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Resum 

	 El treball planteja l’estudi a nivell històric i arquitectònic del desaparegut Palau del Real, un 
dels edificis més rellevants construïts a la ciutat de València. A partir de l’anàlisi de documents i 
plànols es realitzarà un alçament simple de la seua volumetria canviant al llarg dels segles. Amb 
aquest estudi es vol reflectir la seua història constructiva i les seues característiques arquitectòniques 
des dels seus inicis fins a principis del segle XVI, data en què es documenten els seus primers 
plànols. Doncs en el Real es van succeir actuacions dels millors arquitectes de les diferents èpoques 
que van deixar el llegat de la seua obra a la ciutat. 

Paraules clau 

	 Palau del Real, València, desaparegut, reconstrucció virtual, memòria  

Resumen 

	 El trabajo plantea el estudio a nivel histórico y arquitectónico del desaparecido Palacio del 
Real, uno de los edificios más relevantes construidos en la ciudad de Valencia. A partir del análisis 
de documentos y planos se realizará un levantamiento simple de su volumetría cambiante a lo 
largo de los siglos. Con este estudio se quiere reflejar su historia constructiva y sus características 
arquitectónicas desde sus inicios hasta principios del siglo XVI, fecha en la que se documentan su 
primeros planos. Pues en el Real se sucedieron actuaciones de los mejores arquitectos de las 
distintas épocas que dejaron el legado de su obra en la ciudad. 

Palabras clave  

	 Palacio del Real, Valencia, desaparecido, reconstrucción virtual, memoria 

Summary 

	 This project is an architectural and historical study of  the ancient ‘Palacio del Real’ of  
Valencia. This building, which does not exist anymore, was one of  the most relevants of  the city. 
From the analysis of  documents and plans we will do a simple reproduction of  its changing 
volumetric along the centuries. With this study we want to reflect its constructive history and its 
architectural characteristics from the beginnings of  the Palace until the beginning of  the 16th 
century, when the first building plan is documented. Some of  the best architects of  the different 
epochs worked on the palace and they left their legacy in the city.    

Keywords 

	 Royal Palace, Valencia, missing, virtual reconstruction, memory 
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BLOC O. INTRODUCCIÓ 

Estat de l’Art 

	 La història del Real de València és la d’un edifici que era el resultat d’un seguit d’obres, la 
majoria no representades, des del segle XIII fins al moment de la seua demolició, a principis del 
segle XIX.  

	 Fins al descobriment dels plànols de Manuel Cavallero realitzats l’any 1802, les imatges 
arquitectòniques del Real valencià eren quasi inexistents. No obstant, hi ha algunes que estan 
clarament identificades com a imatges del palau datades al segle XVI i que son les primeres que es 
documenten. En canvi, altres més anteriors s’han interpretat com a possibles imatges que 
representen el Real però que no consten com a tals, com ara les il·lustracions del Libro de Horas del 
rey Alfonso el Magnánimo a les quals se’ls ha vist una referència directa amb el palau. 

	 Encara que algunes d’aquestes imatges del segle XVI (el projecte de Pedro de Guevara per a 
la fortificació de València de 1544 i la vista de la ciutat de València de Wijngaerde de 1563, entre 
altres) presenten un aspecte bastant utòpic i tinguen poca relació amb el coneixement que hem 
adquirit del palau posteriorment a partir d’altres vistes, plànols i descripcions extretes de la lectura 
documental, els primers plànols corresponen a aquest segle i es troben a la Biblioteca Nacional. 
Consten d’unes plantes (una general amb palau i jardins, l’altra parcial del palau i una de detall) 
incloses en un manuscrit de Varios de Topografía Española i que van ser publicades tant per Corbín 
(Desde los jardines del Real a la plaza Tetuán, su entorno y su historia, València, 1985, pp. 29-31) com per 
Insausti (Los jardines del Real de Valencia. Origen y plenitud, València, 1993, pp. 118-121) sense ninguna 
referència al autor ni a la procedència. 

   

Imatge 1. Detall del Palau del Real al projecte de Pedro de Guevara per a la fortifi cació de València, 1544 
(Arxiu dels ducs d’Alba).                                                                                                                                

Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 
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Imatge 2. Detall de la part posterior del Palau del Real a la vista de València d’Anton van den Wijngaerde, 
1563 (Osterreichische National bibliothek, Viena).                                                                                       

Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 

  

Imatge 3. Dibuix de la planta del Palau del Real, segle XVI (Varios de Topografia Española, mss. 18225 de la 
Biblioteca Nacional, fol. 313 r.).                                                                                                                     

Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 
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	 Les següents representacions del palau, com les dels plànols generals de la ciutat de Mancelli 
(1608) i de Tosca (1704), mostren unes volumetries de la part posterior del mateix, que ens donen 
ja una imatge més ajustada a la realitat durant el segle XVII. Al llarg del XVIII es conta amb el 
Plànol del Palau Real i els seus voltants d’Antonio de Montaigu de la Perillé (1724), sense 
representar la compartimentació interior però relacionant el palau amb tot allò que l’envoltava, i 
també el plano executat per Vicente Gascó (1761) que és, tal vegada per la seua proximitat amb el 
temps, un dels testimonis gràfics més fiables del Real valencià. Les plantes del pis superior de la 
Real Audiència (1765) també ens donen informació detallada dels diversos usos de les habitacions 
a finals de segle. 

   

Imatge 4. Detall del Palau del Real al plànol axonomètric de la ciutat de València d’Antonio Mancelli, 1608 
(Arxiu històric municipal, Ajuntament de València).                                                                                    

Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 

  

Imatge 5. Detall del Palau del Real al plànol de València de Tomás Vicente Tosca, 1704 (Ajuntament de 
València). Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 
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Imatge 6. Plànol del Palau Real i els seus voltants d’Antonio de Montaigu de la Perillé, 1724.  
Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 

  

Imatge 7. Plànol del Palau del Real extramurs de la ciutat de València, obra de Vicente Gascó, 1761 (Arxiu 
del Regne de València).  

Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 
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	 Pel que fa a les vistes frontals del palau, la més coneguda era la dibuixada per Carlos Francia 
(1755) durant la Naumaquia celebrada amb motiu de les festes pel Tercer Centenari de la 
Canonització de Sant Vicent Ferrer, un gravat en el que es distingeixen tots els elements a la 
perfecció. Tant és així que altres gravats i quadres s’inspirarien en aquest. 

  

Imatge 8. Detall del Palau del Real al gravat de la Naumachia de Carlos Francia, 1755 (llibre de Tomás 
Serrano, Festes seculars... del Tercer Segle de la canonització de Sant Vicent Ferrer, 1762).  

Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 

	 No va ser fins a les obres previstes per a l’any 1802 quan es van encarregar uns plànols a un 
grup d’enginyers encapçalats per Manuel Cavallero. Es tractava del conjunt de plànols més 
complet fins aleshores que representaven tant l’alçat del front de façana com dos seccions, així com 
nombroses plantes (inferior, entresòls, pis principal i desvans). Un material inèdit que, anys més 
tard, ha permès la seua representació en tres dimensions. 

   

Imatge 9. Vista aèria general del Palau del Real de València, Manuel Cavallero, 1802 (Fonds Suchet, Centre 
Historique Archives Nationals, París).  

Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 
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Imatge 10. Plànol del pis inferior del Palau del Real de València, Manuel Cavallero, 1802 (Fonds Suchet, 
Centre Historique Archives Nationals, París).  

Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 

  

Imatge 11. Plànol del pis superior del Palau del Real de València, Manuel Cavallero, 1802 (Fonds Suchet, 
Centre Historique Archives Nationals, París).  

Font: Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006. 
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	 Finalment, amb la localització de dits plànols per part del professor Boira al Centre 
Historique des Archives Nationaux de París l’any 2005 i la seua posterior publicació al llibre dirigit 
pel mateix (Boira, J. V., El Palacio Real de Valencia. Los planos de Manuel Cavallero, València, 2006), 
s’omplia un buit important en la història del palau que ens permetria conèixer, amb tot tipus de 
detalls, almenys l’últim aspecte que va tindre el Real de València. 

	 Als nombrosos articles que sobre el palau s’han escrit se li afegeix la publicació l’any 2012 de 
El Real de Valencia(1238-1810). Historia arquitectónica de un palacio desaparecido, llibre de la historiadora 
de l’art Mercedes Gómez-Ferrer amb un detallat anàlisi històric i arquitectònic que es el resultat de 
molts anys d’estudi sobre el palau reial, amb unes aportacions fonamentals en articles previs per a 
la resta d’autors que també van escriure sobre el tema i que, d’altra banda, ha esdevingut una de 
les principals referències a l’hora de realitzar el treball que ací es presenta. 

Primera Aproximació al Palau Reial 

	 El Palau del Real, un dels símbols més importants i emblemàtics de la ciutat i de l’antic 
regne, va ser l’edifici més gran i amb més segles d’història de València. Residència de corts 
itinerants, de reines i regents, de virreis i capitans generals després, la seua arquitectura havia de ser 
el reflex de com transcorria la vida dels qui el van ocupar al llarg del temps, tal i com afirma 
Bérchez al pròleg de la publicació, anteriorment anomenada, de Gómez-Ferrer. 

	 Durant més de sis-cents anys va ser testimoni de la vida a la ciutat així com dels grans fets del 
regne que van tindre lloc dins i fora dels seus murs, s’alçava al Pla del Real i estava unit a la ciutat a 
través del pont que creuava el riu Túria mirant a les muralles d’una ciutat que acabaria oblidant-lo 
amb el temps. València, a diferència d’altres ciutats importants de l’antiga Corona d’Aragó, no va 
mantenir el seu palau reial que va ser totalment enderrocat l’any 1810. Gómez-Ferrer i Bérchez 
(2003) així van assenyalar, guiant-se pels expedients conservats de l’enderrocament, l’ordre i la cura 
de l’operació.  

	 Mitjançant la consulta de publicacions recents que estudien la seua història constructiva i les 
seues característiques arquitectòniques a partir de l’anàlisi de documents, imatges, plànols i també 
interpreten les excavacions arqueològiques, es vol rescatar de l’oblit i obrir el palau a la història 
urbana i arquitectònica de la ciutat. Suplint d’alguna manera el buit que, malauradament, encara 
existeix al voltant de la seua història i donar si no una imatge exacta, sí aproximada a la que va 
projectar el palau en el seu moment. Concretament durant els tres primers segles d’existència, els 
més desconeguts de la seua trajectòria per la, comprensible i evident, falta de testimonis gràfics i la 
dificultat a l’hora d’interpretar els documentals.  

	 La desigual informació entre èpoques, directament proporcional a la quantitat 
d’intervencions que en elles s’han realitzat i a la major o menor llunyania amb el temps, porta a 
emprendre l’estudi amb diferents graus d’investigació i detall. Sent els dos primers segles els més 
difícils d’interpretar per l’escassa informació que es troba, mentre que la documentació dels 
següents, conservada a l’Arxiu del Regne de València, ja és molt més nombrosa i dotada d’altres 
fonts documentals complementades amb les existents anteriorment. Encara que a partir d’ací hi ha 
molta informació, no tota és rellevant per reconstruir el palau des del punt de vista arquitectònic ja 
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que hi ha molta que no aporta massa en si mateix, almenys directament, sinó que s’ha de deduir a 
partir d’altra.  

	 Des de la primitiva almunia islàmica fins al primer plànol documentat del segle XVI, el Real 
de València va passar per moltes fases i estils artístics que el van decorar d’acord amb les distintes 
èpoques que s’anaven succeint en ell, sempre sobre un nucli original envoltat d’una estructura que 
s’anava adaptant a les necessitats al llarg del temps. Les imatges amb les que es reconstrueix el 
palau fan descobrir una arquitectura d’un alt valor que mostra la cultura del seu temps i lloc de mà 
dels prestigiosos arquitectes i artistes valencians que van estar al front de les seues obres i reformes.  

	 Segons recull l’estudi de Gómez-Ferrer, la inicial almunia àrab es va convertir en palau l'any 
1238 després de la conquesta cristiana de la ciutat i durant eixe segle i el següent es va ampliar 
notablement adaptant-se a les necessitats de la residència, encara que temporal, dels reis de la 
Corona d’Aragó. Les nombroses destrosses com a conseqüència de la guerra amb Castella van fer 
necessària la realització d’importants reformes a finals de segle XIV durant el regnat de Pere el 
Cerimoniós i que foren continuades al segle XV amb el rei Alfons el Magnànim, donant pas així a 
una de les millors èpoques que va tenir l’edifici. Seu de la cort virreinal durant el segle XVI amb el 
duc de Calàbria i els virreis següents, el palau es deteriorava cada vegada més per la falta d’un ús 
continuat. Tot i amb això, es va mantenir com a residència habitable durant l’època dels capitans 
generals fins al seu enderroc a principis de segle XIX.  

	 A banda del descrit anteriorment, d’aquest llibre també s’extrau que, després de successives 
ampliacions i reformes realitzades durant els segles XIII i XIV, el Real de València era un conjunt 
bastant coherent articulat entorn a dos cossos clarament diferenciats: l’estructura primitiva, 
denominada Real vell o petit, identificable als plànols com al cos menut situat a la dreta si es mira 
de front des del Pla del Real, i tota la resta de la construcció, el Real nou, a l’esquerra del conjunt. 
Aquest últim organitzat amb dos patis, el gran o principal i un de més menut entorn al que 
s’ubicaven les estances de la reina i la capella alta, ambdós configurats amb escales obertes, 
habituals a la Corona, que donaven accés a les grans sales d’aparell al pis alt mentre que la zona 
baixa es dedicava a dependències de serveis. El Real vell, més menut i conformant la part més 
antiga de l’edifici, s’articulava entorn a un pati que tenia en origen unes torres als cantons entre 
dos de les quals s’ubicava la capella baixa, i en altres un conjunt de dependències secundaries 
destinades a col·leccions zoològiques a l’inici. El primitiu bosc de tarongers s’ubicava en la part 
posterior d’aquest conjunt.  

	 Totes les cròniques destacaven la majestuositat i ubicació del Real, obert a un gran espai on 
es duien a terme tot tipus de celebracions, proper al riu i envoltat de jardins. Des del seu origen fins 
la seua desaparició, el palau era centre d’atenció per la presència d’un ric món vegetal identificat 
així al Documental Dossiers “Buscant el Palau Reial”: horts amb tota classe de cultius i elegants 
jardins, molt elaborats amb els seus parterres i dibuixos geomètrics, constantment venerats per tots 
els que visitaven la ciutat. El lloc era l’idoni ja que un braçal de la sèquia de Mestalla, una de les 
vuit que regaven l’horta de València, proporcionava aigua de regadiu per als horts i les fonts dels 
jardins, així com també per a l’aljub, la casa i una alberca, situada al nord i utilitzada per a 
l’esbarjo dels habitants.  

