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BÉTERA EN EL LLIBRE DEL REPARTIMENT, 

 L’ECO D’UNA RENDICIÓ ANUNCIADA. 
 

 

 Per Joan M. Pons Campos 

 

 El 10  d’abril d’enguany es complia el 780 aniversari de la rendició i entrega 

de Bétera i Bofilla al rei Jaume I de la Corona aragonesa. En just reconeixement 

d’este esdeveniment tan excepcional, he volgut realitzar l’estudi dels moments 

preliminars que el donarien peu, basant-me en un procés que era inherent a 

qualsevol conquesta que es duia a terme en l’edat mitjana, com és el cas de la 

repartició de terres, referint-me, clar està, a les dos poblacions.  

 

    El Repartiment del rei Jaume I, sorgí a causa d‟allò que podríem anomenar com un 

dret de conquesta. Era el pagament o recompensa que donava el monarca a totes 

aquelles persones que l‟estaven prestat ajuda, ja fos de forma econòmica, com en 

persones i bastiments, per a la consecució de la seua gran empresa. 

   Les concessions eren instrumentalitzades per mitjà d‟unes Escriptures o Cartes 

que s‟ha adreçaven als cooperadors, on el rei feia constar l‟element –terra, lloc, 

casa, etc.- y la modalitat de la donació, que podia ser franca, a cens, en renta o 

d‟altres. Així mateix, l‟entrega de la Carta era enregistrada en una mena, com diríem 

hui dia, de “llibre d‟eixida”, amb una anotació succinta del contingut de l‟escriptura, 

que sols assenyalava el nom de l‟agraciat, element de donació, i data d‟expedició de 

la Carta, registre que hui coneixem com el Llibre de Repartiment. En el cas de la 

conquesta del que hi havia de convertir-se en el Regne de València, el Llibre de 

Repartiment està constituït per tres volums1. Afortunadament, l‟escriptura “in 

extenso” de Bétera, o millor dit un traslladat d‟aquella realitzada al segle XVIII 2, va 

ser localitzada fa pocs anys, per la qual cosa el Llibre del Repartiment no té per a 

nosaltres la importància transcendental que havia esdevingut temps abans –s‟ofereix 

una transcripció al final d‟este article–. De totes maneres val la pena que ens  
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detinguem seguidament per a comentar les seues característiques i les curiositats 

que amaga, així com el que podem deduir històricament del document. 

PRIMER REGISTRE. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera pàgina del llibre del Repartiment. 

En el foli primer del primer registre, que poden veure dalt reproduït, baix 

l‟epígraf ANNO MCCXXX SEPTIMO. AD PODIUM DE CEBOLA [ANY 1237. EN EL 

PUIG DE CEBOLLA (El Puig)], Bétera figura en el sisè assentament, tot que hauria 

d‟estar en primer lloc si atenem a un ordre cronològic. El text en qüestió diu el 

següent: 

“Frater lupus marti comendator de alcaniç, castra et villas sive 

alquerias de vetera et de buyla. VIII idus julii.”  

   Traduït al llenguatge actual, vendria a ser: 

“[A] Fra Lope Martin, comanador d’Alcanyís, [atorgam] els castells 

i les viles o alqueries de Bétera i de Bofilla. [A] 8 de juliol.” 

   El text de l‟assentament en el primer registre fou testat posteriorment, és a dir, que 

es va procedir a marcar els dos renglons que hi ocupa per mitjà de dos aspes 

separades i d‟una ratlla en sentit horitzontal. Això s‟ha volgut interpretar de la  
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següent manera: l‟aspat significava que la Carta havia sigut entregada al seu 

beneficiari, mentre que l‟esborrat es pot interpretar com que l‟assentament s‟ha 

copiat en el segon registre, confirmant que la donació ha tingut lloc.  

   S‟ha de tenir en compte que en el mateix moment de formalitzar l‟Escriptura (8 de 

juliol de 1237), Bétera encara no s‟havia rendit al monarca, per la qual cosa, la 

donació es convertia, inicialment, en una promesa de futur, o, dit d‟altra manera, que 

no seria efectiva l‟entrega del territori mentre no s‟aconseguís la conquesta o 

rendició definitiva d‟este. L‟aparent divergència –donació primer, rendició més tard-, 

no és tal i es troba perfectament asseverada en molts de documents. Si relacionem 

les dades temporals del Repartiment amb les proporcionades pel denominat Llibre 

dels Feits3 o crònica de Jaume I, que molts investigadors han cregut biogràfica, 

deduirem amb claredat que Bétera fou atorgada al comanador d‟Alcanyís nou mesos 

abans de què l‟aljama s‟entregués condicionalment al rei, circumstància molt 

comuna en els primers assentaments Repartiment.  Més endavant insistiré en este 

aspecte. 

