
JAUME I I SANT DOmNEC 

Jaume I el Conqueridor, durant la seva vida, tota ella salpicada 
-de gestes memorables, estigué molt relacionat amb un estol de 
írares dominicans, homes savis i prudents, qui en moltes ocasions 
foren els seus consellers i homes de confiança. Citem Miquel de 
Fabra i Berenguer de Castellbisbal, qui l'acompanyaren en la con
questa de Mallorca i de València; Ramon de Penyafort, l'home 
-més representatiu del seny català, a qui acudia el Conqueridor en 
·demanda de consell; Pere de Lleida, confesor del rei, a qui trobem 
en el Puig platicant seriosament amb ell; Arnau de Segarra, con
fessor també del rei, a qui veiem en una escena no massa agrada
-ble en començar la conquesta de Múrcia, i encara hi podem afegir 
Ramon Martí, el més cèlebre hebraïtzant de l'època. Tots ells, 
homes de pes, exerciren una profunda influència en l'ambient del 
:seu temps i tingueren una relació amb el Conqueridor. 

Però, encara que d'una manera diferent, Jaume I també estigué 
relacionat amb sant Domènec. :És clar que si volguéssim anomenar 
·en concret quines foren les relacions que existiren entre aquests 
dos personatges llustres, no ho podríem fer, perquè no crec que 
-hi hagi cap document que ens doni a conèixer quina mena de 
relacions existiren entre ells. Al menys jo no en conec pas cap. 
Malgrat aquesta absència total de documentació, sabem positiva
-ment que durant els tres anys i alguns mesos que l'infant Jaume 
va viure a Carcassona amb la família de Simó de Montfort, ell i 
·sant Domènec es vegeren molt sovint. Alguns historiadors, entre 
·ells Maluenda 1, Mamachi 2 i Fr. Alonso 3 , afirmen que durant la 
:seva estada a Carcassona, l'infant Jaume tingué per mestre i con
:fessor sant Domènec. 

1 Citat per Pablo Vidal, O. P ., en el Ms. 748 de la Bib. Univ. de Barcelona, 
'fol. 30. 

• Fr. TBo:r.us MARIA M.u.w:m:, O. P., Annalia Ordinis P,.aedicatoru.m, lib. I 
'<Roma, 1756), p . 282. 

• Citat per Pablo Vidal en el ms. ja indicat, fol. 25. 
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2 ALBERT COLLELL, O. P. 

He dit abans els t?'es anys i algurns mesos, i aquí ho repeteixo,, 
perquè Ferran Soldevila, l'eximi biògraf de Jaume I, escurça l'es
tada de l'infant Jaume a Carcassona a poc més de dos anys. «Allí,. 
dins la formidable fortalesa, va passar dels tres als cinc anys, del 
1211 al 1213» 4• I encara: «Tot plegat explica el record no gens 
desplaent que sembla haver servat alhora d'ell i del temps - més. 
de dos anys - que va passar sota la seva guarda» 6 • Ara bé, si el 
pacte de lliurament de l'infant Jaume a Simó de Montfort fou 
signat el 27 de gener de 1211 6 - i hem de suposar que va fer-se 
efectiu pocs dies després - i el lliurament del mateix infant realit-· 
zat per Simó de Montfort al legat · Pere de Benavent tingué lloc 
a Narbona pel maig de 1214, com ho admet Soldevila 7 , és fàcil 
comprobar que del gener de 1211 al maig de 1214 transcorregueren. 
tres anys i quatre mesos. 
. Es clar que aquesta relliscada no és de bon tros tan aparatosa. 

com la de l'historiador Beuter, qui, després d'afirmar que Jaume· 
va néixer el «dos de febrero año mil dozientos y ocho», unes pà
gines més endavant, en parlar de la fundació de l'Ordre de la Mer-· 
cè, diu que fou «el día de Santo Lorenzo, año del Señor mil do
cientos y diez y ocho ... siendo el rey de quinze años y meses» 8 • 

Evidentment les matemàtiques no eren el seu fort. 
I si hem fet aquesta observació a Soldevila és perquè ens convé-

precisar el temps de l'estança de l'infant Jaume a Carcassona per 
r.aó dels esdeveniments que tingueren lloc allà precissament en ef. 
temps de sant Domènec. 

TRES PERÍODES DE LA INFÀNCIA DE JAUME I 

La infància de Jaume I es destria ben clarament en tres perío-
de.s ben marcats. El primer comprèn els tres anys que va passar· 

• FERRAN SOLDEVILA, Jaume I er Conqueridor (Barcelona, 19692), p. 22. 
° F. SoLDEVILA, Els primers temps de Jaume I (Barcelona, 1968), p. 34. 
6 Vegeu l'acta en J. MmET 1 SANS, Itinerario del rey Pedro I de Cataluña, . 

II de Aragón, «Boletin Real Academia B. Letras de Barcelona» 4 (1907-08) 16-17. 
• FERRAN Sor.m:vILA, Jaume I, p. 25; Jaume I, Pere el Gran (Barcelona, 1965), 

p .113. . 
8 BEUTER PERo ANToN, Coronica General de España, segunda parte (Valencia,.. 

1604)' pp. 3 i 16. 
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JAUME I I SANT DOMÈNEC 3 

~ota l'ampar maternal de Maria de Montpeller; el segon abraça els 
tres anys i quatre mesos que sojornà a Carcassona sota la protecció 
de Simó de Montfort, a qui havia lliurat i confiat el seu pare; el 
-tercer comprén els tres anys escassos que el petit Jaume estigué 
a Montsó sots la guarda i la tutela del mestre del Temple, Guillem 
.de Montrodon. 

El primer dels períodes de la infància de Jaume podem suposar 
amb molt fonament que no fou pas gaire plaent ni agradós. Tota 
la vida de la seva mare, Maria de Montpeller, de qui en la Crònica 
·ell en fa un elogi entusiaste i complet 9 , fou un verdader calvari, 
un seguit de penes i de sofriments, tant per part del seu pare, com 
.dels seus tres marits. 

Guillem VIII, senyor de Montpeller, casat amb Eudòxia, filla 
de l'emperador de Constantinoble, segons la Crònica, en 1181, de 
la qual va néixer Maria, probablement a principis de 1182, va repu
<liar-la a causa de la seva conducta lleugera. I sembla que un dels 
:galantejadors fou el trobador Foulques de Marsella, el futur bisbe 
de Tolosa, car menyspreat per la viscomtesa de Marsella, anà a cer
car consol amb Eudòxia, qui acceptà gojosa els seus serveis i li 
demanà que compongués cançons a honor seva, ço que ell feu de 
molt bon grat 10. 

Guillem VIII, per a distreure's de les angoixes domèstiques, se 
n'anà a la cort d'Alfons d'Aragó i allí conegué una dama anomenada 
Agnès amb la qual va contraure matrimoni, del qual matrimoni 
nasqueren sis barons i dues donzelles. 

La tossuda insistència que va adoptar Guillem VIII per a des
heretar la seva filla legítima Maria deuria ésser com un mal somni 
perllongat que havia de turmentar l'existència de la bona Maria. 

Pel novembre de 1202 morí Guillem VIII a l'edat de quaranta
cinc anys, i en el seu testament, datat el 4 d'aquell mes, instituí 
hereu el seu fill adulterí, per nom Guillem, a qui cedeix la vila de 
Montpeller i totes les seves dependències, i un bon nombre de 
cast~lls, i a tots els altres fills i filles els cedeix també el domini 
·damunt de diferents castells i terres. A Maria, la seva filla legíti
ma, no li deixa més que dos cents marcs que li devia el comte de 

• Crònica de Jaume I, Ed. CASACUBERTA, vol. I (Barcelona, 1926), p. 23. 
>° CL. DEvlc I VAISSÈTE, Histoire générale de Languedoc, t. VI (Paris, 1777), 

p. 117. 
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4 ALBERT COLLELL, O. P. 

Tolosa i el de Comenge, i els vestits del nuviatge i quatre llits 11 •• 

Tots aquests fets, més que un desamor, demostren una antipatia 
i una aversió envers la infortunada filla, Maria de Montpeller. 

N o foren més afalagadors els seus tres matrimonis successius;· 
els dos primers contractats pel seu pare. 

El primer, quan ella amb prou feines era núbil, fou amb Barral, 
vescomte de Marsella, del qual enviudà en 1192, poc temps després; 
d'haver-se casat. Els executors testamentaris posaren dificultats 
en l'execució del llegat que aquest vescomte havia fet a Maria en 
el seu testament, per qual cosa Maria va adreçar les seves queixes 
al papa Celestí Ill, qui, en 1194, ordenà als arquebisbes de Nar-· 
bona i d'Arlès que els amanecessin amb penes eclesiàstiques si es· 
resistien a complir la voluntat del testamentari 12• 

El segon matrimoni amb Bernat, comte de Comenge, fou en
cara més disortat. Les dues dones dels seus anteriors matrimonis· 
vivien encara. A la primera, Beatriu, comtesa de Bigorra, l'havia 
repudiada sense cap forma de procés, baix pretexte de parentiu, 
després d'haver-ne tingut una filla, per a casar-se amb Comtors de 
la Barthe, a la qual pretengué també repudiar pretextant el pa
rentiu que existia entre ells; i havent entrat a l'església el mes de 
novembre de 1197, es prensentà a Raimon, bisbe de Comenge, i 
demostrà davant d'aquest prelat que ell era parent de la Comtors 
en quart o cinquè grau. Aquesta dama convingué en presència dels 
parents que l'acompanyaven, dels abats i clergues i de gent del 
poble, i havent donat el seu consentiment a la disolució del seu ma
trimoni, el bisbe pronuncià la sentència de separació, que fou 
confirmada per l'arquebisbe d'Auch, metropolità de la província. 