	 El Palau del Real de València, desaparegut fa poc més de dos-cents anys, és una de les 
pàgines més desconegudes de la història dels valencians i amb el present treball s’espera contribuir 
a la recuperació de la seua memòria. 
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Objectius  

- Fer l’anàlisi de l’evolució urbana del Palau del Real a partir dels textos.  

Mitjançant la lectura tant dels llibres com dels articles, es fa una selecció d’aquells aspectes que 
tracten, directa o indirectament, l’evolució arquitectònica del Palau a través de la història del 
mateix. 

- Representar gràficament l’anàlisi anterior. 

Amb l’ajuda de les dades arquitectòniques dels textos, es vol mostrar gràficament els canvis en la 
forma i la disposició dels diferents volums que van anar conformant el Real al llarg dels segles. 

- Realitzar una hipòtesi i suposicions de l’evolució. 

Després d’observar els resultats obtinguts, s’espera una extracció de conclusions que  justifiquen 
l’evolució seguida en una determinada direcció i descarten altres. 

- En general, l’objectiu del meu treball és suplir l’absència de l’edifici i la falta 
d’informació gràfica fins a les primeres vistes i plànols del segle XVI. 

Metodologia 

	 La metodologia a seguir per a dur a terme el treball ha sigut, en primer lloc, la recerca 
d’informació en els nombrosos articles i llibres que sobre el palau s’han publicat per tal d’entendre, 
de manera detallada i a grans trets, la seua història. No només la del monument pròpiament dit, 
sinó també en el seu emplaçament i arquitectura. 

	 Després d’una lectura crítica de les fonts, s’ha procedit a la redacció de la informació útil i, 
seguidament, a la reinterpretació hipotètica de la mateixa amb l’objectiu de reconstruir el palau 
amb la màxima precisió. Per a fer això, s’ha utilitzat el programa d’alçament virtual SketchUp 
tenint com a base plantes i alçats mesurats amb el programa de dibuix AutoCAD. 
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BLOC 1. EL REAL DE VALÈNCIA ENTRE 1238 I 1416. DES DE LA 
CONQUESTA CRISTIANA FINS A L’INICI DEL REGNAT D’ALFONS EL 

MAGNÀNIM 

SEGLE XVIII 

1. EL REAL DE VALÈNCIA DESPRÉS DE LA CONQUESTA 
CRISTIANA 

	 Les primeres restes del palau Real de València es remunten a l’època islàmica. Segons els 
historiadors, es va assentar sobre una almunia coneguda com a real, que significa casa de camp i 
que ja havia sigut mencionada així en la crònica de la conquesta del rei Jaume I. “...que nostra era 
Valencia,...que metesen nostra senyera en aquella torra que ara es del Temple. E ells dixeren quells pleya e nos fom en 
la rambla, entre el Real e la torra”. Una al·lusió que situa al rei durant el setge a la ciutat a la rambla 
(entre les torres de la muralla de la ciutat i el Real) i que esdevé una de les primeres referències 
històriques sobre l’edifici (Gómez-Ferrer, 2012).  

	 També, segons l’estudi de Gómez-Ferrer, els registres de la Cancelleria Reial parlen de 
l’entrega de terres de l’Horta de València confrontants amb el Real en dates pròximes a la 
conquesta cristiana de la ciutat del 1238.  

	 Tot açò, juntament amb el manifest de les excavacions arqueològiques, va reforçar la idea de 
la presència d’una casa de camp d’època taifa a les afores de la ciutat. Doncs es van trobar 
fragments de materials constructius islàmics (bases califals) tant a la façana oriental com a la zona 
sud, on es trobaven les restes d’una hipotètica antiga almunia de la mateixa època. Aquestes restes 
demostraven també la presència d’una construcció i una amplia alberca, dins d’un espaiós pati 
rectangular.  

	 Passada la conquesta cristiana, els monarques de la corona d’Aragó van reconstruir el Real 
com a la seua residència a partir de les mínimes restes de l’arquitectura anterior. 

	 Jaume I va seguir utilitzant l’antiga almunia existent i va ampliar amb un nou edifici amb 
construccions pel nord i pel sud que, amb el temps, es convertirien en el costat oriental del pati 
gran. Quasi al mateix temps, va començar la construcció independent del futur real vell a l’est del 
conjunt. 

La casa dels marbres 

	 Situada a la zona est del futur pati gran, és una de les àrees del palau més antigues del 
conjunt. De les seues sales ens han arribat restes com un capitell del segle XIII i unes restes 
d’algeps del segle XIV (peces recollides al capítol IV de Algarra, Lerma, Pascual, Ribera i Salavert, 
“Las excavaciones arqueológicas en el Palacio Real” en El Palacio Real de Valencia. Los planos de 
Manuel Cavallero, 1802, València, 2006, pp. 33-46). El capitell, de pedra arenisca amb base 
octogonal i flanquejat per dos columnetes circulars, està decorat amb temàtica vegetal format per 
entrellaçat de palmetes, semblant a algunes peces del claustre del Monestir de Poblet. 
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Imatge 12. Claustre del Monestir de Poblet. Font: Wikimedia Commons, 2014. 

  

Imatge 13. Sala Capitular del Monestir de Poblet. Font: La Ruta del Cister. 
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Imatge 14. Capitell islàmic procedent de les excavacions arqueològiques del Palau del Real, actualment en 
el Museu de la ciutat de València.  

Font: Zaragozá Catalán, Arturo i Iborra Bernad, Federico, Una aproximación a arquitecturas desaparecidas: el 
palacio Episcopal, el palacio de en Bou y la capilla del Real Viejo de Valencia, 2008. 

	 El seu pòrtic obert als jardins donava pas a una habitació quadrangular central flanquejada 
per dos sales, subdividides mitjançant arcs i formant un espai similar al d’altres palaus d’època 
taifa. Tindrien una imatge semblant a les sales del pòrtic nord de l’Alfajeria del segle XI, una 
estructura tripartida amb gran sala al centre i dos estances laterals. La gran sala s’obria a l’exterior 
amb arcs polilobulats i mixtilinis, unes arqueries que es prolongaven pels costats del jardí que 
incloïa una font i gran alberca (Gómez-Ferrer, 2012). 

  

Imatge 15. Arqueries pòrtic nord i porta d’accés a la mesquita de l’Aljaferia de Saragossa. Font: Wikipedia. 
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	 La planimetria de les campanyes arqueològiques també permet la identificació de les restes 
d’un petit pati amb columnes, a mode d’atri, que queda a l’esquerra de la representació i que 
podria haver funcionat com el vestíbul d’una primitiva Sala del Consell. 

  

Imatge 16. Planimetria de l’estrat del palau mudèjar del segle XIV, procedent de las campanyes del SIAM, 
(1986-89).  

