com en el de Mana de Montpeller, havien posat a 
Jaume I sota la guarda del Sant Pare, per tant Simó de 
Montfort, a l'any 1214, es veié obligat a lliurar Thereu cátala 

—als-templers-de MonLsó. A parü^'aqui Catalunya passá per 
uns anys dificils, aixi en el 1217, com el tutor i oncle de 
Jaume I . el comte Sane, es veié obligat a iiuitar de nou a 
Occitánia contra Simó de Montfort, aleshores el nou Sant 
Pare. Honori FU. amenaca Catalunya amb una nova croada. 
El setembre de 1218, el comte Sane renuncia a la tutoría del 
seu nebot i , el 1219, Jaume I , que sois comptava amb dotze 
anys, i els seus consellers, tots ells influits pels templers i per 
la Santa Seu, abandonaren l'antiga alianca amb el comte de 
Tolosa. 

No obstant, malgrat la pau a Catalunya, a Occitánia 
els esdeveniments béllics continuaven, fruit d'aquests fou la 
mort violenta de Simó de Montfort. quan el 25 de juny de 
l'any 1218 fou abatut en el setge de Tolosa per una pedra 
llancada des d'una catapulta. El seu ñll Amaury de Montfort 
intenta, sense massa éxit. succeir-lo en el comandament deis 
exercits. Per aquest motiu en el 1219, vingué en el seu ajut el 
princep Lluís de Franca, que regnaría mes tard com a Lluís 
VIH. Quant és retiraren les trepes franceses del princep 
Lluís, Amaury de Montfort fou expulsat deis territoris 
conquerits i fou assetjat a Carcassona, finalment per tal de 
cercar una solució proposá al rei de Franca la cessió de tots 
els seus drets. 

Com els cátars tornaven a constituir motiu de 
preocupado, l'any 1226 tingué lloc la segona croada, per 
part deis Capets contra els heretges. La Casa de Barcelona, 
escarmentada pds inforrunats esdeveniments d'anys passats, 
no intervingué. 

El comte de Tolosa. Raimon VII, va cercar la pau al 
preu que calgués i , per aixó, va casar la seva filia Joana amb 
Alfons de Poitiers, germá de Lluís IX de Franca, signara un 
tractat a París el 1229. 

Amb tots aquells trágics esdeveniments béllics. es 
pot dir que Occitánia havia quedai tolalment arruinada. Pero 

el problema que constituía l'heretgia catara encara va 
continuar molt mes temps. 

Entretant, la Inquisició estava fent tantés atrodtats 
com en temps de la guerra. El fiare dominic era a les terres 
de Tolosa a la recerca d'heretges. El seu métode era senzill, 
primer realitzava una enquesta a la poblado, s'instal-lava en 
d bisbat o en un convent de dominics o en un castell deis 
mol ts que s'havien requisat. Acte seguít feia anunciar el dia 
i Chora del seu sermó i els qui no hi acudien eren, d'entrada, 
sospitosos d'heretgia. En el seu sermó. explicava que donaría 
un periode de grada o cleménda i, els arrepentits, podien 
obtenir el perdó diví mitjancant penitencies canóniques. 
Aqüestes podien ser, a tal d'exemple, una peregrínació vers 
Santiago de Compostela i des (fallí cap a Canterbury, amb la 
qual cosa s'allunyava a la persona per forca temps. 

Pels que no confessaven les seves faltes durant el 
periode de gracia que se'ls havia concedit, se'ls detenía 
sense cap miramem i eren sotmesos ais interrogatorís de la 
Inquisició, en els que no n'hi havia prou d'inculpar-se, a 
mes, tenien 1'obligació de donar noms i adreces de possibles 
sospitosos d'heretgia. Per tant. amb aquest procediment, ais 
dominics se'ls facilitava molt la feina. 