Veient-se el comte enterament lliure, el desembre següent es 
presentà a Montpeller, acompanyat del comte de Tolosa, cosí ger
mà seu, de l'arquebisbe d'Auch, del bisbe de Comenge, del de 
Tolosa i del de l' Agde, aquest darrer germà del senyor de Mont
peller, disposat a car-se amb Maria de Montpeller. L'acta del nou 
matrimoni de Bernat amb Maria fou signada a la cambra del pare 
de Maria. El mateix dia, Guillem feu signar a la seva filla un 
document en el qual ella renunciava per ella i pels seus hereus 
i successors, a Guillem son pare i al seu germanastre, la ciutat de 

11 DEvi:c I VAISSÈTE, Histoi.re de La:ngu,edoc, t. VI, p. 182. 
"" Ibidem, p. 181. 
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JAUME I I SANT DOMÈNEc 5 

Montpeller i totes les possessions que d'ella depenien i tots els 
castells que eren del doinini del senyoriu de Montpeller is. 

Hom creu que arran de la mort de Guillem VIII, el rei d'Aragó 
concebé el projecte d'unir el senyoriu de Montpeller als seus d~ 
minis. El parentiu que existia entre Ramon de Tolosa i Pere I, 
a qui Guillem havia deixat com protector dels seus fills haguts 
amb Agnès, i l'autoritat que el comte de Tolosa tenia en la pr~ 
víncia i en particular en la diòcesi de Maguelona, de la qual era 
comte particular, li feren concebre esperances de veure realitzat 
el seu projecte. Efectivament, el comte Ramon afavorí enterament 
el rei en aquest afer, i sembla que va empènyer Bernat, cosí germà 
seu, a repudiar solemnement Maria. Bernat estava ben disposat a 
pendre aquesta resolució, ja que en vida del pare de Maria havia 
fet tentatives per a separar-se d'ella i per aquest motiu s'havia 
adreçat a l'arquebisbe d'Auch i al bisbe de Domenge, però aquests 
prelats refusaren aprovar el seu divorci i donar una sentència de 
separació. Veient que aquest medi no donava resultat, adoptà el 
sistema de maltractar-la per obligar-la a apartar-se d'ell, i els seus 
maltractes foren tan greus que Maria decidí separar-se, en 1200 
anà a refugiar-se a casa del seu pare, qui la va rebre, no tant per 
compasió de la seva filla, com pel temor de que, si es disolgués el 
matrimoni amb el comte de Comenge, Maria podia fer prevaler les 
pretensions a la seva successió, a la qual ambdós havien renunciat 
solemnement en llur contracte matrimonial. Per això va recórrer 
al papa Innocent Ill, qui va escriure a l'arquebisbe de Narbona, al 
bisbe de Comenge, i als cabildes d'Auch i de Tolosa, ordenant-los 
que amonestessin al comte Bernat a tornar a pendre Maria i trac
tar-la com muller legítima, i de recòrrer a les censures eclesiàs
tiques per obligar-lo a acceptar la determinació papal. D'aquesta 
manera, el comte Bernat va veure's obligat a juntar-se de nou amb 
Maria durant la vida de Guillem 14• 

Després de la mort de Guillem, el comte de Comenge, veient-se 
apoiat pel rei d'Aragó, va pendre ben bé les mesures i repudià 
Maria en totes les formes canòniques, baix el pretext de que ells 
eren parents en tercer o quart grau de consanguinitat i afinitat, 
i que ell no estava pas separat legítimament de Beatriu de Bigor-

1• Ibidem, pp. 183-184. 
1' J,bidem, pp. 212-213. 
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6 ALBERT COLLELL, O. P. 

ra, sa primera muller, que encara vivia. Bernat tingué de Maria 
dues filles, Sanxa i Petronela, que foren considerades legítimes. 

El tercer matrimoni de Maria amb Pere el Catòlic fou encara 
més dissortat que l'anterior, car la conducta del rei d'Aragó amb 
l'hereva de Montpeller fou d'una desllealtat i d'un desamor propis 
d'un cínic. El contracte matrimonial fou tingut en la casa dels 
Templers, el 5 de juny de 1204. En aquest acte Maria aportà com a 
dot la ciutat de Montpeller i una colla de castells, i, en general, 
tots els dominis que havien pertingut al seu pare difunt, i els tras
passà en favor del primer fill baró que nasqués del seu matrimoni 
amb el rei d'Aragó. Per la seva part, el rei Pere assignava com a 
dot el comtat de Roselló, per a disposar d'ell durant la seva vida, 
si ella li sobrevivia. A més, el rei li va prometre baix jurament 
cque mai no la repudiaria i que no es casaria amb cap altra durant 
la seva vida, i que no alienaria cap propietat dels dominis de Mont
pellen 15• 

Aquestes bones paraules i aquestes promeses ben aviat les obli
dà el rei. A l'octubre de l'any següent, Maria donà a llum una 
nena a qui anomenaren Sanxa, la qual el rei Pere va prometre en 
matrimoni al jove Ramon, fill del comte de Tolosa. Però uns dies 
abans, quan encara Maria no havia donat a llum, el rei li va exigir 

· la cessió de Montpeller i dels seus dominis, per a usufructuar-lo en 
comú els esposos mentre visquessin, i llegar-los després als seus 
fills, amb la condició de que si no en tinguessin podría el rei dis
posar lliurement d'aquell senyoriu. Maria va negar-se a atorgar 
aquesta cessió i va sostenir una lluita violenta amb el seu marit, i 
finalment es vegé obligada a cedir, aconsellada pels prohoms de 
Montpeller, i per l'amenaça que li feu el rei d'abandonar-la per 
sempre i de no prestar-li cap ajut per a conservar el senyoriu de 
Montpeller. Però, al cap d'un any va formular una protesta secreta 
resistint-se a aceptar aquelles ominoses extorsions, en la qual pro
testa fa constar que multis iniquis minis deducta fui et cruciata ... 
ï acaba dient: hanc facio lauda.tianem, supradicta laudavi, et in
super cum magna vi coacta iuravi 10. 

Ben aviat, doncs, després del casament començà per a la reina 

115 Ibídem , p . 213. 
16 J . MmET Y SANS, Itinerario del rey Pedro I, «Bol. Real Acad. B. L.» 3 (1905-

1906) 373. 
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JAUME I I SANT DOMÈNEC 7 

Maria un verdader calvari, que va posar-se de manifest en la in
vencible antipatia i el constant desig de separació que va mostrar 
durant gairebé tota la seva vida el rei Pere. 

Deixem de banda l'afirmació inconsistent de Beuter que diu: 
«Fue tratado matrimonio entrambos (Pere i Maria) por terceras 
personas, sin que el uno viese al otro; y cuando se vieron en uno, 
quedó muy descontento el Rey de la Princesa, porque siendo el 
Rey un gentil y apuesto cavallero, en estremo hermoso mancebo, 
era la Princesa algo vieja, y no tan hermosa como él quisiera. Por 
tanto, escusando verse con ella, ya envuelto en mugeres, puesto 
en amores deshonestos, màs que a su Real estado pertenecía» rr. 
I també el que afirma l'historiador Garibay: «Esta Reyna doña 
Maria, mujer segunda del Rey don Pedro ... no siendo tan hermo
sa como deseava el Rey don Pedro, no hizieron vida maritable los 
primeros años ... » 1'8• 

Deixem també de banda la llegenda de l'engendrament de Jau
me narrada per Desclot i més llargament per Muntaner en llurs 
respectives Cròniques. 

Però el fet inaudit i incomprensible de que el rei no estigués 
present el dia de la naixença del futur Conqueridor, i no solament 
aquell dia, sino que, segons Miret i Sans, va pasar-se tot l'any 1208 
sense molestar-se ni sentir el menor desig de conèixer i donar un 
bes a la seva muller i al seu fill 19 , això ens dóna la tònica del 
desamor i del desinterés que va mostrar amb Maria i el seu fill 
Jaume. 

Ja abans de l'engendrament de Jaume, Pere havia fet gestions 
per a obtenir la disolució del seu matrimoni amb Maria, a la qual 
no accedí de cap manera el papa Innocent Ill. I aquesta qüestió 
del divorci la va promoure novament després del naixement de 
Jaume, obtenint la mateixa negativa per part del papa. 

Per aquest motiu i ajudat, per raó de qüestions locals, per certs 
ciutadans de Montpeller i alguns catalans, s'atreví a atorgar enfeudació 
del senyoriu de Montpeller, juntament amb els llocs de Latas, Paula 
i Omelas, a Guillem, fill adulterí del seu sogre, i, per consegüent, ger
manastre de la seva pròpia muller, la reina Maria, valent-se segura-

1• BEUTER, op. cit., lib. li, cap. l, p . 2. 
JB EsTEBAN DE GARmAY, Compendio Historial (Barcelona, 1628), p. 37. 
19 J. MIRET 1 SANS, Itinerari de Jaume I el Conqueridor (Barcelona, 1918), p. 15. 