Font: Piquer Cases, Juan Carlos, Análisis y reconstrucción virtual del palacio Real de Valencia, (1239 -1810). Desde la 
Planta de Vicente Gascó de 1761 a los planos de Manuel Cavallero de 1802, resultados de la investigación gráfica, EGA: 

revista d’expressió gràfica arquitectònica, n.13, 2008, pp. 212-223. 

Comença la renovació 

	 L’any 1270 tenen lloc les primeres obres documentades, com ara l’establiment d’una capella i 
adaptació de sales i estances per a les funcions residencials i de representació (Arciniega i  Serra, 
2006), coincidint amb l’arribada de la família reial de Castella. Des d’eixe moment fins a 1285 es 
duen a terme treballs intensos durant el regnat de Pere III el Gran a les ordres del batle de Sollana, 
Viven Aben Vives. 

	 Una gran compra de bigues i jàsseres de fusta de grans dimensions va tindre lloc l’any 1284 
(Torró i Guinot, 2018). 

	 A partir de 1286, Guillermo de Barcelona fou nomenat mestre d’obres del rei Alfons III el 
Franc. Encara que és durant el regnat de Jaume II, concretament entre 1302 i 1321, quan té lloc 
una intensa activitat constructiva amb mà d’obra islàmica on Guillermo Vendrell dirigia treballs de 
pedra tallada (Gallofre, 1968).   

	 Hi ha indicacions parcials d’alguns espais concrets com la construcció d’una escala coberta 
amb teula des del saló del Consell fins al pis superior l’any 1303 o la casa de la “botelleria” amb 
teulada de fusta i teules a quatre aigües al 1315 (Martínez Ferrando, 1945). 

	 També es parla de la capella baixa amb vidrieres amb camises de ferro per Berenguer de 
Palau situada en el real vell, que era la més antiga i comptava amb finestres que miraven als horts 
però que foren cegades durant el segle XV (Martínez Ferrando reprès per Español, 2000). 
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Imatge 17. Nau central de la Seu Vella de Lleida.  
Font: Sarralde, José Luis, Un paseo por la antigua catedral gótica Seu Vella en Lleida, 2018. 

	 Al començament del segle XIV es duen a terme obres en el futur real vell. Format aleshores 
per estances inconnexes amb unes torres de tàpia i pedra als cantons i cobertes per merlets, de 
tipus fortificat. En planta baixa s’ubicaria l’església amb els seus arcs diafragmàtics i sostres de 
fusta; mentre que en les plantes altes, algunes de les sales. Aquestes sales presentaven sostres de 
fusta, enteixinats (alfarjes) decorats amb pintures i pans d’or seguint la tradició de cobertes dels 
palaus civils, com ara les de l’Almirall o de Joan de Valeriola. 

  

Imatge 18. Enteixinat del vestíbul del palau de l’Almirall.  
Font: Wikimedia Commons, 2013. 
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Imatge 19. Enteixinat d’una sala del palau de Joan de Valeriola, de mitjans del segle XIV.  
Font: Federico Iborra. 

  

Imatge 20. Enteixinat d’una sala del palau del marqués de Llió, de fi nals del segle XIII a 
Barcelona.  

Font: Enciclopèdia.cat. 
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	 El palau dels reis de Mallorca a Perpinyà podria ser molt semblant a la imatge que projectava 
el Real en aquest moment. 

  

Imatge 21. Palau dels reis de Mallorca a Perpinyà amb els murs de tàpia. Font: Wikipedia, 2018. 

	 A l’edat mitjana el palau reial era més una fortalesa que un palau en sentit estricte i fou el rei 
Pere IV el Cerimoniós qui el va acabar de fortificar. 
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1.1. INTERPRETACIÓ I APROXIMACIÓ VOLUMÈTRICA 

	 En aquest apartat s'han seguit les orientacions d'una investigació que està actualment 
desenvolupant-se per part del professor Federico Iborra. 

	 La primitiva almunia sobre la qual es va assentar el palau hauria comptat amb dos pavellons 
de doble crugia, un a est i l’altre a oest, amb un jardí menut amb pati de creuer entre ells. S’arriba 
a aquesta conclusió dels dos pavellons enfrontats perquè es tracta d’una tipologia freqüent i quan hi 
ha només un, a València sempre és l’occidental. Com que les restes trobades eren part del pavelló 
oriental, es pot suposar que l’almunia es disposava amb dos pavellons com s’ha descrit. 

  

Figura 1.	 	 Figura 2.	 	  

	 La casa dels marbres, situada a la zona est del futur pati gran tal i com indica tant la 
documentació com les excavacions arqueològiques, hauria sigut la següent construcció ja que és 
una de les àrees més antigues del palau amb bases de columnes datades del segles XII i XIII. 

  

Figura 3.	 	 Figura 4.	  

	 Es pot suposar que als dos costats de la casa dels marbres es van afegir dos cossos, precedents 
de la Torre dels Àngels i la cuina. La del costat sud hauria sigut una sala d’audiències o Sala del 
Consell, rematada amb una llanterna de coberta octogonal després, i la del nord una zona de 
servei anomenada casa de la botelleria, simètrica a la del Consell però mantenint la coberta a 
quatre aigües com s’assegura en documents posteriors (1315). Amb aquesta imatge es resoldrien 
també a l’Alcàsser Menor de Múrcia. 
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Imatge 22. Hipòtesis de reconstrucció de l’Alcàsser Menor de Múrcia.  
Font: Museo Santa Clara de Murcia. 

	 La ubicació ací de la Sala del Consell es dedueix de que la base de la torre d’aquesta sala 
tenia el tamany d’una qubba com les de l’Alcasser de Sevilla o l’Alhambra i que la posició de l’atri 
previ, identificat a la planimetria de les campanyes arqueològiques, és pràcticament axial. A banda 
de tractar-se d’un espai de gran amplitud i amb proporcions perfectament quadrades, el major gros 
dels murs respecte al costat nord (futura cuina) també recolza aquesta teoria. 

  

Figura 5.	 	 Figura 6.	  

	 Aquest claustret s’hauria situat en el mateix lloc on prèviament s’havia alçat el pati de 
l’almunia almohade, el pavelló oriental de la qual hauria sobreviscut a la construcció del claustret 
quedant-se unit a ell. 

  

Figura 7.	 	 Figura 8.	  
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	 La documentació de les obres d’una capella l’any 1270, fa que es situe en aquest moment la 
construcció del real vell. Format encara per estances inconnexes però ja amb 4 torres primitives als 
cantons com ja s’observa als plànols de Manuel Cavallero. 

  

Figura 9.	 	 Figura 10.	  

	 La reedificació de les torretes cristianes en la coberta de la Casa dels Marbres va fer que el 
conjunt alcançara la seua màxima altura durant aquesta fase. 

  

Figura 11. 

	 Durant aquesta reedificació es podria haver alçat el primitiu Real Vell amb objecte d’establir 
una residència mentre cometien l’obra a gran escala al Real Nou. Doncs les dimensions, prou més 
superiors a les llums de la Casa del Marbres existent, de la fusta comprada l’any 1284 porten a 
pensar que en aquest moment es va començar a construir el pati principal del futur Real Nou. 

