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39 FIRA DEL LLIBRE ➜ Diverses obres analitzen la figura i l’època del Conqueridor

E. Ramírez

El sector editorial respon a l’atenció especial que Jaume I rep
per a commemorar els huit segles del seu naixement. Dissabte 26 d’abril es presentarà a
la Fira un còmic que el té com
a protagonista. El títol de l’àlbum és Jaume el Conqueridor
(Camacuc), de Jesús Huguet,
amb col·laboració de Jordi Bayarri. Aquesta acolorida presentació de les seues aventures
s’adiu bé a la presència que encara manté en la memòria dels
valencians.
Però entre les novetats destaquen les aportacions de caire
històric, que revisen de manera divulgadora el mite que
acompanya al rei. Bromera presenta una obra d’Antoni Furió,
El rei conqueridor. Jaume I: entre la història i la llegenda, que
segueix l’aprenentatge necessari per ser rei des d’infant, les
conquestes militars i l’ofici polític com a sobirà. L’edició de
luxe, profusament il·lustrada i
de grans dimensions, mostra el
contrast entre les apreciacions
crítiques de la historiografia catalana i aragonesa, amb l’entusiasme que desperta entre valencians i mallorquins.
El medievalista Stefano Maria Cingolani ha escrit Jaume I.
Història i mite d’un rei (Edicions 62). Al pròleg avisa que
no sempre s’ha analitzat de manera crítica l’abundant docu-

Jaume I protagonitza estudis i novel·les

De la historiografia
a la ficció d’un rei

J. ALEIXANDRE

MONARCA. Miniatura que representa a Jaume I.

mentació que ha sobreviscut
del seu llarg regnat, especialment en el cas del Llibre dels
fets. Així descobreix els intents
del sobirà per presentar-se
com a dipositari de la gràcia divina i element necessari per a
la consecució de grans canvis i
objectius històrics. Al seu torn
Ernest Belenguer repassa la
vida del monarca a Jaume I i el
seu regnat (Pagès ed.), i fa una
narració estimulant que explica la construcció de la complexa estructura de la Corona d’Aragó. Acompanyat de plànols i
imatges a color, Belenguer recorre el dinamisme del regnat
pragmàtic del Conqueridor, i
els efectes en el desenvolupament posterior dels nostres territoris.
L’editorial Base ha reeditat,
amb correccions i pròleg de J.
M. Salrach, el llibre que Ferran
Soldevila (1894 -1971) publicà
l’any 1955: Jaume I el Conqueridor és una biografia clàssica
del monarca nascut a Montpeller el 2 de febrer de 1208. I per
a demostrar que el rei no sols
conqueria regnes, Maria Carme Roca estudia la seua faceta
d’enamorat a Les dones de Jaume I (L’Esfera dels Llibres);
l’autora dóna veu a qui no en
tingué, les seues dames amb
les seues personalitats, i des de
la seua perspectiva veiem els
reptes personals i polítics que
provocaven en el rei. Aquest es-

tudi aporta una visió poc habitual d’una vida que així també
fonamenta la llegenda.
Textos per a xiquets i adults

Les dones valencianes en
temps de Jaume I (L’Eixam), de
Vicenta Ferrer i Pilarín Bayés,
acosta amb curiositats la nostra
història als més menuts. Finalment cal fer esment de l’ús del
personatge al servei de les aventures de ficció. Jaume I el Conqueridor (Labutxaca) aplega en
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«Temps de
conquesta», d’Enric
Lluch, recrea les
expedicions a
Mallorca i València
un únic volum les tres novel·les
històriques i imaginatives d’Albert Salvadó, centrades al segle
XIII. La mítica de les expedicions cap a Mallorca i València
és l’ambient en el que transcorre la novel·la d’Enric Lluch
Temps de conquesta (Bromera).
Al capdavall, Jaume I encara
desperta emocions que ara podem reviure amb la literatura.
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RESUM DE LES BASES
PRIMERA
Les obres hauran de presentar-se mecanograﬁades a doble espai i per una sola cara, en paper DIN A4, i tindre una extensió superior al 500
versos en poesia i 150 fulls en narrativa.
SEGONA
El termini per a la presentació de les obres acabarà el 30 de juny de 2008. Es presentarà al
Registre General d’Entrada de la Diputació de
València (Plaça de Manises, 4 - 46003 València)
o per qualsevol de les formes previstes en la
normativa vigent.
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