49 
4 



8 ALBERT COLLELL, O. P. 

ment d'aquella cessió que havia arrencat de la dita senyora, l'any 1205, 
de què hem parlat abans. El fet - afegeix Miret i Sans - ens revela 
mala voluntat i perversa intenció envers l'esposa i el fill únic ledesme 2º. 

Aquest era l'ambient en què va viure els tres primers anys l'in
fant Jaume que,, ben mirat, no podien ésser més amargs ni més 
tristos. Amb prou feines va conèixer el seu pare, i si va tenir l'es
timació tendra i afectuosa de la seva mare, aquesta, amargada amb 
tants contratemps i abandonada pràcticament pel seu marit, deuria 
passar moltes hores al costat del bressol del seu fill amb les llà
grimes als ulls i amb el cor oprimit no solament pels esdeveniments 
presents, sinó per la preocupació de !'esdevenir d'aquell qui, amb 
el temps, havia d'ésser el brillant Conqueridor de Mallorca i de 
València. Realment Maria de Montpeller devia ésser una santa, 
com ho proclama el rei en llur Crònica: «E nostre Senyor l'ama 
tant e li dóna tanta de gràcia, que reina sancta és aclamada per 
aquells qui són a Roma e per tot l'altre món» 21• 

Tanquem, doncs, aquest període de la infància del rei Jaume 
amb aquesta impressió agra-dolça, més agra que dolça, del com
portament innoble del seu pare i amorós de la seva atribulada 
mare. 

L'INFANT JAUME A CARCASSONA 

Quan l'infant Jaume va complir els tres anys, va obrir-se un 
nou període en la seva vida. El lliurament del petit Jaume per 
Pere I al comte Simó de Montfort i el seu sojorn durant tres anys 
i quatre mesos a la ciutadela de Carcassona. 

L'acta del lliurament i de la promesa del casam~nt de l'infant 
Jaume amb Amicia, filla de Simó, fou signada per P ere I i Simó 
de Montfort a Sant Nazari de Masol, el 27 de gener de 1211 22• 

N o sabem si l'infant fou lliurat a Simó de Montfort a Mont
peller, o si fou portat a Carcassona acompanyat segurament d'al
guns prohoms del senyoriu. Fos el que fos, ben segur que l'arribada 
de l'infant Jaume a la cité de Carcassona fou emocionant i que 

"" MIRET 1 SANS, op. cit., p . 17. 
"' Crònica de Jaume I, p. 23. 
22 Vegeu Ja nota núm. 3. 
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1a benvinguda que li reteren tots els membres de la família Mont
fort fou la més afectuosa i tendra que li podien oferir. No tenim 
prous ulls per a mirar i admirar la bellesa d'aquell nen de ca bells 
rossos, d'ulls blaus, de rostre perfecte, i tot ell ben format i que 
demostrava un temperament obert i decidit. La petita Amícia, 
sobre tot, a qui ja se li havia comunitat que el nou vingut era el 
seu promès i que un dia es casaria amb ell, degué sentir una forta 
emoció i el seu cor deuria bategar més acceleradament. 

L'ambient que trobà Jaume a la cité de Carcassona era, tan 
mateix, molt diferent del que havia tingut a Montpeller. Allà es 
trobà acollit a la intimitat d'una família nombrosa i normalment 
constituïda. Els esposos Simó de Montfort i Alícia de Montmorency 
tenien nombrosos fills: quatre barons: el primogènit Amauri, qui 
va casar-se amb Beatriu de Borgonya; Guiu, qui, pel casament amb 
Peronella de Comenge, esdevindria comte de Bigorra i que morí en 
el setge del Castell d'Arii, l'any 1218, lluitant contra l'host de Rai
mond, comte de Tolosa; Robert, mort fadrí després de 1226; Simó, 
anomenat Simó V, que continuà la branca dels comtes de Leicester 
a Anglaterra, l'escut del qual es troba en una de les naus de la 
catedral de Westminster; i tres filles: Amícia, destinada a casar-se 
amb el nostre Jaume; Laura i Petronella, qui fou després religiosa 
i priora de l'abadia de Sant Antoni dels Camps, a París 23• 

De manera que Jaume va entrar a formar part d'una família 
que sens dubte el va acollir amb entusiasme i també amb un sen
timent d'admiració. «És possible - escriu Ferran Soldevila.:_ que 
Simó de Montfort, durant el temps que tingué l'infant en el seu 
poder, es guanyés el seu afecte. Tot l'havia d'incitar a tractar-lo 
amb afabilitat, a atraure-se'l, a fer-lo ben seu . Era un ostatge: per 
això li interessava la seva conservació. Era, segons els pactes, un fu
tur gendre: per això li interessava la seva amor. Era un infant de 
pocs anys: per això és possible que l'home qui plorà damunt el 
cadàver del rei Pere, fes de veritable pare de Jaume tot el temps 
que el tingué en el seu poder. Observem que la Crònica va fins a 
dir que Simó de Montfort ocupava el lloc paternal. Immediatament 
després de les nobles paraules transcrites, on el rei Jaume comenta 
la mort del seu pare, trobem aquestes altres: «l nos romanguérem 

"' JoRDI VENTURA, Pe-re el Catòlic i Simó de MontjOTt (Barcelona, 1960), p. 103. 
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a Carcassona, en poder del comte, car ell ens feia educar i era se
nyor d'aquell lloc» 24• 

Tot això està molt bé, però creiem que el que feu plaent l'estada 
de Jaume a Carcassona fou l'ambient d'autèntica vida de família 
degut principalment a la muller del comte, Alícia, dona excepcicr 
nal, qui buscava la felicitat dins la pròpia llar. Endemés, Jaume 
es trobava acompanyat d'una colla de nens i de nenes gairebé de 
la seva edat amb qui podia compartir les hores d'esplai, de jocs, 
i fins i tot d'entremaliadures. El comte Simó prou feina tenia llui
tant aferrissadament contra els albigesos, capficat, quan les coses 
no li rotllaven prou bé, i preocupat en posar ordre en les terres 
ocupades. 

La història, i sobre tot la literatura, han format de Simó de 
Montfort judicis apassionats i contradictoris. Hom comprén que 
molts l'hagin detestat, però també es comprén que molts no li hagin 
regatejat ni l'admiració ni la lloança. El primer de tots el seu con
temporani Pere de Cernai, qui, després de donar-nos el seu retrat 
físic, el retrata així moralment: «Erat facundia disertus, affabilitate 
communis, contubernio amabilis, castitate mundissimus, humilitate 
praecipuus, sapientia praeditus, in proposito firmus, in consilio 
spectus, in incipiendis arduus, in perficiendis non defessus, totus 
divinis servitiis mancipatus» 25• Simó no solament posseïa qualitats 
militars, també tenia les dots d'un bon organitzador. Un adversari 
com Ramon VII ha sabut reconèixer les seves virtuts caballeres
ques 26• I un tret molt important que destaca Jordi Ventura: «En 
Simó, en aquella època que els grans senyors no predicaven amb 
l'exemple, era fidel a sa mullen 27• Cernai diu d'aquesta que era 
una dama «religiosa, sapiens et sollicita» 2s. 

.. F. SoLDEVILA, La figura de Pere el Catòlic en les Cròniques Catalanes, «Re
vista de Catalunya» 4 (1927) 502. 

"' VAux DE CERNAI, Historia Albigensium, en Recueil de Historiem des Gaules 
et de la France, t. XIX (París, 1880), p. 22. 

28 M.-H. VICAIRE, O. P., Histoire de Saint Dominiqu.e, vol. I <Paris, 1957), p. 290. 
"' JORDI VENTURA, op. cit., p. 106. 
"' VAUX DE CERNAI, op. cit., t . XIX, p. 23. 
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SANT DOMÈNEC EN LES TERRES OCCITANES 

Sant Domènec aparegué en l'escenari de les terres occitanes 
l'any 1206. Fill de pares nobles i cristianíssims, havia nascut a Ca
leroga l'any 1170. Tenia, doncs, 36 anys en el moment de posar-se 
a combatre l'heretgia albigesa. Format espiritualment a la llar 
d'aquells pares honorables, amb un bon bagatge cultural adquirit 
en la Universitat de Palència, havia entrat a formar part del ca
bilde de la catedral d'Osma, del qual havia estat nomenat sots
prior. La seva estada a les terres del Llenguadoc havia estat oca
sionalment motivada per una missió diplomàtica encomanada al 
seu bisbe Dídac d' Aceves, consistent en demanar la mà d'una prin
cesa dinamarquesa per al príncep Ferran, el fill d'Alfons VIII de 
Castella, i ja es feu el casament per procurador. El bisbe i Domè
nec retornaren a la cort a informar de l'èxit de la seva comissió a 
Alfons VIII. El rei de Castella, informat personalment pel bisbe, 
li remercià i li encarregà que anés a cercar la doncella. 

En aquell segon viatge no pogueren complaure els desigs del 
sobirà, car la princesa havia mort. El bisbe i sant Domènec, sens 
retornar a Espanya, s'encaminaren a Roma per a practicar el bisbe 
Aceves la visita ad limina. Complert aquest afer, tornaren al Llen
guadoc, on corpresos pels estralls que l'heretgia càtara feia entre 
els habitants d'aquelles riques comarques, resolgueren quedar-se 
allà per a aturar, i, si possible fos, fer enrrera els avenços de l'he
retgia. 