	 Per l’habitual presència dels picapedrers i les compres de fusta, es pot suposar que hi havia 
importants obres de pedra durant aquests anys. 
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Figura 12. 
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SEGLE XIV 

2. EL REAL DE VALÈNCIA DURANT EL REGNAT DE PERE IV EL 
CERIMONIÓS (1336-1387) 

	 Segons la lectura de l’estudi de Gómez-Ferrer aquest període estava dividit en dos grans 
parts, el punt d’inflexió de les quals fou el setge a la ciutat l’any 1363 de mans de les tropes de Pere 
I el Cruel. 

	 Abans de 1363 s’obrava en el Real nou construint diverses sales i on després es dugué a 
terme una reforma de major envergadura amb l’acabament dels dos patis i la realització d’un 
palau renovat. 

Impuls constructiu a mitjans del segle XIV 

	 L’any 1336 el rei entra a València i du a terme un conjunt d’obres amb l’objectiu d’ampliar-
lo i adequar-lo a les condicions pròpies d’una residència reial. 

	 Cinc anys més tard es va fer una nova habitació sobre la cambra reial, oberta amb finestres a 
oest i sud-oest (façana principal del palau). Aquesta habitació serà la més tard coneguda com a 
cambra dels àngels a la qual s’adossaran altres habitacions que acabaran cegant les finestres 
anteriors. 

	 Entre 1342 i 1345, Pere IV va encarregar la compra de varies remeses de columnes de 
mesures específiques, amb bases, capitells de flors i de taules (producció seriada emprada en altres 
residències reials de la Corona d’Aragó) per a que foren enviades des de Girona a València. També 
va manar portar marbres per a l’obra de la capella des del Rosselló i la Cerdanya, escollits pel seu 
acabament polit i qualitats cromàtiques (Arciniega i  Serra, 2006). 

	 Va ser en 1345 quan el mestre Ponç de Teixidor de Barcelona, encarregat de l’obra del Real 
nou, va construir el portal de la capella superior i Guillem de la Via va fer les vidrieres (Zaragozá, 
2003), (Madurell, 1979-82). 

	 Les obres estaven executades mitjançant tècniques locals als murs, de tàpia amb encadenat 
de carreu al cantó o de carreuat i finestres de pedra amb les seues columnetes. Destaquen les 
portades de capelles amb marbres de diferent policromia i procedència al igual que les que ja 
s’havien emprat als palaus de Perpinyà i a l’Almudaina. 

  

Imatge 23. Portada del palau de Perpinyà.  
Font: Pàgina web oficial de l’Ajuntament de Perpinyà, 2019. 
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	 El gros de les obres durant aquesta primera etapa de regnat de Pere el Cerimoniós va estar 
centrat pel perímetre del pati gran: amb la gran escala, capella alta, les sales baixes i superiors al 
voltant del pati com a testimoni. 

	 Al igual que els palaus de Mallorca, Perpinyà o l’Aljaferia a Saragossa, en aquests temps hi 
havia al Real de València dos capelles amb advocacions diferents i els apartaments del palau 
estaven dividits entre la casa del rei i la de la reina. Com en altres residències de la Corona 
d’Aragó, el monarca va voler dotar aquesta nova capella (la alta) amb un retaule pintat per Ramon 
Destorrents, encarregat també d’acabar el que havien començat per a la capella de Santa Anna del 
palau de l’Almudaina de Mallorca (Arciniega i  Serra, 2006). 

  

Imatge 24. Retaule actual en la capella de Santa Anna del palau de l’Almudaina de Mallorca, datat del 
segle XV.  

Font: Patrimoni Nacional. 

  

Imatge 25. Taula central del retaule original de Santa Anna i Nostra Senyora al Museu Nacional de Arte Antiga 
de Lisboa.  

Font: Museu Nacional de Arte Antiga. 
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	 L’any 1358 es va construir la casa dels lleons valenciana seguint el model de la de la Aljaferia 
de Saragossa i es va mantenir durant quasi dos segles. També en aquests anys es va portar a terme 
la construcció d’un fossat (Blasco, 1996), (Cárcel i Trenchs, 1987). 

	 A banda de les vidrieres de Guillem de la Via, de 1362 també daten els sostres de fusta i 
cicles murals amb temes cavallerescos, com els de l’historia de Jofré a l’Aljafería, o l’evocació de les 
gestes de la dinastia, igual que les pintures del Tinell del Palau Reial Major de Barcelona 
(Arciniega i  Serra, 2006). 

  

Imatge 26. Pintures del Saló dels Marbres de l’Aljafería de Saragossa. Font: Aragón mudéjar. 

  

Imatge 27. Pintures del Saló del Tinell del Palau Reial Major de Barcelona. Font: El Temps de les Arts, 2019. 
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El real després de la guerra amb Castella 

	 Existeix un distanciament entre el rei i la ciutat que no accedeix a reconstruir el palau 
després de l’incendi de 1363. 

	 A partir dels 70 del s. XIV s’inicien obres amb un nou mestre valencià, Bernat Boix. L’any 
1376 el rei Pere el Cerimoniós va fer l’encàrrec d’una imatge de la Mare de Déu dels Àngels a 
l’argenter Pere Bernés per a la capella baixa o del real vell, la més antiga i diferenciada amb aquest 
nom de la capella alta del palau dedicada a Santa Caterina.  

	 Es documenta en 1382 una important activitat constructiva al Real. El mestre d’obres 
continua sent Bernat Boix però acompanyat pel picapedrer Joahn Franch, mestre major de la 
catedral, i Pere Balaguer, futur constructor del Portal de Serrans (Arxiu del Regne de València, 
Mestre Racional, 11604, llibre de l’obra l’any 1382, on es documenta la comptabilitat de jornals i 
compres de materials a càrrec de Ramón de Vilanova; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 44). 

	 Té lloc aleshores una intervenció de gran envergadura al Real nou, consistent en la 
construcció d’arcs i voltes a la zona del palau de la reina utilitzant pedra per a murs, voltes de 
creueria amb les seves claus, dovelles d’arcs i escales, també per a fer calçats dels arcs i mènsules 
d’estintolament dels arcs (ARV, Mestre Racional, 11604, compres de “pedres de fil, pedres de talla, 
pedres de volsors, pedres de grahons, pedres ja piquades”, “pedres per als recebents del primer 
arch que comensa a fer en dita obra”, “fer forats de les represes dels archs de la obra”, “les claus de 
la cambra e palau de la senyora reyna”, 1382; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 45).  

	 Gómez-Ferrer, segons l’estudi de Carreres al 1845, afirma que s’utilitzaren pedres també per 
a pavimentar la capella alta formant un paviment de marbres blancs i blaus.  

	 En canvi, la fusta s’utilitzava per a les cobertes i la rajola per a les voltes de barandat en 
combinació amb nervis de pedra. El mateix any 1382 el mestre d’obres Joan Franch havia fet així 
les voltes d’una de les capelles del claustre del monestir de Santo Domingo de València, amb dos 
rosques de maó col·locat per la seua cara ampla. 

  

Imatge 28. Voltes de la capella de Sant Vicent Ferrer i San Jaume Apòstol del claustre del 
monestir de Santo Domingo de València.  

