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■ Josep M. Salrach

En el present, els historia-
dors, immergits en la seva
circumstància, revisen el
passat i el reescriuen.

Aquest diàleg entre dos temps dóna
a la història un cromatisme particu-
lar, propi de cada moment. Això
passa amb Jaume I des de l’Edat
Mitjana. Els historiadors coneixen
bé els principals estudis sobre la
vida i obra del Conqueridor: els de
Ferran Soldevila, Robert I. Burns, Er-
nest Belenguer, Josep M. Pujol i José
Luis Villacañas. A aquesta llista
s’han d’afegir ara els llibres de Ste-
fano M. Cingolani (Jaume I. Història i
mite d’un rei) i Antoni Furió (El rei
conqueridor. Jaume I: entre la his-
tòria i la llegenda). Es justifiquen les
noves publicacions? En el punt d’ar-
rancada hi ha raons d’oportunitat:
la convicció que els vuit-cents anys
del naixement de Jaume I (febrer
del 1208) són un bon pretext, i la
creença que hi ha aportacions a fer.

El llibre d’Antoni Furió és una
obra de divulgació, una síntesi equi-
librada i breu (130 pàgines), profu-
sament il·lustrada, que ha de per-
metre al lector obtenir un bon co-
neixement de les realitzacions de
Jaume I. Les pinzellades hi són ràpi-
des, però precises. El llibre s’estruc-
tura en tres parts. En la primera,
s’examina la infantesa i adolescèn-
cia del rei: el naixement a Montpe-
ller, la curta estada a Carcassona a
mans de Simó de Montfort, la mino-
ritat a Montsó sota la custòdia dels
cavallers del Temple i els inicis de la
vida política activa amb el matrimo-
ni amb Elionor de Castella, les rela-
cions a voltes ja turmentoses amb la
noblesa i els primers projectes de
lluita contra l’Islam.

La segona part és la dedicada a
les grans conquestes (Mallorca, Va-
lència i Múrcia), presentades com a
fruit de l’entesa entre la bel·licositat
i voluntat de grandesa del rei, la cu-
piditat i rapacitat dels poderosos i la
ideologia religiosa que ho justifica-
va. Sobresurt la vocació i capacitat
militar del rei, així com el pragma-
tisme, que l’empeny cap a la pru-
dència desequilibrada a vegades
per la rauxa. I, finalment, la tercera
part, on, a més de qüestions de polí-
tica exterior com la renúncia a la po-
lítica ultrapirinenca (Tractat de Cor-
beil, 1258), interpretada com un acte
de realisme, s’examinen els darrers
anys del Conqueridor, entelats pel
fracassat projecte de croada a Terra
Santa, les desavinences amb l’infant
Pere, la darrera revolta nobiliària i
el gran aixecament dels musulmans
valencians. Tot i les limitacions im-
posades pel format editorial, Furió
ha volgut deixar l’empremta de la
seva personalitat i del nostre temps.
Així, i sense caure en la desmesura,
fa davallar Jaume I dels altars, quan

Sobre la història i la
llegenda de Jaume I

extreu de la crònica passatges en
què el rei es mostra satisfet (o això
sembla) del dolor que causa als mu-
sulmans, i els contraposa als escrits
dels vençuts, carregats de laments i
nostàlgia. Generacions enrere els
historiadors no s’haurien expressat
així, però, és que, com Furió expli-
ca, cada generació interpreta el pas-
sat des del seu present.

Versió dramàtica
El llibre de Stefano Cingolani és dife-
rent. Format com a filòleg i historia-
dor a la Universitat de Roma (La Sapi-
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■ Dos llibres diferents
però molt bons perquè,
cadascun en la seva
mesura acompleix els
objectius de divulgar i
renovar el
coneixement d’un
monarca que va jugar
un paper essencial en
la història de la Corona
d’Aragó, en general, i
dels Països Catalans,
en particular
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enza), i establert a Barcelona des de
fa anys, Cingolani s’ha consagrat com
un gran expert en història de la litera-
tura ide lahistoriografia.D’aquestba-
gatge parteix l’originalitat del llibre:
un diàleg fascinant entre el rei, que
parla per mitjà de la crònica, i l’autor
que furga en la interioritat del rei. La
mateixa estratègia narrativa deu molt
al Cingolani historiador de la literatu-
ra. El llibre comença pel final, amb
Jaume I moribund, repassant el
temps viscut. A partir d’aquí, i amb la
crònica com a referent, l’autor recrea
la vida del Conqueridor.

El recorregut fascina pel complex
exercici de l’autor, sempre situat
entre la intencionada i parcial me-
mòria del rei i la multiforme realitat.
No estem davant d’una obra de di-
vulgació, però tampoc d’erudició
acadèmica, sinó d’un assaig basat en
una immersió personal en la cròni-
ca i, doncs, en la vida i la psicologia
del rei. El recorregut mostra sorpre-
ses, en el sentit de noves i interes-
sants aportacions, algunes de sor-
prenents i potser discutibles. La nar-

ració de l’etapa final del regnat
assoleix un clímax de tensió dramà-
tica, quan el rei bel·licós, però realis-
ta i prudent, sembla perdre el nord.
Com si s’enfrontés als seus propis
fantasmes, es deixa arrossegar a un
fantasiós projecte de croada a ultra-
mar. Devia ser llavors, en plena crisi
interior pel fracàs d’aquest projecte,
que va escriure la crònica. Dramàti-
ca també la compareixença al Con-
cili de Lió (1274), on el Papa espera-
va rellançar les croades. Però cap
rei, només ell, hi va assistir, i és que
potser ja ningú hi creia. Tanmateix,
Jaume I dóna consells a tort i a dret
i, sense parar esment en l’edat,
s’ofereix a participar-hi. No s’adona
que l’audiència l’escolta entre es-
cèptica i burleta. I al final, ja en la
frontera de la mort, el dramatisme
creix perquè la seva obra política i
militar, tan esforçadament constru-
ïda, trontolla per les revoltes, desa-
vinences i aixecaments. Cingolani
acompleix així la tasca de despullar
el mite per retornar-li la humanitat
i reintroduir-lo en la història.❋

Al final, el
dramatisme

creix perquè la
seva obra

política trontolla
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