El papa Innocent Ill, molt preocupat per aquella plaga que 
s'anava extenent, havia nomenat legats seus contra els heretges 
Arnau Amaurí, abat de Citeaux, i ex-abat del monestir de Poblet, 
Pere de Castelnau i Raul, monjos del monestir de Fontfreda, els 
quals precisament es trobaven reunits a Montpeller deliberant 
sobre els esdeveniments no gaire falaguers respecte a la seva tasca 
de la predicació. Aquesta seva preocupació la confiaren al bisbe 
Dídac i a sant Domènec. «Res o gairebé res, els digueren, hem 
guanyat amb els heretges per mitjà de la predicació~. El bisbe, amb 
l'assentiment de Domènec, els donà aquest savi consell: «:És neces
sari predicar i amb més intensitat que mai unint els fets a la pa-
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raula, segons l'exemple del Diví Mestre, anant a peu, sense portar 
or ni plata, tractant d'imitar perfectament la fòrmula dels apòs
tols>. Aquest consell els hi va caure com una galleda d'aigua freda. 
Malgrat això, i davant la ferma decissió d'aquells dos homes de 
Déu, dos legats, Pere de Castelnau i Raul, posaren en pràctica el 
consell del bisbe d'Osma. I d'aquesta manera va iniciar-se una 
nova fòrmula de predicació contra els heretges, de la qual fou un 
perfecte adalil, sant Domènec, el qui, pocs anys després, fundaria 
la gloriosa Ordre de Frares Predicadors 29 • 

Però, com que malgrat els esforços i exceHent voluntat dels 
predicadors, l'heretgia anava fent el seu camí, per indicació del 
mateix papa Innocent es creà la croada per a combatre amb les 
armes les regions infectades per l'heretgia, al front de la qual fou 
nomenat l'abat Arnau Amaurí, i s'apoderaren de Beziers, on feren 
un carnatge espantós, i després s'encaminaren a Carcassona, que 
també caigué en mans dels croats, el 15 d'agost de 1209. 

La rendició de la ciutat de Carcassona fou seguida d'un consell 
general dels prínceps, barons i dels principals senyors de l'host de 
la croada, en el qual va tractar-se si s'havia de destruir aquella 
plaça que aleshores es considerava com inexpugnable, o si s'havia 
de conservar amb totes les fortificacions. Va prevaldre aquesta 
darrera opinió. En aquest mateix consell hom nomenà un Gober
nador per tot el país conquistat; el duc de Borgonya fou el primer 
a qui fou ofert el govern, emperò va refusar; el duc de Nevers 
seguí el seu exemple; aleshores encomanaren l'elecció a set co
missaris: dos bisbes, quatre cavallers i l'abat del Císter, i aquests 
set elegiren Simó de Montfort. D'antuvi aquest va refusar, aHe
gant la seva insuficiència, però l'abat del Císter, qui era el legat 
del papa, i el duc de Borgonya s'agenollaren als seus peus dema
nant-li que acceptés, i per fi l'abat li va manar que acceptés amb 
la seva autoritat de legat 30• Innocent Ill confirmà l'elecció de Simó 
de Montfort. 

D'aquesta manera fou com es trobaren en el mateix escenari 
Simó de Montfort, el cabdill de la croada, «lluitant contra els 
heretges amb l'espasa material, i sant Domènec amb l'espasa de 

"' M.-H. VrcAIRE, op. cit., vol. I, pp. 189 i seg. 
30 BouGES, Histoire ecclésiastique et civile de la Ville et de la Diocèse de Car

cassone (París, 1741), p. 136. 
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la paraula de Déu>, diu Fr. Gerard de Frachet, O. P., autor d'una 
Chronica Ordinis 81, i aquesta mateixa expressió adopta un autor 
del segle xvr, quan diu: «Y los dos (Simó i Domènec), con grandes 
trabajos y peligros, extirparon valerosament aquella heregía, el uno 
con las armas y el santo varón con la predicación y el exemplo> 82• 

Cal esmentar que durant els anys 1211 al 1214, precisament els 
anys que Jaume visqué a Carcassona, Simó de Montfort atorgà 
varis importants donatius Dominico Oxomensi canonico per a el 
sosteniment del monestir de Prolla, situat al peu de Fanjaus, que 
acabava de fundar 88• 

Pocs dies després de l'arribada de l'infant Jaume a Carcassona, 
tingué lloc una gran festa familiar a casa dels Montfort: el bateig 
de la nou nascuda Petronella, aquella que, amb el temps, havia 
d'ésser religiosa i priora del monestir de les monges cistercenques 
de sant Antoni, de París. Fou apadrinada per Guillem Cat, un ca
valler de Montreal. Aquesta circumstància i el fet de que tres mesos 
més tard fos confiada a una dida de Montreal, sembla indicar que 
el bateig fou celebrat a l'església d'aquella ciutat. El cert és que el 
capellà assenyalat per a celebrar la cerimònia del bateig fou sant 
Domènec 84, gran amic, com veurem, de la família Montfort. 

Tant si la cerimònia del bateig fou celebrada a Carcassona, com 
a Montpeller, ben segur que l'infant Jaume fou portat, com si fos 
un membre de la família, a presenciar la dita cerimònia. Als pocs 
dies, doncs, del seu sojorn a Carcassona, l'infant Jaume i sant Do
mènec es varen trobar i es varen veure. El sant, que coneixia prou 
bé el comportament del seu pare i les tribulacions de la seva mare, 
deuria acaronar aquell infant tan formós, fill d'un rei «el més ge
nerós que mai hi hagués hagut a Espanya, i el més cortès, i el més 
afable» 85, segons la benèvola apreciació de Jaume en llur Crònica. 
El petit Jaume deuria quedar fortament impressionat d'aquell 

31 Mamaichi, op. cit., Apènd., pp. 300-306, atribueix la paternitat d'aquesta 
Crònica a Humbert de Romans, però Reichert, qui la va publicar en 1904, afirma 
que l'autor de la mateixa fou Gerard de Frachet; REICHERT, MOFPH, t. vn, fas
cicle l , p. l. 

• 2 GoNçALO DE ILI.ESCAS, Historia Pontifical y Cathólica (Bareelona, 1589), p. 256. 
"" Vide MAMAcm, op cit., Appèndix, pp. 38-42, i M.-H. V1CAIRE, op. cit., vol. I, 

p. 256. 
"' « •.. voluit Comes quod ipse beatus Dominicus ... et filiam quamdam bapti

zaret que usque hodie vivens, et priorissa apud sanctum Antonium Parisius, 
religiosissima et magne sanctitatis habetun. RE:IcHERT, op. cit., p. l. 

'"' Crònica de Jaume l, p. 23. 
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sacerdot, sotsprior del cabilde d'Osma, qui traspuava santedat en 
tots els seus actes. 

A l'estiu de 1213, concretament el dia 24 de juny, festivitat de 
sant Joan Baptista, la família Montfort celebrà de nou una gran 
festa amb motiu de la investidura militar de l'hereu de la família, 
el jove Amaurí. Aquesta solemne cerimònia fou celebrada a Cas
tellnou, situat entre Tolosa i Carcassona, per ordre del comte amb 
el consell dels seus barons. N o hi va mancar cap membre de la 
família, car el seu germà, qui es trobava assetjant Puigcelci, aban
donà el setge per estar present a la investidura del seu nebot. Foren 
molts els barons i militars convidats, i, com que no hi cabien tots 
a Castellnou, que havia estat enderrocat, feu instalar moltes tendes 
en una planura propera al castell. S'hi trobaven també el bisbe 
d'Orleans i el d' Auxerra i molts croats. 

El comte va demanar insistentment al bisbe d'Orleans que fos 
ell qui lliurés la investidura a Amauri, i es feu pregar, però final
ment accedí a oficiar en aquella cerimònia. Així, doncs, aquest bisbe 
revestit amb els ornaments pontificials, es disposà a celebrar la 
missa, en una ampla i espaiosa tenda. A !'ensems el jove Amaurí, 
donant la ma dreta al comte i l'esquerra a la comtesa, s'atansaren 
tots a l'altar i els comtes l'oferien al Senyor, demanant al bisbe 
que li donés la investidura militar per el servei de Crist. Acabada 
ld missa, els dos bisbes, de genolls davant l'altar, li cenyiren el 
cíngol militar i entonaren després amb molta devoció el Veni Crea
tor Spiritu,s. Cernai afegeig que molts dels assistents ploraven d'e
moció, i que restaren alguns dies a Castellnou per a festejar segu
rament aquest magnífic i extraordinari esdeveniment 36• 

De cap de les maneres podem dubtar que l'infant Jaume, junt 
amb tots els fills de Simó, estigué present a aquella solemne cele
bració. També podem suposar que no hi mancà la presència de 
sant Domènec, i tal vegada a ell fou ofert l'honor de donar la in
vestidura, que refusaria per tractar-se d'un acte de sabor militar, 
o bé que es trobava molt enfeinat en la seva tasca preferida de la 
predicació. Diem això perquè ens estranya la resistència oposada 
pel bisbe d'Orleans. Cernai anota que diu multwmque res.titit s1. 