Deis interrogatorís conserváis en arxius, es veu com 
hom seguía un protocol pre-establert que incloia 
inexcusablement les següents preguntes: 

"Usheu vist amb un heretge?. 
On l'heu vistT. : "~ 
En quina data?. 
Coneixieu que era un heretge o us ho feu saber ell mateix?. 
Qui us ho va dir? 
Tenieu contactes regulars amb ell? 
Per mediado de qui el vareu coneixer?. 
L'heu rebut a casa vostra? 
Va venir sol o acompanyat? 
L'heu visita!? 
Anaveu sol o acompanyat?. 
Us heu vist en un lloc diferettt de casa vostra o de la seva?.. 
Sol o en grup?. 
Heu escoltat una predicada?. 
Quédéia?. 
Coneixeu la salutació deis heretges?.' 
L'heu emprat vos mateix?. 
Heu assistit a ¡a inidadó d'un heretge?. 
Heu rmegatde la religió cristiana?". 
("El tesoro de losAlbigenses". 1973. p. 143, traduit i adaptat 
al cátala) 

L'actuació de la Inquisició va provocar que, peí mes 
de maig de 1'any 1242, fossin assassinats a Avignonet, ds 
ínquisidors Guillem Amaud i Etienne de Narbonne, per una 
conspirado que tot apuntava que havia estat tramada a 
Montsegur per Raimon d*Alfaro, nebot natural de Raimon 
VII de Tolosa. 

L'any següent, el 1243, es reuní a Besiers un Concili 
amb la presencia del Sant Pare Innocenci IV i es decidí 
prendre a l'assalt la fortalesa de Montsegur. Peí maig del 
mateix any, 6.000 soldats assetjaren Montsegur. El castell 
suporta el setge fins la capitulado a Fu de mare de 1244. Els 
defensors de la placa varen aconseguir imposar algunes 
condicions: 
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1) Una ireva de quinze di es abans de lhurar 
Montsegur. 

2) Que els homes d'armes poguessin abandonar el 
lloc portani tot el seu equip defensiu i , aixi mateix. 
obtingueren el perdó "per totes les seves faltes comeses", 
inclós. per tant, l'assassinat comes el 1242 a Avignonet. 

3) Ais creients o heretges se'ls dona la possibilitat 
dabjurar del catarisme i obtenir la llibertat, sempre i quan 
confessessin davant els inquisidors. En cas contrari moririen 
cremats a la foguera. 

A partir d'aqui, la historia es de tots concguda, 210 
cátars foren cremats vius en el lloc'que encara avui es coneix 
amb el topónim de "Pía deis cremats", al peu mateix de 
Montsegur. Finalment, en el 1255. caigueren Ies ultimes 
fortaleses catares, Puylaurens i Quéribus. * 

El tractat de Corbeil del 1258: 
Les victóries deis croats francesos feren perdre al rei 

Jaume I tota possibilitat d'esperanca sobre les terres 
d'Occitánia i , finalment, acaba signarit el tractat de Corbeil 
amb el rei Lluís de Franca, mitjancant el qual ambdós 
rcnunciaven a qualsevol dret en el regne de I'altre. El tractat 
incloia també la renuncia de Jaume I ais seus drets sobre el 
comtat de Tolosa, el vescomtat de Narbona, algunes ciutats 
com Nimes i altres territorís ultrapirinencs que representaven 
gairebé totes les antigües póssessions si es feia una 

- comparado amb les que conserbava en el seu poder a partir 
__d!aqueJüünjrmaen^ vescomtat de 

Cariados i una baronía. 
Era una gran pérdua per Catalunya reconéixer 

1'atondo d'Occitánia, reentre el rei de Franca sois rehundava 
a uns drets purament teorics sobre Catalunya i que li venien 
secularment de Carlemany. A mes, Jaume I , deixá en mans 
de 1'esposa de Lluís IX els seus drets sobre Provenca a canvi 
d'una compensado simbólica com podía ser el matrimoni de 
la seva filia amb l'hereu de Franca, el futur Felip III. 

