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Tres vides
d’un rei

El cicle de les commemoracions ens
duu periòdicament a revisitar el passat
i ara toca el «bon rei En Jaume». A
banda dels usos comercials i polítics
inevitables, també és cert que el seu
ressò mediàtic pot afavorir la difusió
de la història en un públic més ampli
de l’habitual. En el cas de Jaume I,
atesa la seua rellevància simbòlica, fer-
ne arribar a la societat una visió ajus-
tada al coneixement històric resulta
també higiènic. En aquest sentit, la bio-
grafia és la forma de relat que s’impo-
sa. Ja fa temps que aquest gènere ha
estat rescatat de l’erudició tradicional
per incorporar plantejaments de la
«història de les mentalitats». Doncs bé,
entre tots els papers commemoratius,
destaquen tres biografies de Jaume I
pensades per a un lector no especialis-
ta. Dues, les escrites per Ernest
Belenguer i per Antoni Furió, són obra
d’historiadors, i una tercera, la de
Stefano Cingolani, d’un filòleg estudiós
de literatura medieval. I més enllà de
les diferències de concepció editorial,
es palesen sobretot el que podríem dir-
ne «cultures acadèmiques» diferents.

De les tres biografies, Jaume I i el seu
regnat, el llibre d’Ernest Belenguer, és
l’obra de major gruix historiogràfic, ja
que constitueix una síntesi molt completa
de la vida i del context sobretot polític,
però també social, del monarca. Podria
dir-se que és el llibre més acadèmic dels
tres, però això no seria fer-li justícia, per-
què «acadèmic» no vol dir ara «reservat
a especialistes». És «acadèmic» perquè
incorpora les qüestions pròpies de la
recerca actual, fins i tot descendint a
plantejar —sempre de manera molt ente-
nedora— els debats científics sobre la
implantació de la nova societat feudal a
les Illes i al País Valencià i les transfor-
macions que va sofrir el món andalusí
vençut. No és només la peripècia vital
del monarca el que es relata —que és el
centre del llibre, no cal dir-ho—, sinó
que la mirada es fa més complexa, cap
al seu context històric, justificant així ple-
nament el títol de l’obra. I tot això es
reflecteix en la bibliografia citada i efec-
tivament assimilada. Aquest esforç de
documentació bibliogràfica i de síntesi,

de la societat feudal. Fins i tot hi ha un
capítol —amb un títol tan monstruós com
«Colonialisme i satisfaccions fami-
liars»— que, en realitat, no va més enllà
d’una narració tradicional dels fets,
sense que s’explique què va ser real-
ment el colonialisme feudal ni el paper
que hi va jugar el monarca. Així les
coses, els aspectes més interessants de
l’obra són les idees sobre el Llibre dels
fets com a obra historiogràfica de la
seua època i la seua insersió en la pro-
ducció cronística de la Corona d’Aragó.
Però deixem als especialistes en història
de la literatura i de la cultura medieval
la formulació de judicis més solvents.

Que combinar el rigor del coneixe-
ment històric d’una societat amb la viva-
citat de la narració biogràfica no és una
empresa impossible es demostra a bas-
tament en l’obra d’Antoni Furió, El rei
conqueridor. Jaume I: entre la història i
la llegenda. Aquest beau livre s’ha plan-
tejat amb una clara finalitat divulgativa,
però els editors han tingut l’encert de
comptar amb un dels historiadors
medievalistes de major projecció, autor
també d’una valuosa síntesi d’història
del País Valencià, i home d’interessos
intel·lectuals que ultrapassen amb
escreix els límits d’una brillant carrera
acadèmica. La concepció de l’obra, de
gran format i amb bones il·lustracions,
escrita amb un estil literari ben treballat,
garanteixen l’èxit de la seua vocació de
difusió social. Sense haver d’exhibir l’e-
rudició, l’itinerari vital del monarca s’hi
narra de manera que queda sòlidament
lligat a la seua època. No sols al seu
món cultural o a una vaga «mentalitat»,
sinó a les qüestions d’organització del
poder que assegurava el funcionament i
la reproducció d’una societat. El lector
d’aquesta biografia no sols hi trobarà
una narració sovint apassionant, sinó
una invitació a reflexionar sobre qües-
tions com els mecanismes de formació
del mite del Conqueridor o el lloc que,
d’alguna manera, reclamen els indíge-
nes andalusins vençuts en una societat
valenciana d’arrels catalanes però cada
vegada més multicultural.

Pau Viciano

ja venia avalat pel fet que Ernest
Belenguer, autor també d’una reeixida
biografia de Ferran el Catòlic, havia
escrit Jaume I a través de la història
(1984), una visió pràcticament exhausti-
va de la formació del mite del
Conqueridor des de la mateixa edat mit-
jana fins a les darreries del segle XX.

L’obra de Stefano Cingolani, malgrat
el seu títol —Jaume I. Història i mite d’un
rei— és ben bé una altra cosa. El mateix
Ernest Belenguer no s’ha estat de mos-
trar les seues reserves: «Segons
Cingolani vol ser un treball sobre la
mentalitat del rei al voltant del Llibre dels
feits. Caldria dir que no hi ha cap
garantia que aquest pretès pensament
sobre el rei sigui el correcte». Malgrat
les xifres de vendes, rere les quals hi deu
haver el prestigi del seu segell editorial,
el llibre de Cingolani no acompleix les
expectatives que ha suscitat. El que li
manca és aquell rerefons de coneixe-
ment històric, vàlid i actualitzat, neces-
sari per a evitar que el relat de la vida
del rei es quede en els límits de la histò-
ria més tradicional. Veure citada com a
font bibliogràfica solvent la biografia de
Jaume I escrita per José Luis Villacañas,
que ha estat justament ignorada pels
investigadors medievalistes, ja és un mal
símptoma. Com també l’absència de les
obres imprescindibles sobre l’expansió

Ernest Belenguer
Jaume I i el seu regnat

Pagès editors, Lleida, 2007
354 pàgs.

Stefano Cingolani
Jaume I. Història i mite d’un rei
Edicions 62, Barcelona, 2007

376 pàgs.

Antoni Furió 
El rei conqueridor. Jaume I:

entre la història i la llegenda.
Bromera, Alzira, 2007

130 pàgs.