¿Sabria ell que els comtes havien ofert primerament a sant Do-

"" VAux DE CERNAI, op. cit., t. XIX, p. 81. 
"' VAux DE CERNAI, ibidem. 
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mènec aquell honor? Si aquest no estigué present a la cerunonia, 
és molt probable que algun dels dies següents es presentés a Cas
tellnou per a felicitar els comtes i particularment l'hereu Amaurí. 
Pensem, doncs, que sant Domènec, present a aquell esdeveniment 
que els Montfort havien volgut revestir amb una solemnitat inusi
tada, tingué oportunitat de saludar i conversar amb l'infant Jaume. 

L'any 1213 fou un any calamitós per a l'infant Jaume. El 21 
d'abril moria a Roma la seva mare, havent atorgat el dia abans el 
seu tercer testament, en el qual l'instituïa hereu del senyoriu de 
Montpeller i de totes llurs possessions. I el 13 de setembre d'aquell 
mateix any sucumbia a la batalla de Muret el seu pare, el rei Pere, 
anomenat e·l Catòlic. Així, en poc més de quatre mesos perdé mare 
i pare, quedant orfe a l'edat de cinc anys i mig, hostatjat en el 
castell de Carcassona. 

I casualment, o si voleu, providencialment, sant Domènec es 
trobava vivint en aquella ciutat. El bisbe Guiu de Cernai, qui havia 
abandonat temporalment la seva seu per anar a combatre els he
retges i a cercar reforços per a la croada, l'havia anomenat vicari 
seu in spiritualibus, i residia en el mateix palau episcopal, diu 
Constantí d'Orvieto 38• En aquella època en què la institució de 
vicari general era una cosa del tot nova, es tractava d'una substi
tució temporal del bisbe amb facultats limitades i sense poder ju
dicial. N o havent retornat el bisbe fins el 1214, no hi ha cap raó per 
a suposar que hagi rellevat sant Domènec fins aquella data 311• 

Així, doncs, quan arribà a Carcassona la notícia de la mort de 
Maria de Montpeller, la mare de Jaume, creiem que els Montfort 
demanarien al seu amic sant Domènec que fos ell qui li comuniqués 
la trista nova de la mort de la seva mare, i el conhortés en aquella 
dissort, i l'assabentés, tal vegada, que la seva mare, en el testament 
atorgat el dia abans de la seva mort, l'instituïa hereu del senyoriu 
de Montpeller i de tots els seus béns. «Facio testamentum in quo 
tibi Jacobum, filium regis Aragonum et meum, tibi omnium bono
rum mobilium et immobilium heredem constituo,, diu el testament. 

.. «En cierto tiempo (1213) pei:maneció el varón de Dios en Carcasona, en casa 
del obispo, durante una Cuaresma, consagrado a la predicación, y donde ejercla 
también las funciones espirituales que el obispo (Guiu Vaux de Cernai) que 
entonces había en Francia le ihabía encomendado.» (CONSTANTÍ D'ORVIETO, La te
yenda de Santo Domingo, Santo Domingo de Guzman (Madrid, 1966"), p. 368.) 

'"' VICAIRE, op. cit., vol. I, p. 300, nota 114. 
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.:1 13 de setembre del mateix any, una altra forta sotregada 
.. avia de commoure els sentiments filials de l'infant Jaume. La 
mort del seu pare en la batalla de Muret en la lluita amb l'host 
dels croats capitanejats per Simó de Montfort. El LilYre dels feyts 
ens dóna una relació dels antecedents i del resultat de la batalla no 
gens favorable al seu pare. 

Creiem que també en aquesta ocasió, trobant-se sant Domènec 
a Carcassona exercint la més alta dignitat eclesiàstica per absència 
del bisbe Guiu, i amb més motiu que per la mort de la seva mare, 
els Montfort demanarien al sant que trametés la trista nova de la 
mort del seu pare esdevinguda en la batalla de Muret, i que li 
prodigués paraules de consol, qual cosa aquell home de Déu ho 
degué fer amb les paraules i amb el to de veu que saben emprar 
els sants. 

Encara hi ha un altre esdeveniment durant l'estada de l'infant 
Jaume a Carcassona en el qual tingué una destacada actuació 
sant Domènec. Ens referim al casament del primogènit de Simó, 
Amaurí, amb Beatriu de Borgonya, que va celebrar-se a la pri
mavera de 1214, i no, com diuen la major part dels nostres histo
riadors, el 4 de desembre de 1213, i no fou a Valence, sinó a Car
cassona 40• 

En la Historia Albigensium de Cernai i en la His.tcnre généml 
de Languedoc hi trobem notícies abundants referents a aquest es
deveniment. El primer ens conta que: «El venerable arquebisbe 
de Narbona, qui s'anomanava Arnau, baró molt assenyalat i vir
tuós, havia pregat al duc de Borgonya que s'arribés a Valence, i allà 
ambdós començaren a tractar l'afer, amb motiu del qual ell l'havia 
convocat, ço és, del projecte de matrimoni entre el primogènit del 
nostre comte, per nom Amaurí, amb Beatriu, filla del Delfí de Bor
gonya, qui era urr príncep poderós, i germà del duc. Accedí el duc 
al consell i al desig de l'arquebisbe i li prometé i també al comte 
que així es faria» 41• Això esdevenia els primers dies de desembre 
de 1213. 

'° Així ho diuen equivocàdament Ferran Soldevila: «Mentre Simó seguia cap 
al nord, fins a Valence, on van tenir lloc les noces del seu fill gran Amaurí amh 
la filla única d'Andreu de Borgonya, Beatriu (4 de desembre 1213)». Els primers 
temps de Jau.me I, p. 55. Així mateix Sanpere i Miquel en Minoría de Jaime I, 
I Congrès d'Història de la Corona d'Aragó, vol. li, p . 594; i també JORDI VENTURA, 
op. cit., p . 103. 

" VAUX DE CERNAI, op. cit., p . 91. 
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I més avall continua: «Armo Verbi incarnati MCCXIV ... circa 
octava Dominicae Resurrectionis, el comte Simó amb el seu fill 
Amaurí anaren a Valence a fi de celebrar el matrimoni convingut 
~mtre aquest i Beatriu, la filla d'Andreu, germà del duc de Bor
gonya. En arribar a Valence, el comte trobà allà el duc i el Delfí; 
després d'haver deliberat amb ells respecte aquell matrimoni, el 
comte, amb el consentiment dels dos, no essent temps adequat 
per a realitzar la boda i també per les moltes obligacions que li 
imposava la guerra, no podent quedar-se gaires dies en aquella 
ciutat, s'emportà la núvia a Carcassona, i allà fou celebrada la 
boda» 42• 

El text de I'Histoire général de Langu.edoc coincideix exacta
ment amb el de Cernai, i hi afegeig aquest detall curiós: «Mais 
com elle étoit encore en bas age, le mariage ne fut consommé que 
1ongtemps après» 43• 

I Paul Fournier ens diu també que amb motiu de la negociació 
del matrimoni d'Amaurí amb Beatriu, Simó havia sojornat a Va
lence fins el desembre de 1213; i que «il dut y revenir au printemps 
;suivant pour y recevoir la jeune fiancée des mains du Dauphin et 
·du duc de Bourgogne» 44• 

Per tant queda ben aclarit que la boda va celebrar-se a Carcas
;Sona a la primavera de 1214, durant els dies de l'octava de Pasqua 
·de Resurrecció 4'5. 

Ara bé, l'autor de la Chronica Ordinis ens assabenta que «Co
mes Montisfortis ... et beatus Dominicus facti sunt adeo familiares, 
quod voluit Comes quod ipse beatus Dominicus benedictionem 
faceret in nuptiis uxoris filii sui, quam accepit: filiam scilicet Del
phini viennenssis, apud Carcassonam ... » 4il. 

Fàcilment podem imaginar la magnífica solemnitat amb què fou 
revestida aquesta boda, que fou celebrada en la magestuosa cate
·dral de Sant Nazari, situada dins la cité. I hem de creure que l'in
fant Jaume, junt amb tots els membres de la família Montfort, 
degué ocupar un setial de preferència, de manera que aquell ma-

"' Ibidem, p. 95. 
43 Hist. de Languedoc, t. VI, p. 445. 
" PAUL FouRNIER, Le royaume d'Arles et de Vienne (París, 1891), p. 102. 
"' Sabem positivament que a l'any 1214 la Pasqua de Resurrecció va escaure's 

el 30 de març. 
"' MAl\IACHI, op. cit., p. 209, i REICBERT, op. cit., t. VII, fase. l, p. l. 
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gestuós espectacle li deuria causar una pregona emoció i que no• 
perdria cap detall de la cerimònia nupcial presidida pel futur fun-
dador de l'Ordre de Predicadors, i en la qual també s'hi trobava 
present el bisbe de Tolosa, Foulques. 

Com era costum en les famílies nobles d'aquell temps, els àpats . 
de les noces durarien una pila de dies, i sant Domènec, encara que 
a desgrat, però per complaure als Montfort, deuria prendre part 
en algun d'ells i tindria de nou una bona oportunitat per conversar, .. 
no solament amb els nuvis, sinó també amb l'infant Jaume. 

Amb tot el que hem dit fins ací, creiem sincerament que Jau
me I i sant Domènec tingueren moltes oportunitats per a veure's 
i conversar en moments amargs de la seva vida, alleugerits en part: 
per la bona companyia dels membres de la família dels Montfort .. 