   Es fa necessari precisar alguns matisos que componen el breu text del document. 

En primer lloc fixar de manera concloent la data de l‟expedició de la Carta. El Idus 

julii correspon en el calendari actual al dia 15 de dit mes, per la qual cosa, si reduïm 

huit dies al  mateix –segons indica la xifra a l‟esquerra de Idus-, obtenim com a data 

precisa el dia 8 de juliol i no el 13 d‟eixe mes que ens assenyala Sanchis Sivera,4 al 

que seguix  Vicent Badía5.   

   Tot que a l‟assentament figura únicament el nom com a beneficiari d‟En Lope 

Martin, s„ha d‟advertir que dita persona actua com a representant d‟una institució: 

l‟Ordre Militar de Calatrava. Així ho podem comprovar a través del document “in 

extenso” quan diu “...et per vos Domu ordinis calatrabe et Fratibus et futuris...”, és a 

dir,”(a vos, Lope Martin) en el vostre nom, en el del 

Mestre de l‘Orde de Calatrava i a quants Germans 

us succeïren...”. En el mateix sentit, seria 

beneficiari el Comanador d‟Alcanyis de l‟alqueria 

de Xirivella –el 20 de febrer de 1238, a 

l‟assentament n. 134– que juntament amb 

Massanassa –fra Mateu, el 15 de maig de 1238, a 

l‟assentament n. 286–, Massamagrell –obtinguda 

en 1276– i de cases a la ciutat de València que 

configuraren el vincle tradicional dels llocs posseïts 

pel Mestre de Calatrava en el Regne de València. 

  

Campament de l’Ordre de Calatrava en la conquesta de 

València [Pintura mural al castell d’Alcanyis] 
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   Cal fer referència a l‟ambigüitat manifesta per l‟ús de l‟expressió viles o alqueries, 

que sols trobem en el Llibre pel que fa al nostre cas. L‟explicació és ben senzilla: 

l‟assentament de Bétera i Bofilla, com hem dit al principi, hauria de ser de les 

primeres i per tant calia equiparar en eixos primers instants els noms de l‟entitat 

poblacional en les dos llengües: en la dels vencedors cristians i en la musulmana.      

 

 

REGISTRE SEGON.    

 

El segon registre ve a ser com un compendi on recollir de forma ordenada 

totes les possessions atorgades durant tot el procés de conquesta, així com també 

els canvis produïts amb posterioritat. Els analistes del Llibre han considerat com a 

data de finalització de l‟enregistrament del Repartiment l‟any 1247, quan feia poc 

mes de deu anys del seu de les primeres anotacions.  
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   El contingut està disposat per apartats, amb uns epígrafs que fan referència a la 

modalitat de donació o bé a l‟origen dels que havien de repoblar certes viles reials. 

Pel que fa a Bétera, el seu nom apareix en el segon assentament del foli 29, baix 

l‟epígraf:  

DE ALQUERIIS ET VILLIS FRANCHE DATIS [DE LES ALQUERIES I VILES DONADES EN FRANC]. 

   El text en qüestió, que ja no apareix testat o taxat, diu: 

 Frater Lupus martini, comendator de alcanyz, villas sive alquerias de betera et 

de boyla, viii idus julii. 

   Comparant els dos registres hi han certes variacions que convé comentar. El 

topònim Vetera que apareix en el primer document ha sigut rectificat en la forma 

actual. La correcció resulta més que comprensible. S‟havia produït la confusió per 

ser el topònim amb V més pròxim a la llengua llatina, que és, precisament, l‟emprada 

en tots els registres. Bofilla, també pateix ací una xicoteta modificació i passa de 

Buyla a Boyla, tot i que l‟Escriptura de donació (si és que al fer el trasllat no s‟ha 

transcrit malament) aporta el de Buylla, mentre que el Llibre dels Feits es decanta 

pel de Bofila, forma més propera a l‟atual.  