Font: jdiezarnal. 
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	 A partir de 1385, i durant dos anys, es registra una intensa activitat en bona part del Real: 
arcs i porxat de pedra, menjador principal amb parets també de pedra... Es perfila i repica part de 
la façana del Real realitzada en pedra així com l’arc de l’entrada. A la part del “palau sobin” o part 
alta del palau, es va construir un porxat de pedra picada cobert de fusta i sustentat per una gran 
jàssera que es pot tractar de la naia per davant de l’església de Santa Caterina coberta amb fusta i 
que a la tercera dècada del segle XV va ser modificada amb nous arquets. També es treballa en 
espais secundaris com l’estable, horts, camins i llotja del “ort” (ARV, Mestre Racional, 9202, 
“Llibre de la obra del Real la qual comença a XI dies del mes de octubre del any  Mil 
CCCLXXXV”, 1386; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 47).  

	 Al seu torn, es van realitzar obres de reforma en la capella baixa, inicialment amb arcs de 
pedra i cobertes de fusta, amb la construcció d’un arc, d’una finestra en forma d’espitllera, un 
enreixat i la pintura de la coberta (ARV, Mestre Racional, 9202, “obra en fer la espillera” “obra en 
fer l’arch de la capella” “en lo rexat de la capella” “que obra en fer bastiments en la capella per al 
pintor e en fer los banchs de la dita capella” “an Figuera pintor per pintar la cuberta de la capella”, 
1386; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 47).  

	 El Real nou, disposat entorn a dos patis, comptava amb les principals dependències, les cases 
del rei i de la reina amb les seues corresponents estances, la capella alta o de Santa Caterina, la sala 
principal, i era la part més imponent de la construcció. 

	 És probable que la sala principal fora la situada sobre l’entrada, segons relata la Crònica del 
Cerimoniós, (Arciniega i  Serra, 2006) i que l’accés des de l’exterior estiguera flanquejat per dos 
torres als costats de la porta situada baix la cambra dels Àngels. Aquest accés donava pas, a través 
d’un vestíbul, al pati amb l’escala principal oberta, mitjançant la qual es pujava a la planta noble 
desembocant a les galeries d’arquets del mateix pis. 

	 A banda de les estances d’ús residencial per a la casa del rei i de la reina (recambres, retrets), 
altres sales eren espais de recepció i escenaris que manifestaven el poder reial, com ara salons per a 
banquets o de recepció d’autoritats locals i ambaixadors estrangers. No obstant, existien espais per 
a l’acollida d’esdeveniments de menor rellevància i reunions del consell reial: avantsales i cambres 
veïnes a les principals, que actuaven com a transició entre els ambients públics i els privats. 

	 El palau va estar configurat aleshores com una notable residència reial d’acord amb un 
model genèric d’ús i distribució de l’espai molt usual a la Corona d’Aragó. L’edifici en conjunt era 
el més notable de la ciutat de València durant aquest període i es va convertir en un lloc 
emblemàtic on el rei rebia el poder màxim, ja que la imponent construcció representava la seua 
força i el seu poder. 
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2.1. INTERPRETACIÓ I APROXIMACIÓ VOLUMÈTRICA 

	 Amb l’ampliació del perímetre en la base de la cambra amb coberta octogonal (ja coincident 
amb els plànols finals) i també amb la reedificació del Real Vell s’eliminaria el claustret que servia 
d’accés o d’atri previ a la Sala d’Audiències de la primera fase. Sense ell, el protocol de recepció de 
les visites funcionaria pitjor ja que la Sala no podia donar directament al carrer i, per tant, es pot 
intuir que el nou element que tenia la mateixa funció que l’antic claustret era aleshores el pati 
principal. Com que l’accés des d’aquest pati a l’antiga Sala d’Audiències no funcionava, s’assegura 
que aquesta funció ja l’assumiria la sala rectangular que tancava el pati pel seu costat nord. Per 
això i per la perforació amb portes que creuaven l’antiga Casa dels Marbres per a facilitar l’accés al 
pati enjardinat oriental, la sala de coberta octogonal va passar a ser la cambra reial. 

  

Figura 13.	 	 Figura 14.	  

  

Figura 15.	  
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	 L’enderrocament del claustret implicava també la desaparició del pavelló oriental de 
l’almunia almohade que havia sobreviscut a la construcció de l’anterior i, per tant, la reina es 
quedava sense pavelló, ja que fins aleshores tot el conjunt hauria pogut funcionar com al seu palau 
primitiu. Doncs el palau del rei s’hauria ubicat en la casa dels marbres al ser enderrocat el pavelló 
occidental per coincidir amb el claustre. Per tot això, es pot considerar que, al Real Nou, tant el 
gran pati com el palau de la reina es van alçar al mateix temps com a substitució del claustret i del 
pavelló oriental del palau primitiu, donant així una continuïtat a la funció dels anteriors però a una 
escala molt major. 

  

Figura 16.	 	 Figura 17.	  

	 L’habitació amb què es va recréixer sobre la cambra reial l’any 1341 es tractava quasi amb 
tota seguretat d’una qubba amb coberta octogonal (deduïda de l’orientació de les finestres 
superiors a oest i sud-oest) i podria haver sigut pareguda a les alcoves del mateix Taller del Moro de 
Toledo, datades del mateix segle XIV. 

                                    

Imatge 29. Alcova a l’interior del Taller del Moro.  
Font: Tracer Conservación y Restauración. 
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Figura 18. 

	 La construcció del portal i de les vidrieres de la capella superior al 1345 situen l’acabament 
de la mateixa per aquells anys. Les vidrieres es suposen amb una forma i disposició similar a les 
representades en la maqueta del museu militar. 

  

Figura 19. 

	 L’accés des de l’exterior estaria aleshores ja flanquejat per dos torres simètriques als costats de 
la porta principal del real nou. Aquest accés donava pas al pati amb l’escala principal oberta, 
mitjançant la qual es pujava a la planta noble desembocant a les galeries d’arquets del mateix pis. 
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Figura 20.	 	  

	 Passada la guerra, el porxat de pedra picada construït a partir de 1385 es pot tractar de la 
naia per davant de l’església de Santa Caterina. 

  

Figura 21. 

	 A grans trets, es pot dir que després de l’incendi i saqueig del Real passat el setge de 1363, es 
va reconstruir el palau de la reina al Real nou mentre que les reformes del real vell s’ajornaven 
contínuament..	  
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Figura 22. 
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3. EL REAL DE VALÈNCIA ENTRE LA MORT DE PERE EL 
CERIMONIÓS I EL GOVERN D’ALFONS EL MAGNÀNIM 
(1387-1416) 

	 Les obres de recomposició del palau després de la guerra amb Castella havien deixat un Real 
bastant reformat. Tant és així que les fonts de l’època destacaven que “Joan I tenía molt gran aparell de 
casa en el Real valencià” (Arciniega i  Serra, 2006). 

	 L’any 1392 s’acaba el guardarroba del rei i també la nova cuina de la reina baix la supervisió 
de Ramón Palau, tot i que el mestre major durant aquests anys fou Mateu Teixidor (ARV, Mestre 
Racional, 9157, “libre de rebudes e dates per acabar la guardarroba del senyor rey e la cuyna de la 
senyora reyna e altres obres ques fan en lo Real”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 49).  

	 Un any més tard, el rei deixaria disposta la realització d’una escala abans de marxar de la 
ciutat. Aquesta escala podria tractar-se de la del pati de la reina en la qual va participar el mestre 
Arnau Torres. 

La cambra dels àngels. El palau en època del rei Martí l’Humà 

	 La cambra dels àngels era una de las estances principals del palau, situada en la façana 
frontal que mirava cap a la rambla o riu. Sobre l’anterior es construiria una torre a mitjan segle 
XV, que més tard, al s XVIII, s’adornaria amb un gran escut. 