EsTADA DE JAUME I A MoNTSÓ 

Els historiadors de casa nostra no s'han posat d'acord en quant~ 

a la data de la sortida de Carcassona de Jaume I, o millor dit, del 
lliurament d'aquest al legat Pere de Benavent que tingué lloc a 
Narbona. Així Miret i Sans afirma que esdevingué «entre els dies: 
18 i 25 d'abril de 1214» 47; Rovira i Virgili admet la data de Miret 
i Sans 48; Ferran Soldevila diu «que no fora aventurat de creure 
que el lliurament va tenir lloc durant el mes de maig» 49; Miquel i 
Sanpere afirma «que si la cuenta es exacta, Jaime no salió de ma- · 
nos de Montfort hasta fines de junio de 1214» 60; Jordi Ventura 
encara que no dóna una data fixa, sembla admetre que fou durant: 
el mes de maig 6 1• Nosaltres ens decantem per la data de juny 
de 1214, en primer lloc perquè calia enllestir el reconeixement de· 
Jaume I, successor de Pere I, en els seus reialmes de la Corona . 
d'Aragó, mitjantsant el jurament de la noblesa i de la jerarquia 
eclesiàstica, i segonament, perquè si l'Assamblea de Lleida fou tin- · 

" J. MIRET I SANS, Itinerari de Jaume I, p. 18. 
"' A. RoVIRA I VmGILI, Història Nacional de Catalunya, IV (Barcelona, 1926) ,. 

p . 512. 
.. FERRAN SOLDEVILA, Els primers temps de Jaume I, p . 65. 
.. S. SANPERE 1 MIQUEL, Minoria, p. 594. 
n JORDI VENTU'RA, op. cit., p . 237. 
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:guda a mitjans d'agost, com generalment s'admet, ens sembla que 
·de mitjans de juny a mitjans d'agost, o sien dos mesos, representen 
un temps més que suficient perquè l'infant Jaume pogués recòrrer 
algunes viles i pobles catalans, i el legat Benavent pogués fer els 

·preparatius per a convocar l' Assamblea de Lleida i allà mateix 
o a Montsó lliurés al mestre Guillem de Montrodon l'infant Jaume, 
complint d'aquesta manera la voluntat de Maria de Montpeller 
·expressada en el seu darrer testament. 

I aleshores començà per a Jaume el tercer període de la seva 
infància, el de la seva estada a Montsó sota la protecció del Mestre 
cdels Templers, i que va durar dos anys i mig, dels quals podem dir 
que no li foren gens ni mica plaents, sinó que durant aquell temps 
estigué neguitós i desitjós de sortir d'aquell inhòspit caste11, mal
grat la bona voluntat d'aquells frares guerrers que consideraven 
un gran honor el fet d'haver-los-hi confiat la tutela i l'educació 
·<le l'infant Jaume. 

Per aquest període de la seva infància ens limitarem a trans
·criure les paraules de la Crònica. 

Heus aquí el que diu el rei: «l quan nós entràrem a Montçó no 
teníem de què menjar ni per un dia, tan empobrida i empenyorada 
estava la terra» ... «l quan nós tinguérem l'edat de nou anys, i que 
no ens podien aturar més a Montçó, ni a nós ni al comte de Pro
vença (tantes ganes teníem d'eixir-ne!), i per tal com era necessari 
a la terra, acordaren el mestre i els altres, que ens deixessin eixir 
d'aquell lloc. 

I ben bé set mesos abans que nós eixíssim, arribà al comte de 
Provença missatge de part dels homes de sa terra, dient-li que, 
a un dia assenyalat, vindrien a Salou en una galera i que el treu
rien amagadament del castell de Montçó, i que se n'anirien amb ell 
'.fins a Provença. I tal com fou pensat per ells s'acomplí. I quan ell 
va haver-se'n d'anar, digué que volia parlar amb nós; i ens va 
descobrir el seu secret, i, plorant, prengué comiat de nós amb 
aqueils que eren vinguts per ell. I nós ploràrem amb ell per la dolor 
-de la partença, però ens plavia molt per raó de la seva anada ... >. 

«l quan els frares varen veure que el comte de Provença se 
n'era anat sense fer-los-ho saber, comprengueren que la nostra 
estada no els era bona ... ». «l nós enviàrem missatgers a Don Pe
tdro Ferrandes, i a Don Rodrigo Liçana, i a llur facció, i a En G. de 
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Cervera, per tal que vinguessin a nós, a Montçó, car de totes ma
neres en volíem eixir~ 52• 

Davant d'aquestes paraules, ens sembla que tot comentari hi és 
de sobra. I resulta evident que dels tres períodes de la seva infan
tesa, el més plaent i el més agradívol per a Jaume I fou el que pas
sà, per espai de tres anys i quatre mesos, en la fortalesa de Car
cassona baix la tutela i l'empar de la família de Simó de Montfort. 

Fou SANT DoMÈNEC EDUCADOR DE JAUME I? 

Es innegable que el matrimoni Montfort degué preocupar-sé 
de la instrucció i de la formació moral i religiosa dels seus fills, i, 
per tant, havien de tenir un preceptor que els aUiçonés. És sabut 
que els Montfort tenien un capellà almoiner per atendre espiri
tualment la família. Aquest era Mateu de la Illa de França, home 
molt docte i d'una virtut no massa corrent. Jo pensava que aquest, 
qui fou pocs anys després un dels primers deixebles de sant Do
mènec en la fundació de la seva Ordre, i que junt amb altres com
panys fou enviat a París, on hi va fundar el cèlebre convent de 
Sant Jaume, podia haver estat el preceptor dels fills de Montfort 
durant l'estada a Carcassona. Però Mamachi ens diu - i també ho 
repeteix als nostres dies Vicaire - que Montfort, una vegada fou 
establert a Carcassona, va instituir una comunitat de dotze ca
nonges a l'església de Castres i volgué que el seu capellà Mateu 
fos el prior d'aquella comunitat 53• 

Per tant, descartada aquesta possibilitat, queda la incògnita de 
saber qui fou el preceptor dels fills dels Montfort, alguns dels quals 
ja estaven en edat escolar, i entre ells també l'infant Jaume. 

Maluenda, un historiador dominicà de principis del segle xvn, 
amb una desinvoltura exagerada i desprovista, ens sembla, de tot 
sentit crític, afirma: «Vaca el Arzobispo de Tarragona por muerte 
del arzobispo Raymundo de Rocabertí, dicen muchos autores haver 
sido electo S. Domingo, N. P.; y lo juzgo por muy verosímil, por
que el Santo tenía travada gran familiaridad con el Rey D. Jayme 

02 Crònica de Jau.me I, pp. 31-35. 
.. Vide MAMAcm, op. cit., p. 365, i VICAIRE, op. cit., t. II, p. 53. 
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de Aragón mientras estuvo en Carcassona en el palacio del Conde 
Simón de Montfort, y allí Ole tuvo P<YT' Tfl¡(JJ€stro, confessor y Predi
oodor por espacio de cuatro años, y así pudo procurar su elección 
en el Cabildo ... >M. 

I Fr. Alonso, el quint general de la Mercé, ve a dir una cosa 
semblant: «Predica S. Domingo la Quaresma en Carcassona, trava 
amistad con el Infante de Aragón D. Jayme, cuya criança estava 
encomendada por el Rey D. Pedro, su padre, al Conde Simón de 
Montfort, en cuyo palacio estava hospedado S. Domingo, y de pa

recer de dicho Conde le fue nom&rado por maiestro y Confessor, a 
quien el Santo procuró afervorar en el servicio de Dios y para ello 
le aconsejó tomase a pechos la intercesión de María SSa., su 
Madre» 11is. 

Mamachi no ho veu prou clar que sant Domènec hagi estat el 
preceptor de Jaume I, però li reca haver de confessar que no ho 
fou. Vegeu les seves paraules: «J acobum puerum a Dominico, qui 
Carcassone, propterea quod magnis ibidem a plebe, populoque ei 
infenso molestiis afficeretur, libentissime versabatur, litteris, chri
stianaque disciplina eruditum fuisse, ab scriptoribu.s quibus.dam 
traditum est. Quae res ... non videtur a veritate aliena» 56• I, a con
tinuació, discuteix l'afirmació que fa un cistercenc, per nom Man
riquesi, cronista dels Annals de l'Ordre del Císter, el qual diu que 
fou un monjo d'aquesta Ordre l'educador de l'infant Jaume, degut 
a la gran familiaritat que Montfort tingué amb aquells monjos, i 
perquè en aquells dies ocupava la mitra de Carcassona, !'ex-abat 
Guiu. Però Mamachi argüeix que Montfort va demostrar tenir una 
més íntima familiaritat amb sant Domènec, com ho prova el fet 
d'haver-lo escollit per beneir la unió matrimonial del seu fill gran 
i per batejar a la seva filla Petronella. De totes maneres, la seva 
conclusió és de que difícilment fou sant Domènec el preceptor de 
l'infant Jaume degut a les moltes tasques i preocupacions que li 
absorbien tot el temps. «Non enim videtur verisimile -diu Ma
machi - Dominicum, virum maximis rebus occupatum, et fidei de
fendendae, dilatandaeque deditum, rectae pueri institutioni suam 
operam quotidie, ut erat necesse, praestare potuisse> 117• 

"' Citat per Vidal en el ms. 748 ja indicat, fol. 30. 
.. lbidem, fol. 25. 
'"' MAMACHI, op. cit., p . 282. 
07 Ibidem, p. 283. 
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Fos el qui fos el preceptor dels fills dels Montfort, i per tant 
també de l'infant Jaume durant la seva estada a Carcassona, l'e .. 
ducació del qual havia de continuar durant el seu sojorn a Monts6, 
crec que ens dóna motiu per descartar el pretès analfabetisme del 
rei Jaume. 