   Encara que semble curiosa l‟omissió del terme “castra” (castells), esta no s‟ha de 

tenir en consideració per quant el document “in extenso” manté textualment el terme. 

Els “castra” o castells, no sols feia referència a les construccions que coneixem amb 

en els nostres dies, sinó també era aplicable a qualsevol tipus d‟edificacions de 

caràcter defensiu, com en el cas que ens ocupa. Bétera i Bofilla comptaven en aquell 

moment d‟una murada perimetral, de factura molt simple, que envoltava el poblat; 

d‟un segon recinte interior per tancar els bestiars i defensar-se els veïns, elements 

que s‟unien a una torre situada en lloc més elevat, precedida per alguna altra 

protecció. El castell pròpiament, tal com ho entenem als nostres dies, vendria a ser 

construït poc més tard de la mà del Ordre de Calatrava. 

 

UNA RENDICIÓ ANUNCIADA 

La correlació entre els Llibres citats (Repartiment i 

Fets), permet comentar i reconstruir de forma ben 

aproximada el context històric què hauria d‟originar 

l‟atorgament de Bétera i de Bofilla. També dona peu per a 

explicar l‟aparent divergència o desfasi en quant al procés 

donació primer - rendició desprès del que ja he parlat 

abans.         

 

Jaume I ElConqueridor , rey de la Corona Aragonesa 
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      El progrés de les campanyes del Conqueridor, que des de l‟any 1235 anaven 

aïllant a poc a poc el terme de Valencia, constituïa una gran amenaça per a les  

poblacions i territoris més propers, que es veien danyats de manera constant per les 

cavalcades de les forces cristianes. Conseqüentment, Bétera i Bofilla degueren patir 

en més d‟una ocasió  les  envestides  de  les  tropes  cristianes,  en  especial  l‟any  

1236,  en  què es produïren intenses correries “per totes les torres de Valencia”, en 

un arc que va des de Sagunt fins a Picasent, complicada més encara pel dur atac 

que va suportar la veïna alqueria de Montcada.6  

   El mateix rei reconeixeria expressament el gran desastre que les seues tropes 

anaven causant quan es va fer l‟entrega oficial les nostres dos poblacions: “que els 

enfranquiríem per dos anys per el mal que havien pres”.7 Però encara més 

perjudicades pogueren veure‟s l‟any següent (1237), quan el rei va establir el seu 

campament en el Puig recrudescent les cavalcades per zones frontereres de la 

Capital.8  

   Tal vegada fora en alguna d‟estes cavalcades que el comanador d‟Alcanyis, En 

Lope Martín, un dels sets grans cavallers que aleshores col·laboraven amb les 

seues hosts en l‟empresa del monarca9, va conèixer personalment l‟existència de 

Bétera i de Bofilla, així com també la predisposició pactada entre elles d‟entregar-se 

condicionalment a fi d‟acabar amb el continu sofriment i per a resultar beneficiades 

per no contraposar cap resistència. Sense dubtes, el comanador va donar notícia al 

rei d‟este fet, manifestant a la vegada el propi interès i el de l‟Ordre de Calatrava  a 

la qual representava en obtenir l‟adjudicació de dits llocs. Així hauria de ser com 

Jaume I, mogut pels grans serveis que el comanador venia oferint-lo, acceptà la 

proposta expedint l‟Escriptura de donació i enregistrant-la al Llibre del Repartiment, 

tal com queda dit.  

   La rendició oficial de Bétera i de Bofilla quedava postergada per altre moment, 

quan el monarca així ho considerés més oportú, la qual cosa acabaria per 

materialitzar-se nou mesos més tard. Però d‟este transcendental esdeveniment 

m‟ocuparé en altra ocasió.    

 

CARTA “IN EXTENSO” DEL REPARTIMENT DE BÉTERA I BUFILLA. 
 