Catalunya havia estat humillada i el pacte sois venia 
a segellar la realitat d'uns fets que s'havien imposal, d'aqui d 
silenci que hi ha en d "¿libre deis Feits" de Jaume I . Franca 
envalenüda pd triomf continua pressionant i , des de la 
Provenca, competí en les conquestes de la Mediterránia, en 
les que d comte Caries d'Anjou fou el gran competidor de la 
Casa de Barcelona. 

Raimon Trencavell. vescomte de 
Besiers, Albi i Carcassona 

Conclusió: 
Amb el que hem explicat fins aquí, hem vist com la 

regió que en aquell moment. culturalment, era la mes 
avancada d'Europa, es veié arruinada per les fatalitats d'una 
guerra de móbil económic pretextada per la intransigencia 
ideológica i religiosa. 

El promotor i gran benefidal per la guerra fou el 
regne de Franca, fins el punt que l'expansió territorial que 
n'obtingué fou decisiva pei seu futur com Estat, arribant a ser 
una nadó de pes determinant en el mare de ¡'Europa de la fi 
de l'Edat Mitja i que, amb molt peques variacions, ha arribat, 
terri tonal ment, iníacte fins els n'ostres dies. 

Al llarg del relat, hem pogut veure com Catalunya 
en cap moment va voler expansionarse vers d nord amb un 
ánim evident d'intentar esdevenir una gran potencia, com 
hauria pogut fer-ho. 

Finalment, i per concloure, cree oportú incloure les 
encertades paraules de l'historiador Xavier Fernández i 
Cardona: 

"El Renaixement va néixer a Occitánia un segle abans. que 
a Italia, pero va ser segal a cops d'espasa. Molts nobles occitans i 
cátars es refugiaren a Catalunya i hi aportaren importants capitais 
que esfarien rendir ben aviat en l'expansió mediterránia. D 'altra 
banda la ¡lengua occitana va continuar usant-se en poesía, a 
Catalunya, fins ben entrat el segle Al' ' . Es a dir, que Catalunya 
hercio i desenvolupá bona part del llegat occitá. Posteriorment, 
durant l'edat moderna, la immígració massiva d'occitans a 
Catalunya va ser molt importan! i causa un gran impacte 
demografía, és-adir;qtieles-relat'tm totH-ehdontini-
francés del territori, 

Sens dubte que algú dirá que tot aixó son nostálgies poc 
practiques, pero centrem-nos en el que déiem: fer una Historia en 
fundó de les necessitats d'avui. Amb aquesta óptica realista cal 
'desenterrar' tot el referent a les tradicionals relaoions d'amistat 
entre Catalunya i Occitánia. Per qué? Situem-nos en Phoritzó de 
¡Europa pos! 92. Barcelona-Catalunya com a regió industrial 
tindrá una área de projecció natural, per ais seus productes, en el 
Midi Francés, i una bona política de relació cultural, tot exaltant 
els vineles histories, pot ajudar aquesia realitat económica. 

D'altra banda, sembla irreversible, malgrat els esforcos 
de Madrid, el fet que el nueli industrial i de teconologia punta de 
¡'Europa Sud pivolará sobre el triangle Tolosa del Llenguadoc-
Barcelona-Milá, És a dir, que en el mare d'un mercat únic europeu 
aqüestes tres ciutats configuraran el nueli dinámic del sud. Les 
atraedons históriques Tolosa-Barcelona tomaran a posarse a 
l'ordre del dia i cal estar preparáis i informats per legitimar-Ies 
históricament. Cal ser conscients que els nostres interessos futurs 
están en direcció nord i que, ecanómicament i cultural, estem mes 
a ¡a vora de Tolosa i Milá que no pos de Sevilla. Per tant, és 
realista i possibiiista trebaüar i divulgar els lligams tradicionals 
entre Catalunya i Occitánia. fatalment truncáis pels avatars 
histories. Després de tot, qui pot assegurar que en el futur no es 
tomi a intentar la configurado d'una nova potencia post
industrial occilano-catalana? " 

(Fernández Cardona 1990. pp. 126-127). 
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