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El llibre DEL
Repartiment
L’arabista Julián Ribera deia que el Llibre
del Repartiment era la porta que tancava la
història musulmana alhora que obria la del
Regne de València. Esta és, doncs, la joia
que presideix esta exposició, integrada pels
registres números 5, 6 i 7 de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó.
Cadascun dels esmentats registres
presenta continguts i cronologies distints. El
número 5 correspon a un manuscrit constituït per deu quinterns de paper que totalitzen
98 folis redactats en llatí. És considerat com
Pàgina anterior:
1236, maig 26. Terol.
Pacte entre Jaume I i Ceit Abuceit, rei de València.
Còpia de 9 de juliol de 1268
Manuscrit sobre pergamí, 34,5 x 44,5 cm.
Espanya. Ministeri de Cultura, Arxiu de la Corona d’Aragó
ACA, Reial Cancelleria, pergamins de Jaume I, núm. 678

un dels testimonis escrits en paper més antics
i el primer a les terres de la Corona d’Aragó.
La redacció del manuscrit es va iniciar el
9 de juliol de 1237 al Puig de Santa Maria i
s’estén de manera ininterrompuda de l’any
1237 a l’any 1244, en els quals es consignen
donacions de béns arrels i immobles a la ciutat i a l’horta de València. S’anota igualment
un document expedit l’any 1252, en què
Jaume I concedeix als sabaters el barri que
hauran d’ocupar a València.
Els recipiendiaris de les concessions són
tant ordes militars com dignitats eclesiàstiques, nobles, cavallers, comuns de les ciutats
o simples homes d’armes, que van ajudar
Jaume I en la conquista de la ciutat de València, si bé, junt a estos n’hi trobem d’altres
que no van participar en la contesa i que són
igualment agraciats amb donacions.
Les concessions consistixen en un o diversos béns: cases, terres, barris a la ciutat de
València o a la seua horta, regalies com, per

Llinatges arribats amb la conquista. Escut dels Miró.
1407
[...] cures del honrat en Pe[re Miró, justicia] civil de la ciutat de València
[tro en sum]ma de CCC sous, any mil CCCC e set.
Pergamí, 149 x 132 mm.
Arxiu del Regne de València, Justícia de 300 sous, llibre 133

Llinatges arribats amb la conquista. Escut dels Peralada.
Observeu que es tracta d’un escut parlant.
1400
Llibre de manaments i em[pares del honrat n’An]thoni Peralada, justícia [civil
de la ciutat de] València tro en summa de CCC solidos l’any [mil CCCC].
Pergamí, 240 x 190 mm.
Arxiu del Regne de València, Justícia de 300 sous, llibre 256

exemple, forns, molins, obradors, taules de
carnisseria o de pescateria, així com càrrecs
en diverses localitats.
El registre número 6 consta de 101 fulls
amb diverses dates de redacció: entre 1234 i
1242, que es lliuren viles, castells i alqueries
repartits per tot el regne, així com donacions a la capital; entre 1242 i 1246, amb
concessions efectuades a les localitats d’Alzira,
Bairén, Xàtiva i Dénia; finalment, el bienni
1248-1249, en el qual es donen tot tipus de
béns de cap a cap del territori valencià.

Als hòmens de Montpeller, tot el barri o carrer de Rahabat Alcadi, en
la ciutat de València, d’un cap a l’altre, per a cases i (cinquanta jovades)
les alqueries de Benetússer i de Rahal Abinsanxo, i l’alqueria de Raicol, i
l’alqueria d’Alqueyxia, i les dues alqueries d’Almussafes. 13 de juny [1238].
Espanya. Ministeri de Cultura, Arxiu de la Corona d’Aragó
ACA, Reial Cancelleria, registre 5, fol. 23 v

Deixant de costat la donació datada el
1234, el registre comprén únicament algunes de
les concessions efectuades entre els anys 1237 i
1249; queda, per tant, fora d’este registre el repartiment realitzat abans i després d’eixes dates.
El registre número 7 porta com a títol
Liber iste memoratus de domibus Valentie...
Es va començar a anotar «sub era M CC
LXX VII idus aprilis», és a dir, el 9 d’abril
de 1239. Consta de 70 fulls de grandària
inferior a la dels altres dos registres anteriors.
Possiblement està format per nou quaderns,
l’últim dels quals deixa els dos fulls finals
en blanc. Com els altres dos registres, està
escrit en llatí. El seu contingut es refereix
exclusivament al repartiment de cases de la
ciutat de València, i presenta el primer cens
de propietaris dels immobles, tant dels antics
(musulmans), com dels nous (cristians, majoritàriament), agrupats als barris en què es va
dividir la ciutat després de ser conquerida.
La divisió de la ciutat s’efectua depenent
de l’origen dels repobladors, és a dir, seguint

un criteri geogràfic. Així, es creen els barris de
Barcelona, Tarragona, la Ràpita, Vilafranca,
Montpeller, Saragossa, Tortosa, Tarazona,
Calatayud, Montblanc, Lleida, Daroca i Terol.
Tal com passa en els altres dos manuscrits, també este registre recull l’anotació de
diferents tipus d’assentaments i presenta
actualment un clar desordre. Per regla
general, en cadascun dels assentaments
s’anoten, al marge, una sigla o diverses
referides al posseïdor de l’immoble -que pot
ser el Rei, l’Església o un particular de qui es
consigna l’origen-; també hi poden aparéixer
referències a les característiques de la casa que
es lliura: nom del propietari o dels propietaris
nous, de l’antic propietari musulmà, així com
límits, número, qualitat, etc. de la casa.
València tal com era en l’any 1238
Reproducció facsímil del plànol inclòs en: Fiestas centenarias, con que la
insigne, noble, leal, y coronada ciudad de Valencia celebrò en el dia 9 de Octubre de 1738 la quinta centuria de su christiana conquista / referidas por Don
Joseph Vicente Orti y Mayor. En Valencia: por Antonio Bordazar..., 1740.
Biblioteca Valenciana

Font: FERRER NAVARRO, Ramón. Conquista y repoblación del Reino
de Valencia.
València: Del Senia al Segura, 1999, p. 288.