	 Durant la dècada de 1390 es decora l’habitació principal del Real, coneguda anteriorment 
per la dels Tins, amb 4 figures d’àngels que sustentaven els escuts i armes reials realitzats per 
l’escultor Francisco Tosquella. Aquestes mènsules rebien els 4 arcs principals de la volta d’aquesta 
estança, que era una primera volta de 5 claus adornada també amb pintures. Als panys majors de 
la volta hi havia 4 parells d’àngels enfrontats, sostenint les armes d’Aragó i restaurats a finals del 
segle XVI (ARV, Bailia, 295, “huyt àngels que porten quatre scuts de les armes de aragó ab lo rat 
penat conforme estaba la pintura antiga per que esta es la voluntad de sa magestat, los quals àngels 
y armes an destar en los quatre repartiments grans y los demés repartiments han de eser de 
fullatges de varios colors...” any 1596; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 51). 

	 Als grans palaus europeus d’aquell moment, com ara el dels Papes en Aviñó, una de les torres 
albergava un saló de representació per a cerimònies concretes i aquest tipus d’espai es veu reflectit 
en aquesta cambra dels àngels (Arciniega i  Serra, 2006). 

	 Fins i tot en altres palaus de la Corona d’Aragó, com a l’Almudaina, va existir una torre amb 
el mateix nom del àngel, encara que el nom li’l donava una escultura que formava part de la 
decoració del penell sobre el terrat, a mode de figura protectora, i no les pintures de l’interior com 
en el cas del Real. 
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Imatge 30. Plànol original de la torre de l’Àngel conservat a l’Arxiu General de Simancas.  
Font: Balear web. 

	 Martí I l’Humà va produir importants actuacions en una de les capelles del Real durant el 
seu regnat, molt probablement a la capella baixa situada en el real vell (la dada apareix 
mencionada en el llibre del Mestre Racional ,9203, al 1411 la construcció d’unes portes de la 
capella que eixien a l’hort, “de fer les portes dins de la capella que hixen al ort” i per tant no podia 
tractar-se de la capella alta; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 53). 

	 L’any 1406 la capella es va pavimentar en la zona de la capçalera i es va treballar en un 
portal d’accés realitzat pel picapedrer mestre de la catedral Llobet (ARV, Mestre Racional, 9203, 
“Lobet e un altre piquer en obrar les pedres del portal de la capella del dit Real”; citat per Gómez-
Ferrer, 2012: p. 54). Tres anys més tard se li encarrega a Anthoni Guerau pintar un retaule per a 
l’altar major de dita capella (ARV, Mestre Racional, 9203, “A Anthoni Guerau, pintor per rahó de 
un retaule per a la capella del dit Real per al altar major, LXXVII s”; citat per Gómez-Ferrer, 
2012: p. 54). 

	 Les torres del real vell no es reformaren definitivament fins a 1420. 

	 Durant el regnat de Ferran I no van succeir grans canvis en el Real i només va tenir lloc la 
reparació de diverses estances. El més destacat fou la col·locació de les noves armes o senyals reials 
al portal principal i en algunes portes interiors, realitzades pel pintor Bartolomé Avellá (Sanchis, 
1924), (ARV, Bailia, 41, desembre de 1414, “a Bertomeu Avellà pintor, per tres senyals, dos en lo 
portal de fora del Reyal e una en la porta del Palau de la senyora reyna”; citat per Gómez-Ferrer, 
2012: p. 57). 

	 El moment de màxima esplendor del palau no arribaria fins al regnat d’Alfons el Magnànim, 
amb la sumptuositat dels sostres de fusta, la gran presència de motius decoratius escultòrics o la 
pròpia organització de les habitacions. 
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3.1. INTERPRETACIÓ I APROXIMACIÓ VOLUMÈTRICA 

	 La nova cuina de la reina, acabada l’any 1392, s’hauria alçat ja en la mateixa ubicació que la 
que es representa en el plànol del segle XVI. 

  

Figura 23.	 	 Imatge 31. 

	 Es dedueix que en aquesta època (al llarg de la dècada de 1390) ja la cambra dels àngels seria 
quadrada ja que estava formada per 4 arcs formant una volta i no es torna a mencionar la coberta 
octogonal després de la guerra amb Castella. 

  

Figura 24.	  
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Figura 25.	  
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BLOC 2. EL REAL DE VALÈNCIA ENTRE 1416 I 1517. DES DEL REGNAT 
D’ALFONS EL MAGNÀNIM FINS AL FINAL DEL REGNAT DELS REIS 

CATÒLICS 

SEGLE XV 

4. EL PALAU REIAL DURANT L’ÈPOCA D’ALFONS EL MAGNÀNIM 
(1416-1458) 

	 Les dos primeres dècades del regnat d’Alfons el Magnànim van ser les més determinants en 
el procés de reformes del palau. Doncs es trobava notablement diferenciat en dos àrees de desigual 
mesura i ús (Gómez-Ferrer, 2012): 

- D’una banda, el real vell (real petit) a l’est del conjunt amb la necessitat d’una intensa 
reforma ja que encara comptava amb les seues antigues torres. El formaven una zona 
residencial al voltant d’un pati, on destacava l’antiga capella, i un conjunt d’estances 
adjacents, destinades a serveis, com ara les cavallerisses, els estables, la casa dels lleons o la 
casa dels “scurços”.  

- D’altra banda, el Real per antonomàsia, el nou i gran, amb espais al voltant de dos patis, on 
estaven les cases del rei i de la reina, la capella de Santa Caterina, altres dependències 
destinades a diversos usos de caràcter públic com ara la gran casa de l’Audiència i també 
espais on es conservaven els registres de les Corts, del Mestre Racional i de la Cancelleria 
reial degut a la fundació de l’Arxiu del Regne de València. 

	 Entorn a tots aquests espais de construïts, continuaven florint els horts i els jardins que ja 
començaven a ser famosos en aquell moment. 

	 Entre 1421 i 1425 té lloc la reforma dels apartaments de la reina propers a la capella de 
Santa Caterina. Al final d’esta fase, començaria la reforma del real vell, la gran obra del seu regnat. 

4.1. Les obres al pati de la capella de Santa Caterina i habitacions de 
la reina (1421-1425) 

	 Els apartaments de la reina, Maria de Castella, es situaven al pis superior al quals s’accedia a 
través d’una escala des del pati més menut “o de la reina” a la part oest del palau, pels voltants de 
la capella de Santa Catalina i la torre de la Alcubla (ARV, Mestre Racional, 9215, “fer murar la 
paret del ort del verger vers la rambla fins a la torre de la Alcubla del apartament de la senyora 
reyna”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 60), mentre que les dependències de serveis es situaven a 
la part baixa del pati anterior.  

	 El guardaroba de la senyora reyna era una de les peces principals i tenia una finestra orientada cap 
a l’escala que descendia als jardins (Arciniega i  Serra, 2006). 