VA ESTAR PRESENT SANT DOMÈNEC A LA BATALLA DE MURET? 

El plat fort d'aquesta suposada presència de sant Domènec a 
la batalla de Muret ens l'ofereix l'historiador Maluenda, qui ens 
dóna aquesta referència: « ... Salió el conde con su gente acompa .. 
ñandole a cavallo S. Domingo con un crucifijo en las manos con 
cuya virtud y con los rayos de claridad que salían del rostro del 
Santo, puso tanto terror a los enemigos, y a los católicos tanto es.. 
fuerzo que como leones feroces acometieron a los enemigos, en los 
quales hizieron tal riza que en muy breve tiempo se publicó por 
los nuestros la victoria, muriendo mas de veinte mil de los con
trarios, y entre ellos el Rey de Aragón D. Pedro, cuya muerte fue 
muy sentida y llorada por los nuestros, faltando de nuestra gente 
solos siete o ocho. Atribúyese esta singular victoria a los mereci
mientos e intercessión de S. Domingo y quiso el cielo mostrarlo, 
pues yendo el Santo con el crucifijo en la mano, eran tantas las 
saetas que tiravan los enemigos que cubrían el cielo y ninguna 
de ellas dio a la imagen de Christo ni en el Santo, siendo verdad 
que dieron en la Cruz, quedando en ella dos hierros clavados, con
forme se enseña oy en la Inquisición de Tolosa, en cuyo secreto se 
guarda con gran veneración dicho santo Crucifijo> 118• 

Aquesta relació de la batalla de Muret i la refèrencia que fa, 
no sols de la presència del sant, sinó també de la part activa que 
va pendre en la batalla, no és original de Maluenda, ja que no feu 
altra cosa, en aquest cas, que fer-se eco d'una tradició que es man
tenia viva en les terres del Llenguadoc. 

Mamachi refereix també i amb cert entusiasme aquesta tradi
ció. Veieu les seves paraules: «Sunt qui putent, Dominicum nostri 
Ordinis institutorem, crucis vexillo e manibus episcopi Convena
rum accepto, dato signo pugnae, praecucurrisse, totoque praelü 

'"' Citat per Vidal en el ms. ja nomenat, fols. 27-28. 
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tempore vexillum hujusmodi manibus deferentem circumivisse or
dines, hortatumque fuisse, ut in crucis simulacrum, quod Christum 
pro ipsorum, totiusque generis humani salute mortuum exhibebat, 
respicerent, strenueque pugnare pergerent. Addunt, Dominicum, 
quamvis hostis tela, lapidesque in ipsum, crucisque vexillum 
magno numero de industria conjecissent, diu, multumque inter 
acies versatum, parta victoria, illesum discessisse, vexillumque, 
cruce quidem ictu jaculorum parumper perterebrata, imagine au
tem Christi crucifixi omnino integra, servasse. Id vero se a majori
bus accepisse ferunt. Ejus rei haud inane esse argumentum putant, 
quod Tolosae in aedibus Dominicanorum, in quibus olim Fidei 
quaesitores morabantur, Christi crucifixi simulacrum, ita, ut supra 
dictum est, ictu jaculorum perforatum hisce etiam temporibus 
conservetur, quod indigenae magna religione ob eam ipsam causam 
venerantur» 69• 

L'historiador Catel, qui admet la presència de sant Domènec 
entre els bisbes i abats que durant la batalla estigueren fent ora
ció en l'església, posa en dubte la veracitat d'aquesta tradició: 
« ••. ce qui me fait doubter de certain tradition que nous avons 
- diu aquest autor-, que saint Dominique :ffit en la bataille avec 
un Crucifix, qu'on mentre encere dans la maison de L'Inquisition, 
auquel est attaché une flesche de celles qui furent tirées à la ba
taille. Car aucun ancien autheur que ie sache ne l'a écrit ... » 60• 

Però deixem de banda aquesta tradició que té tot el regust de 
llegenda i veiem què diuen els historiadors més autoritzats, ma
jorment Vaux de Cernai, contemporani del fet i cronista oficial 
de la Història dels Albigesos. 

Aquest autor, que fa una extensa relació de la batalla de Muret, 
no menciona per res sant Domènec. Vegeu el text d'aquest autor: 
-«Episcopi autem et clerici intraverant ecclesiam deprecaturi Do
minum pro servis suis qui se pro ejus nomine morti exponebant 
imminenti; qui orantes et clamantes in coelum, tantum pro immi
nenti angustia rugitum emittebant in coelum, quod ululantes dici 
<leberent potius quam orantes» ei. 

Ni tampoc en fa cap esment el dominicà Bernat Guiu, qui en-

"" MAMAcm, op. cit., p. 309. 
00 GuII.LAUME CATEL, Histoire des Comtes de Tolose (Tolouse, 1623), p. 298. 
01 VAUX DE CERNAI, op. cit., p. 87. 
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trà a l'Ordre l'any 1279, i va escriure vàries obres d'història con
temporània. El text de l'esmentat autor és el següent: cAderant 
autem cum exercitu Domini viri praeclari Fulco Tolososanus, Gui
do Carcassonensis et Ledisius Agathensis episcopi cum aliis qua
tuor episcopis, qui exemplo Moysi, dum in campo praelium agere
tur, elevantes manus in coelum, unde venit auxilium et victoria 
a Deo, intra Ecclesiam cum suis clericis orantes et clamantes alta 
voce cantabant: hostem repellas longius, pacemque dones protinus, 
et coetera eiusdem hymni prosequentes:. 62• 

:És clar que hi ha un altre text de Bernat Guiu en un Ckronic<m 
que citen Quétif i Echard, qual text és una còpia literal d'un altre 
text d'un escriptor de les primeries del segle XIV, autor incert 
d'una Crònica intitulada Praedaira; Framc<YMLm Facinora 63• Refe
rent a aquest text de Bernat Guiu, Vicaire hi fa el següent co
mentari: «Aucun document ne permet de penser que Dominique 
se trouva alars à Muret ou ait accompagné Montfort, car on ne 
peut appeler document un texte de Bernard Gui qui n'est qu'un 
texte de Cernai ou le nom de Dominique a été interpolé» 64• 

Els autors de la Histoi'l'\e Général de La:ngwedoc adopten en 
aquest punt una actitud de reserva i es limiten a dir que un es
criptor del segle XIV posa sant Domènec entre els bisbes i la cle
recia. «Les évêques et le clergé, parmi !esqueis un écrivain du 
siècle xrv met saint Dominique, entrèrent dans l'église, et y de
méurèrent en prières pendant le combat» ~15 • 

Aquest autor del segle XIV que citen els de la Histoire général 
de Latnguedoc és el qui hem aHudit abans i qui va escriure la Crò
nica PrOJeelara FranCXYT"Um Facinora. Veieu-ne el text: «lnterim 
autem dum bellum Domini gerebatur, septem episcopi, qui con
venerant, Fulco Tolosanus, et Guido Carcassonensis et Seditius 
Agathensis, Uticensis, Ladovensis, et Convenarum, ac tres Abba
tes, scilicet de Claraco, de Villa-magna, et sancti Tiberii, cum suis 
clericis, et aliquibus religiosis, inter quos erat ReligiomLS Dei ami
cus Frater Dominicu.s Canonicu.s Oxamensis, postmod:wm Fratrum 
Praedicat<YrUm Ordinis Instruct<Yr, et Institutor, Ecclesiam intra-

.. BERNARDUS GumoNIS, Camites Tolosani, p. 41. Aquesta Chronica es troba 
en el volum de GUJLLAUME CATEL, Histoire des Comtes de Tolose (Toulouse, 1623). 

"" Quím7 Ecmru>, Scriptores Fratrum Ord. Praed. <París, 1719), p . 10. 
"' VICAIRE, op. cit., vol. l, p. 288, nota 54. 
.. Histoire général de Languedoc, t. VI, p. 426. 
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verunt, exemplo Moysi in bello J osue, levantes man us in coelum, 
deprecantes Dominum pro servis suis, qui se mortis imminentis 
periculo pro eius nomine, ac fide exponebant; orantes vero ac cla
mantes in coelum, tantum mugitum pro imminenti angustia emit
tebant, quod ululantes videbantur potius quam orantes> 66• 

I així, després d'aquest autor, gairebé tots els qui s'han ocupat 
a escriure sobre la batalla de Muret passant per Zurita, de qui són 
les següents paraules: «Teniendo de esto aviso (que l'exèrcit d'a
ragonesos i catalans junt amb l'host dels comtes de Tolosa, Foix 
i Comenge anaven a posar setge a Muret), el conde Simón de 
Montfort partió para alla, por mandado del legado, en su socorro 
con la gente que pudo juntar, y con siete obispos y tres abades; 
y con ellos el S<Lnto varón Domingo» 67, i fins als historiadors dels 
nostres dies, com Fernander y Alvarez, qui ens diu: «La presencia 
de Fulco en Muret puede explicarnos la presencia de fray Do
mingo en esa batalla. Desde los primeros días de su vida de misio
nero le unían muchos lazos de gratitud y respeto con tan eminente 
obispo; y él, que huía por instinto espiritual de todo estrépito 
guerrero, se vio obligado a orar junto a él por el éxito de Mont
fort» '68, i el nostre Jordi Ventura qui també ens conta la batalla de 
Muret, d'ell són les paraules següents: «Els bisbes, els clergues 
i també aquell que anava a esdevenir sant Domènec es retiraren 
dins l'església de Muret per pregar, durant tot el combat, que Déu 
els donés la victòria» 00; com veiem, gairebé tots admeten la pre
sència de sant Domènec en la famosa i decisiva batalla de Muret. 