A. Aragonesos.
B. Catalans.
C. Navarresos.
D. Ultrapirinencs.
E. Castellans.
F. Valencians.
G. Italians.
H. Hongaresos.
I. Mallorquins.
J. Asturians.
K. Portuguesos.
L. Bascos.

Portada romànica de la catedral de València. La cornisa simula estar sostinguda per catorze caps, alternats d’homes i dones, que, segons la tradició,
representen els set matrimonis lleidatans que portaren a València set-centes
donzelles de Lleida per casar-les amb els repobladors de la ciutat.
Catedral de València

A més del Llibre del Repartiment,
l’exposició presenta també una sèrie de pergamins procedents tant de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó com de l’Arxiu de la Catedral de
València, tots ells referits a la cronologia que
comprén des dels inicis de la conquista de la
taifa musulmana de València fins als últims
dies del monarca conqueridor. Tots estos
documents complementen el citat Llibre del
Repartiment pel que fa a la repoblació del
Regne de València.
En efecte, els documents procedents de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó (trenta-tres, en
total) comprenen els anys 1236 a 1251 i són
una extraordinària mostra del riquíssim patrimoni documental que posseeix l’esmentat
Arxiu. En este cas, els pergamins mostren
la prodigalitat de donacions amb què es va
intentar dur a terme la repoblació i, sobretot,
els mecanismes que van fer possible el gir
copernicà que va significar el pas d’un món
oriental-musulmà a un altre occidental-cristià. Esta és la raó principal de les donacions,

vendes, permutes, etc., però sempre tenint
present a qui se li concedia una donació i què
significava esta.
La mostra de la documentació de l’Arxiu
de la Corona d’Aragó que presenta esta exposició és una prova inequívoca de la immensa
riquesa documental, referida a la història
valenciana, que atresora el citat Arxiu.
Si és importantíssima l’aportació de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó a l’exposició,
no és menor la de l’Arxiu de la Catedral
de València, que hi aporta una sèrie de
pergamins que comprenen el període
transcorregut entre els anys 1238 i 1275, és
a dir, des del setge de les tropes de Jaume I
a la capital del Túria fins a la desaparició del
Pàgina anterior:
1246, agost 16. Tortosa.
Jaume I dóna als habitants de Benicarló una ferreria i un forn.
Còpia de 9 de juliol de 1268
Manuscrit sobre pergamí, 22,5 x 36,5 cm.
Espanya. Ministeri de Cultura, Arxiu de la Corona d’Aragó
ACA, Reial Cancelleria, pergamins de Jaume I, núm. 1.047

monarca. Mitjançant diferents documents
s’albira d’una forma dinàmica la vida que
transcorre en el nou regne des de l’instant
mateix de la creació, caracteritzada per un
flux incessant d’activitats: rompudes de terres, construcció de cases, transformacions
de mesquites en esglésies, compres, vendes,
permutes... Tot un món en què es percep
un pols accelerat, de gran vitalitat.
Finalment, l’exposició vol retre un sincer
homenatge als erudits i a les autoritats que
l’any 1930 van ser capaços de portar a València el Llibre del Repartiment. La seua gesta
se’ns mostra major en saber que els còdexs
del Repartiment únicament havien eixit una
vegada de l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
concretament per a l’Exposició Internacional
de Sevilla de l’any 1929. Quan van arribar a
València, els còdexs van ser depositats durant
dos mesos a la Biblioteca de la Universitat,
on van ser visitats per una gran quantitat de
públic, tal com ho testimonien les cròniques
de la premsa de l’època. La gestió de la

La Correspondencia de Valencia, 26 de novembre de 1930
Ajuntament de València. Hemeroteca Municipal

vinguda del Repartiment va ser duta a terme
pel degà del Centre de Cultura Valenciana,
actualment Real Academia de Cultura Valenciana. El ministre d’Instrucció Pública de
l’època, el valencià Elías Tormo, va firmar
l’autorització perquè els còdexs vingueren
a València.

Pàgina següent:
El director degà del Centre de Cultura Valenciana, Sr. José Sanchis Sivera,
lliura el Llibre del Repartiment al bibliotecari de la Universitat de València,
Sr. Fermín Villarroya.
El 20 de novembre de 1930 es va lliurar el Llibre del Repartiment a la Biblioteca de la Universitat de València perquè hi fóra exposat al públic. Van
assistir a l’acte, a més d’un nombrós grup d’erudits, el senyor Banquells, en
representació del president de la Diputació Provincial de València; el senyor
José Rosat, en representació de l’alcalde de València; el senyor Salvador
Guinot, per la Diputació i l’Ajuntament de Castelló; el senyor José María
Zumalacárregui, rector de la Universitat; una comissió del Centre de
Cultura Valenciana, formada pels senyors Sanchis Sivera, Salvador Carreres,
Primitiu Gómez, Manuel González Martí i Teodor Llorente Falcó, i els
oficials del Cos de Arxivers, senyors Ibarra i Ferraz.
Las Provincias, almanac per a 1931, p. 87
Biblioteca Valenciana
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