
JAUME I I ELS VALENCIANS DEL S. XIII, per 
«Biblioteca d'estudis i investigacions», 3, Tres 
i Quatre, València, 1981.

El jesuïta Robert Ignatius Burns és, des de fa 
vint anys, un treballador sistemàtic de l'època 
medieval valenciana. Aquesta tasca l’ha conver-
tit en un dels medievalistes més coneguts dels 
Estats Units, no per l’interès que hi desperten 
els problemes valencians, sinó pels seus nous 
enfocaments metodològics. Enfocaments on no 
tot és indiscutible. Els títols dels seus llibres 
ja inclouen una terminologia que no és l'habi- 
tual, fins ara, en els estudis medievals: «colo-
nialisme» —paraula que seria discutible—, «ex-
plotació», «croada econòmica», etc. Recordem- 
los: The Crusader Kingdom of Valencia: fíe- 
construction on a Thirteenth-Century Frontier 
(2 vols., 1967), Islam under the Crusaders. 
Colonial Survival in the Thirteenth-Century King-
dom of València (1973) i Medieval Colonialista. 
Postcrusade Exploitation of Islàmic Valencia 
(1975). En un món intel·lectual tan mogut per 
¡'emulació com l'americà, cal subratllar que han 
estat publicats en editorials de la màxima cate-
goria: Harvard University Press i Princeton Uni- 
versity Press.

El gruix de l'obra del professor Burns també 
comprèn un nombrós índex d'articles apareguts 
a les revistes més importants del món: «Ame-
rican Historical Review», «Annales», «Specu-
lum»... Alguns han estat publicats en revistes 
que tenen l’àmbit en camps ben distants del 
medievalisme. Penso, sobretot, en la revista 
«Military Affairs», llegida per tots els estrategs 
militars, i en l’article de Burns Com acabar una 
croada: tècniques per a fer la pau al Regne de 
València al segle XIII (1971). ¿Com no lligar 
aquest tema amb la urgència estrictament con-
temporània d'una societat traumatitzada per les 
seves intervencions a l’exterior, de les quals 
el Vietnam és l’exemple paradigmàtic? Per tant, 
insisteixo, Burns és algú per a qui el «medie-
valisme» és escriure «el present com a història 
medieval».

De tots els països peninsulars, no n’hi ha cap 
altre on la història medieval sigui tan utilitzada 
com a munició quotidiana com al País Valencià. 
Així no ens estranya que Fraga Iribarne, en 
defensar les seves actituds sobre l’Estatut del 
País Valencià, esmerci una part considerable 
de la seva intervenció a parlar de les posicions 
del professor Antonio Ubieto. Però, arribats en 
aquest punt, cal dir clarament i amb una certa 
duresa que la major part del nostre medieva-
lisme, sigui del signe que sigui, no ha donat 
el ressò oportú a l’obra del pare Burns. Joan 
Fuster, en una breu nota introductòria, planteja 
el dilema de si aquest silenci dels medieva-
listes valencians sobre els treballs del jesuïta 
americà és ignorància o mala fe, i es decanta 
Per la segona interpretació. M’atreviria a dir 
Que potser ni per l’una cosa ni per l'altra. Per 
Petitesa, per mirar-se el melic, per una con-
cepció tancada, cap endins, que diria Gaziel.
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Qualificatius —ai!— que no afecten només una 
posició ideològica, sinó gairebé totes.

Ara no és el moment de lamentacions. Una 
editorial valenciana ens presenta un volum amb 
set articles de R. I. Burns. És cert que ja feia 
vint anys que Burns havia començat a publicar 
els seus treballs, però també ho és que el llibre 
que comento ha estat finançat per les recents 
institucions democràtiques: Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Gene-
ralitat de Catalunya, Ajuntament de València 
i Diputació de València, una institució pública, 
aquesta, que ben possiblement és la que ha 
fet una tasca més important d’edicions, tant 
de recerca com de divulgació.

Ha fet la selecció que constitueix el llibre 
l'autor mateix, i dóna una idea bastant exacta 
de la seva tasca de recerca, sobretot de la 
més recent. Entrem en l’exposició interna del 
llibre, però abans fem constar que ens alegra 
de fer-ho en una revista que ha sabut desta-
carme la importància en els premis que anual-
ment concedeix, I tot desitjant que un conei-
xement més just del passat valencià pugui aju-
dar a acabar la croada actual I a trobar les 
tècniques per a fer la pau civil.