Jaume I, 8 de juliol de 1237 

 
       Sit omnibus manifestum quod Nos, Jacobus, Dei Gratia Rex Aragonum et Regni 
Maioricarum, comes Barchinonie et Urgeli et Dominus Montpelieri, per Nos et onmes 
successsores nostros, ab remedium anime nostre et parentum nostrorum, de voluntate et gratia 
speciali et liveralitate nostra: donamus, concedimus et laudamus per hereditatem propiam et 
liberam et francham vobis, venerabili et dilecto frati Luppo Martini, Comendatori Alcaniciy et 
per vos, Domu ordinis Calatrabe, et Fratibus eiusdem presentibus et futuris in perpe trum, 
castra et Villas, sive Alquerias, que dicuntur Betera et Buylla, que sunt in termino de   
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Valentia, cum terminus   et pertinentiys suis, cum introhitibus et exhitibus, cum pratis, pasquis, 
erbis, aquys  et lignis, cum terris cultis et incultis, heremis et populatis, cum molendinis et 
furnis, cum dominibus et fortitudinibus, et melioramentis factis et faciendis et cum omnibus que 
pertinient et pertinedevent ad dita castra et villas sive Alquerias, ad habendum videlicet 
perpetuo, et tenendum, posidendum et explentandum, ad dandum, vendendum, inpignorandum, 
alienandum, populandum et staviliendum et ab omnis vestras propias, et vestrorum alias 
voluntates, cuicumque vel quibuscumque volueritis perpetuo fasiendas, cum hominibus etiam et 
mulieribus que ibi populaverint, havitaberunt, et cum omni Dominio et Iure et potestate nostra, 
sine omni nostra et nostrorum retentionen quam ibi non facimus ullo modo. 
    Datum apud Castrum de Sebola, Octabo idus Iuly era millessima ducentessima 
septuagessima quinta. 
 
      Sig  nun Jacobi Dei Gratia Rex [...]  
 
     Cuius rei testes sunt =Dominus Fernandis, Infans Aragonum =Dominus Petrus Cornelly 
Majordomus Aragonum =Petrus Ferrandis de Çagra =Garcia Romey =Artalus de Luna 
=berengarius Dentenza =Cardonus de Urrea =Guillermus Aguillon.   Sig  num Guillermin 
scrive qui mandate    Domino     Regis     pro   Domini Berengario Bargumone episco cancellario 
suo hac scribi, fecit loco die et anno prefixi. 
 

Traducció de l’autor: 

         

        “Sia manifest a tothom com Nos, Jaume, per la gràcia de Déu  rei d´Aragó 

[...] en Nostre nom i en el de tots els nostres successors, de bon grat, voluntat 

pròpia, gràcia especial i per la Nostra afabilitat: vos donem, concedim i atorguem 

en franca propietat a vos venerable i dilecte fra Lope Martínez, comanador 

d´Alcanyís, i per a vos Mestre de l´Ordre de Calatrava i a quants vos succeeixen, 

per a sempre els castells i viles o alqueries que s´anomenen Bétera i Bofilla, 

situades al terme de València, amb els seus territoris i pertinències, entrades i 

eixides, prats, pastos, herbes, aigües i llenyes. Amb les terres cultivades i sense 

cultivar, erms i despoblats; com molins, forns, cases, fortificacions i altres edificis 

annexos i tot el que pertany a dits castells, viles o alqueries, per a que ho doneu, 

empenyeu, alieneu, pobleu i estableu i per a que despongueu perpètuament de tot 

això a favor de qui o quins vulgueu, segons la vostra voluntat i la dels vostres 

successors, i fins i tot el mateix amb els homes i dones que hi poblen i visquen amb 

tot el domini i dret, quedant en la nostra potestat i en la dels nostres descendents 

la retenció de quant ací no fem concessió. 

 

          Data al Puig del castell de Sebola a 8 de juliol.” 

 
[A.R.V. Escrivania de Cambra, 38, any 1746 (còpia d’un trasllat de 1577 i este d’altre de 1287) 

ff.50.51.] 

 

 

 
(1). Arxiu de la Corona d‟Aragó, Registre de Cancelleria, n.5, n.6 i n.7. 

(2). Arxiu del Regne de València, Escrivanies de Cambra: exp. n.35, any 1745, ff.50-51.   

(3). JAUME I, Llibre dels Feits, Capítol 254. 

(4). SANCHIS SIVERA, Nomenclator geogràfico-eclesiástico de la diócesis de Valencia, 1922 pp.146-147. 
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(5). BADÍA MARÍN, V. Bétera mi pueblo, 1955, p.92   

(6).  JAUME I, Llibre dels feits, capítols 187 i 202. 

(7). Ibídem, capítol 254 

(8). Ibídem, capítols 206 a 211. 

(9). I bídem, capítol 255  