CONTINUEN LES AMISTOSES RELACIONS ENTRE SANT DOMÈNEC 

I ELS FAMILIARS DE SIMÓ DE MONTFORT 

Ja hem esmentat anteriorment les relacions amistoses que exis
tiren entre sant Domènec i el cabdill de la croada, Simó de Mont
fort - recordem el bateig de la filla petita del comte i la benedicció 

80 Praeclara Francorum Faci.nora, Incerta auctore, p. 117. Aquest Chronicon 
·es troba en l'abra de Guillem Catel, Histoire des Comtes de Tolose, 1623. 

"' Gi:RóNIMo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, lib. II (València, 1967), 
p. 184. 

"" R. F'ERNANDm y ALvAREZ, O. P., Santa Domingo de Guzman <Buenos Aires, 
1945), p. 145. 

"" JORDI VENTURA, op. cit., p. 221. 
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. de les noces del seu hereu Amaurí -, relacions que Jordà de Saxo
nia, el successor de sant Domènec en el Generalat de l'Ordre, sinte
titza dient la «devoció especial i càlida» que el comte va mantenir 
amb el sant fundador. Aquesta «devoció» va posar-se de relleu en 
les donacions que feren al monestir de les monges de Prulla, fundat 
per sant Domènec l'any 1207 tant per part del comte, com del seu 
germà Guiu i del seu hereu Amaurí, ja que consten documental
ment les donacions que feren a la nova fundació consistents en 
cessió de terres a Socene, a Fanjaus, a Villarcens, a Montbajó i a 
Cassanolh, a més d'altres rendes, exencions, i salvaconducts 70• Di
guem, de passada, que del convent de Prulla vingueren a Barce
lona les monges que fundaren el monestir de Mont Sió, l'any 1357. 
A 1214, el mateix comte ajudava a Domènec a establir una «Predi
cació a Fanjaus». 

Quan sant Domènec establert a Tolosa, després d'haver obtingut 
d'un tal Pere Seila unes cases on passaren a viure ell junt amb els 
setze deixebles que havia aconseguit reunir, i després que el bis
be Foulques li feu donació de l'església de Sant Roman, i a mitjans 
de 1216 aprovà l'Ordre naixent en la seva diòcesi, i el 22 de desem
bre d'aquell mateix any fou confirmada pel papa Honori III, el 
sant va veure realitzades les aspiracions tan nobles i santes, que de 
tant de temps acaranova, i que havien d'aportar tants beneficis a 
l'església del Crist, i a la ciència i cultura humanes. 

L'any 1217 els tolosans s'insurreccionaren contra el comte de 
Montfort, de manera que el clima de la ciutat era amenaçador 
inclús per a el petit nucli de predicadors agrupats entorn a la per
sona de sant Domènec. Aquest, a les primeries d'aquell any, havia 
tingut una visió que li atribueixen els seus primers biògrafs: «Se 
li representà en visió un arbre molt frondós i ombriu, a sota les 
branques del qual s'aixoplugaven molts ocells. Enderrocat l'arbre, 
fugiren tots els ocells. Va comprendre aleshores aquell home ple 
de l'esperit de Déu que estava molt pròxima la mort del comte de 

'Montfort, príncep sublim i tutor de molts desvalguts».71• I, en 
realitat, el 25 de juny de 1218 moria el comte Montfort en el setge 
de Tolosa. 

Tal vegada, per aquest presentiment o avís del cel, sant Domè-

70 VICAIRE, op. cit., t. l, pp. 288-289. 
71 JoRDA DE SAXoNIA, Santo Domingo de Guzman <Madrid, 19662), p. 162. 
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nec va decidir-se a fer la dispersió dels deu deixebles, a la qual 
varen intentar oposar-se tant el comte Montfort com el bisbe Foul
ques, però ni l'un ni l'altre varen reeixir en les seves demandes. 
Car el 15 d'agost de 1217, el sant feu la dispersió, uns diuen que 
fou a l'església de Sant Roman, a Tolosa, altres afirmen que tin
gué lloc a l'església de Prulla. El cert és que uns dels deixebles 
els envià a París, d'altres a Espanya, uns pocs quedaren a Tolosa 
i també a Prulla. El sant es reservà com a lloc de residència, quan 
li fos possible, la ciutat eterna. 

Els dominicans mantingueren també una estreta relació amb 
la filla de Montfort, Alícia, aquella que, segons el contracte con
vingut entre Pere I i Simó de Montfort, havia d'emmaridar-se amb 
el futur Jaume I. Aquest projectat matrimoni no va realitzar-se, ja 
que sabem que el fill del rei Pere va casar-se amb Elionor de Cas
tella, i la filla de Simó de Montfort ho feu amb Gaucher II de 
Joigny, senescal del Nivernès. D'aquest matrimoni nasqué un fill, 
el nom del qual ignorem, i sembla que poc després ella quedà ví
dua. I pel gran afecte que ella tenia a l'ordre dominicana estava 
desitjosa que el seu fill prengués l'hàbit d'aquesta religió, però els 
frares no ho consentiren per ser ell fill únic, senyor de molts ter
ritoris. Però uns anys més tard, enrolat a la C'roada del rei Lluís IX, 
el sant, en la conquesta de Terra Santa, i durant una estada a la 
illa de Xipre, fou atacat de la pesta, com molts dels croats, i allà, 
en un convent de l'ordre, va rebre l'hàbit in articulo mortis, i poc 
després va morir. 

Llavors, la seva mare Amícia va proposar-se, i ho aconseguí, 
fundar un convent de monges dominicanes a Montargés, on ella 
vivia, ·i va dotar-lo magníficament per a sostenir 50 monges, les 
quals, segons el testimoniatge de Gerard de Frachet, autor d'una 
Chronica Ordinis, resplandeixen a França amb l'esplendor de la 
santedat i de la religió, entre les quals reposa en el sepulcre llur 
fundadora. I d'aquesta ens diu que tenia tants desigs de portar a 
cap aquesta fundació, que no havent obtingut el permís dels su
periors de l'ordre, que sempre hi posaven molts obstacles, vàries 
vegades anà a Roma, a la Cúria papal, i que d'ella va aconseguir 
lletres aprovatòries per a portar a cap la fundació que tan ansio
sament desitjava 72• 

•• REICHERT, MOFPH, t. VII, p. 2, i MALUENDA, ms. ja citat, fol. 211. 
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Una altra relació entre els dominicans i la família Montfort~ 
encara que aquesta fou pòstuma, la tenim en un llegendari anglès, 
que inclou la vida de sant Domènec, escrit amb molta probabilitat 
per un dominicà del convent de Gloucéster. Els dominicans tenien 
un convent a Gloucéster que fou fundat l'any 1239. I és molt pro
bable que aquesta vida versificada fos escrita per un membre d'a
quell convent. 

En un dels passatges de les relacions entre sant Domènec i el 
comte de Montfort, el poeta anglés posa de manifest el seu orgull 
patriòtic fent l'elogi del fill del comte, anomenat igualment Simó 
com el seu pare. Aquest Simó, que continuà la branca dels Lei
cester a Anglaterra, l'escut del qual, com hem dit abans, es troba 
.a la catedral de Westminster, va morir l'any 1265 a la batalla de 
Evesham, i fou venerat pel poble anglès com un sant patró. El 
poeta s'extén particularment sobre les relacions de sant Domènec 
i Simó el pare, relacions que són accentuades en totes les vides 
llatines, exceptuant la LlegelTIAia clarurada. Aquesta vida de sant 
Domènec fou escrita molt versemblant entre els anys 1280 i 1290. 
N o cal dir que és la única aHusió al fill del comte en tots els docu
ments dominicans de l'Edat Mitjana 78• 

I posant punt final a les relacions dels dominicans amb els mem
bres de la família de Simó de Montfort, citem una ordenança que 
feu el Capítol general de l'ordre, celebrat a París, l'any 1256, la 
qual ordenança diu textualment així: «!tem. In quolibet conventu, 
in margine martyrologii, in crastino beati Iohannis Baptiste scriba
tur sic. Eodem die obiit in partibus Tholosanis dignus memoria 
nobilis vir, Symon, comes Montisfortis, zelator fidei, et specialis 
amicus beati Dominici, et illud pronuncietur post lectionem, ut 
fratres illo die orent pro anima eius, et toto genere suo, quod multa 
devocione nobis est astrictum> H. 

ALBERT COLLELL, o. P. 

"' W ARREN FRANCIS M.ummG, Les vies médiévales de saint Dominique en lan
gue vulgaire, Cahiers de Fan;eaU3: (1966) , pp. 55-59. 

" Acta Capituli generalis Parisius celebrati anno Domini MCCLVI. MOFPH, 
t. m, p. si. 

70 