En «La vida espiritual de Jaume el Conquista-
dor» (pàgs. 3-49) resulta curiós de veure com 
el pare Burns —un eclesiàstic— sosté la tesi 
que la redacció del Llibre dels feyts és bàsica-
ment obra del rei mateix. «El Dret Canònic i la 
Reconquesta: convergència i simbiosi» (pàgi-
nes 53-100) constitueix una llista exhaustiva 
—a partir de documentació inèdita— dels juris-
tes que col·laboraren amb Jaume I. A «Un terra-
trèmol medieval: Jaume I, Al-Azraq i la història 
d’Ontinyent en els primers temps del regne de 
València» (pàgs. 103-145), gràcies a una nova 
lectura d’un document de 1258, dóna notícia 

d'un terratrèmol ocorregut aquell any, els es-
tralls del qual havien estat interpretats com una 
de les nombroses destrosses de la revolta 
mudèjar, i, amb una detallada història d'Onti 
nyent, assenyala com constituí un dels punts 
clau de la revolta. Al fonamental treball sobre 
«Jaume I i els jueus» (pàgs. 149-235), corre-
geix, mitjançant la publicació i l'estudi de 
25 documents, nombroses dades, acceptades 
a bastament des de les interpretacions del 
gran Baer. A «La història dels mudèjars avui 
en dia: noves tendències» (pàgs. 239-266) se-
gueix la línia encapçalada per H. Kamen a 
La Inquisición y los historiadores (conferència 
pronunciada a la Universitat Central de Barce-
lona, 1974; «Història i Societat. Quaderns crí-
tics d'història moderna i contemporània», 1975, 
33-41) i que seguiran d’altres investigadors com, 
per exemple, García Cárcel: La historiografia 
sobre los moriscos españoles: aproximación a 
un estado de la cuestión («Estudis», VI [1977], 
71-99) o Julio Samsó: Los estudios sobre el 
dialecto andalusi, la onomástica hispano-árabe 
y los arabismos en las lenguas peninsulares 
desde 1450 («índice Histórico Español», XVI 
[1970], Barcelona 1977, XI-XLVII). Amb la sug-
gestiva frase inicial «És més fàcil començar 
una croada que acabar-la», a «Avalots socials 
a la València del segle XIII» (pàgs. 269-300) 
analitza el status social dels mudèjars valen-
cians i les seves revoltes contra el nou poder 
dominant. Finalment, a «La muralla de la llen-
gua: el problema del bilingüisme i la interacció 
entre musulmans i cristians» (pàgs. 303-330), 
afronta les teories que sostenen la no catala-
nitat de la llengua parlada avui a gran part del 
País Valencià. En aquest darrer article es pa-
lesa —curiosament— com dos historiadors que 
llavors no es coneixien —el pare Burns i jo 
mateixa a «Una llengua, dues llengües, tres 
llengües» (1976)— poden arribar a conclusions 
semblants encara que per camins ben diferents. 
El llibre conté dos útils índexs, onomàstic i to-
ponímic (pàgs. 331 i 343).

Algun pèl a assenyalar-hi? Cap obra no és per-
fecta: si el professor Burns, al llarg de gairebé 
tot el recull ara publicat, corregeix lectures 
errònies de documents ja publicats, també cau 
en alguns errors, com, per exemple, confondre 
la concessió al jueu David Mascarans «d'una 
taula de canvi o banc —banchum— de cinc 
pams valencians i mig de llarg, davant de l’arc 
del rotle (de la Tora) de la sinagoga de Valèn-
cia, situat junt amb d'altres bancs» (pàg. 181) 
amb una parada de prestamista, quan penso 
que es tracta simplement d'un banc per a seure 
durant les pregàries sinagogals, tal com succeïa 
fins fa poc a les esglésies, sobretot a les del 
nostre àmbit rural. Un dels altres exemples po-
dria ésser la lectura que l’autor assenyala com 
a dubtosa de in nidivigamur (pàg. 202), quan es 
tracta de in niddui gamur, és a dir, de dos mots 
hebreus amb significat d'«excomunió completa».
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