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Llibre dels fets   de Jaume I  

És una narració dels fets més importants de la vida del rei, escrita en primera persona del

plural; apareix com una autobiografia. Compren des del naixement del rei (1208), fins a la

seva mort (1276).

Sembla que va ser la conquesta de Mallorca la qual impulsaria la redacció d'aquest llibre

autobiogràfic.  Jaume  I  va  morir  el  1276.  No  obstant  això,  les  còpies  existents  són

posteriors, el manuscrit més antic que es conserva data de 1343.

Pel que fa al títol, és significatiu, ja que no es tracta d'una crònica a l'ús medieval sinó d'un

veritable llibre dels esdeveniments narrats pel mateix rei. Els estudis que es van realitzar

als anys 80, arriben a la conclusió que es tracta d'un llibre que no pertany a cap gènere

conegut  i  que està fortament influït  pel  llenguatge oral  de l'època.  És a dir,  que està

redactat seguint les claus del llenguatge.

Jaume I

Jaume I d'Aragó va néixer a Montpeller, avui territori francès, el 2 de febrer de 1208. Fill

de Pere II el Catòlic, rei d'Aragó i de Maria de Montpeller, tenia tot just sis anys quan el

seu pare va morir a la batalla de Muret, contra els albigesos (1213). Llavors Jaume va ser

capturat i va quedar presoner de Simó de Monfort, líder de l'heretgia càtara.

Gràcies a la intervenció de la seva mare davant el Papa Inocencio III, seria alliberat pels

càtars i passaria a la tutela dels Cavallers Templers, els quals van instruir al noi per a ser

Rei.

Jaume I va passar a residir al castell de Montsó, sota la tutela dels templers i la regència

del seu oncle Sancho Raimúndez, fill de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona. En

1218 va ser declarat major d'edat i a la mort de la seva mare, va heretar el comtat de

Montpeller.



És un dels reis més estudiats de la Corona d'Aragó, regna més de Seixanta anys (1214-

1276), 1 dels regnats més llargs de tota la península Ibèrica.

Durant quinze primers anys del seu regnat, va mantenir diverses lluites contra la noblesa

aragonesa, que fins i tot va arribar a empresonar-lo el 1224. En 1227 va afrontar un nou

alçament nobiliari aragonès, dirigit per l’Infant Ferran, oncle del rei, que va acabar, gràcies

a  la  intervenció  papal  a  través  de  l'arquebisbe  de  Tortosa,  amb  la  signatura  de  la

Concòrdia d'Alcalá (març de 1227). Aquest Tractat va marcar el triomf de la monarquia

sobre a els turbulents nobles, donant-li l'Estabilitat necessària per a iniciar els Campanyes

contra els musulmans. Aquesta estabilitat va assolir l’apaivagament de les reclamacions

de la noblesa.

L'any 1228, va iniciar la conquesta de Mallorca i  cinc anys més tard, la del regne de

València.

D'altra banda, l'1 de maig del 1258 va signar amb sant Lluís, rei de França, el Tractat de

Carbail,  mentre  el  rei  francès renunciava a tots  els  drets  que,  com a descendent  de

Carlemany, pogués tenir damunt dels comtats catalans, Jaume I renunciava a tots els

seus drets damunt als Territoris Occitans. Les seves despulles són enterrades a Poblet.


