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Jean de Joinville é um cronista e biógrafo bastante conhecido pelos estudiosos de São Luís,
especialmente por sua crônica sobre a vida do rei. Joinville nasceu em 1224 na província francesa de
Champanhe na cidade de Joinville e faleceu por volta do ano 1318 em sua cidade natal. Seu nome foi
tirado de uma cidade que na era pagã tinha o nome etimológico de Jovis-Villa, o motivo pelo qual
essa cidade tinha sido consagrada ao
deus Júpiter ou possuía um templo de
adoração do deus. Durante sua vida
foi considerado como braço direito
de Luís IX rei da França.

Devido a sua vivência em
companhia do rei foi lhe solicitado,
após a morte de Luís IX, que
escrevesse uma crônica para Joana I
de Navarra, rainha e esposa do rei
Felipe IV, também conhecido como
Felipe, o belo, neto de Luís IX.
Joinville já estava com seus 80 anos
quando começou a produzir a obra
sobre a vida de São Luís, que deu
origem a crônica em prosa, História
de São Luís (Histoire de
Saint-Louis). Essa seria a obra prima
de sua vida, e pela qual ele seria
lembrado através dos tempos. A
crônica serviu e ainda serve de base
para vários historiadores e estudiosos
que procuravam, e procuram saber
sobre a vida e o governo de São Luís.
Na leitura da crônica podemos ver
que o autor é um homem considerado
piedoso, e que se preocupava com
seu feudo e seus servos,
características essas que ganham
destaque na obra, elevando o papel
do autor que passa a participar da
história como um segundo
protagonista, ao lado de São Luís.

Estátua de Jean de Joinville. Produzido por Jean Esprit
Marcellin, 1821. Museu do Louvre.
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Não tem como falar de Joinville sem falar de Luís IX e a obra que o cronista fez para o rei, obra essa,
ainda que dedicada a Luís, assume um caráter autobiográfico.

O historiador Jacques Le Goff em seu livro sobre São Luís (6ª ed. 2019) faz o levantamento
sobre a obra ser uma biografia ou uma autobiografia, onde ele explica o momento histórico em que
vivia Joinville, situado em um período de mudança do gênero poético, da lírica para a pessoal.
Joinville é provavelmente o primeiro a empregar essa mudança na língua francesa, e realizar relatos
em primeira pessoa, se diferenciando do trabalho que os clérigos biógrafos faziam. Joinville casou-se
duas vezes, primeiramente com Alix de Grandpré, filha de Henrique, conde de Grandpré, e Maria
Garlanda. O noivado foi celebrado em julho de 1231 na presença do Teobaldo, conde de Champanhe.
Foi um casamento político, como vários que ocorriam com os grandes nobres, este tinha como
objetivo a união de duas famílias. O casamento só foi acontecer em 1240 após Jean de Joinville ter se
tornado senhor de Joinville e Senescal de Champanhe. A segunda vez, devido à morte de sua
primeira esposa, foi com Alix de Risnel, filha de Walter Senhor de Risnel. A sua segunda esposa
também morre em 1268, 6 anos após seu pai ter morrido. Mesmo tendo se casado duas vezes, o
Senhor de Joinville não teve herdeiros para tomar o seu feudo após sua morte, pois todos morreram
antes dele. Jean de Joinville era apenas um cavaleiro leigo da baixa nobreza da França que virou um
escritor e, dessa forma, se consolidou na história do mundo junto a sua obra, como uma das
principais fontes sobre Luís IX, sendo conhecido como o cronista do santo.
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