	 Va haver durant aquesta època un augment progressiu de les habitacions, sobretot al pis de 
baix proper a la cuina, degut al gran número de dames. Aquesta ampliació s’ubicava al llarg de la 
façana posterior del pati, mirant cap a la sèquia que discorria paral·lelament a la mateixa. Com 
que es requerien també majors i millors espais per a la higiene i la neteja, es van construir noves 
privades amb les seues latrines, cobertes de voltes (ARV, Bailia, 43, setembre de 1420, pagament a 
Guillem Just per “les privades que se son fetes de nou prop de la cuina”, “ragoles esmolades per los 
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dos terrats de les privades que se son fetes dins lo dit Reyal”, “ragoles blanques a obs de la volta e 
tanques de dites privades”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 62). També es van ampliar el número 
d’habitacions amb tres llindant amb la cuina i una més, bastant més gran, mirant cap als pins al pis 
principal que comptava amb quatre dormitoris (ARV, Mestre Racional, 9157, “Dates e despeses 
fetes... en fer miganar de barandats dobles una cambra del apartament de la reyna que respón de 
la cambra de parament a la capella per obs de IIII cambres per a donzelles”, octubre de 1427; citat 
per Gómez-Ferrer, 2012: p. 62). 

	 Una altra cuina i més retrets estaven sent acondicionats en els anys següents, mentre que les 
cambres de la partida de la senyora reyna, denominades així per la documentació coetània, estaven a la 
part de la rambla, és a dir, mirant cap a l’antic llit del riu Túria (Arciniega i  Serra, 2006). 

	 L’any 1419, dos anys abans que el Real rebera un encàrrec semblant, la racionalato a la casa 
de la ciutat es va completar amb una galeria d’arquets unint-la així amb la Sala del Consell.  

	 Sense dubte, l’obra més significativa d’aquest període va ser la reforma en profunditat del 
pati de la reina per part del mestre Miguel Navarro, qui va construir la galeria de sis arcades 
davant de la capella alta, la qual comunicava amb el pati menut on desembocava l’escala d’accés 
adossada al seu mur més occidental (ARV, Bailia, 44, pagaments a Miguel Navarro al gener i 
octubre d’aquell any. També a l’abril i juliol de 1421; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 63). En el 
costat est la galeria lateral amb set arcs apuntats corria paral·lela al saló principal del palau, on 
Navarro també va refer tres dels seus arcs deixant preparades les taules per a l’assentament de 
columnes. La galeria es cobria amb sostre de fusta assentat sobre mènsules de pedra (ARV, Bailia, 
43, setembre de 1421, pagaments a Jaume Stopinyà fuster i a Jaume Mateu, “obrer per obres de la 
naya del dit Reyal de la partida de la senyora reyna”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 63). Al seu 
torn, també es va construir un portal situat als peus de l’escala que pujava als terrats rematats amb 
barana (Sanchis, 1925). L’aspecte d’este pati, abans de l’eliminació de l’escala durant el segle XVI, 
es suposa similar al del actual Palau Episcopal de Tortosa. 

  

Imatge 32. Pati del Palau Episcopal de Tortosa.  
Font: Catalonia Sacra, 2015. 
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	 El pati de la reina va mantenir la seua fisonomia medieval tot i que l’escala de pujada al 
terrat de l’església s’havia alterat per la construcció d’uns estudis que van acabar cegant un dels dos 
òculs o finestres redones que il·luminaven la capella de Santa Caterina al segle XVI. 

	 Dita capella ja estava acabada i les úniques actuacions van ser l’afegit d’elements mobles com 
ara la realització d’un retaule amb la imatge de Santa Caterina encarregat al pintor Jacomart ja 
que també era un espai per a la exhibició de les relíquies pertanyents a la corona durant les misses, 
fins i tot el Sant Calze va estar allí abans de ser depositat a la catedral de València. Tant és així que 
l’any 1421, després d’acabar la construcció de la galeria d’arquets, la reina María va demanar al 
Papa que elevara la capella del Real a la categoria d’església demanant-li al bisbe de la ciutat la 
seua col·laboració (Arciniega i  Serra, 2006). 

	 Per acabar, les obres a la capella finalitzaren amb el manteniment dels terrats i la seua 
pavimentació. 

	 De l’any 1435 es la construcció d’una nova capella, un oratori reduït per a l’ús privat de la 
reina María. Es trobava propera a la seua habitació i coberta amb sostre de fusta de roure de 
Flandes i amb tres claus tornejades, obrades de talla i pintades amb els escuts d’Aragó, Sicilia i 
Castella (ARV, Bailia, 45, 1435, “per dotze fulles de roure de Flandes per obs de cubrir una capella 
de la senyora reyna qui és prop de la cambra de la dita senyora reyna”, “Francesc Bordanxo, 
pintor, per pintar e daurar de or fi tres claus de fusta e huit escudets de divises e senyals de Aragó, 
de Sicilia e de Castella”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 65). 
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4.1.1. Interpretació i  aproximació volumètrica 

	 El pati de la reina ja comptava aleshores amb l’escala que ens ha arribat als plànols de 
Cavallero, situada entre la capella superior i la torre sud-oest, anomenada de l’Alcubla. 

  

Figura 26.	  

	 L’augment de les habitacions en una de les façanes posteriors del pati, porta a ubicar-les al 
costat oest donat que encara no s’havia documentat cap construcció al llarg d’ell, a diferència del 
costat nord on ja estava ubicada la capella superior que sobreviuria fins a l’últim moment. 

  

Figura 27.	  
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	 El pati es tancava pel seu costat sud mitjançant les cambres que miraven al riu i pel seu costat 
est amb la nova galeria lateral de set arcs apuntats, d’addició clarament posterior, que separava el 
pati del saló principal del palau. 

  

Figura 28.	  

  

Figura 29.	  
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4.2. La reforma del real vell (1423-1458)  

	 La informació documental d’aquesta part de l’edifici és molt més densa i per això ací es 
presenta l’anàlisi d’una manera més detallada. 

	 Segons la lectura de l’estudi de Gómez-Ferrer el gros de la reforma del real vell, duta a terme 
durant aquests anys, és la més important de les obres del segle XV consistent en una important 
ampliació del número d’habitants, sales i dependències de serveis.  

	 El real vell havia sigut un edifici amb torres disposades al voltant d’un pati on s’obrien les 
cases d’animals i alguns espais de major rellevància com ara la capella de Santa Maria i los Santos 
Juanes, coneguda com a la capella baixa. 

	 La torre dels Àngels, la principal del palau, es situava a la façana de la mateixa entrada just 
damunt de la cambra dels àngels. La resta d’estances del real nou estaven ocupades pels 
apartaments de la reina entorn al pati menut i pels grans salons i sales públiques entorn al gran.  

	 Es va realitzar la connexió del nucli del real vell amb la resta del palau mitjançant un pas de 
comunicació connectant directament amb la cambra dels àngels. Al mateix temps, es va 
reconstruir tot el nucli del real vell amb les seues quatre torres subdividides per estances interiors, 
les quals estaven cobertes de voltes de rajola paredada als pisos de baix i del mig, i cobertes de fusta 
amb bigues sobre mènsules de pedra al superior, comunicats entre si per escala de caragol; així 
com amplies sales noves entre les torres mirant cap a les façanes. El pati es va renovar amb la 
construcció d’arcades en alguns dels seus costats ampliant la capella baixa amb una nova sagristia. 
Les dependències de serveis (cavallerisses, estables, casa dels lleons, “scurços”), que havien ocupat 
anteriorment aquesta zona, es traslladaren i reconstruïren a l’est.  

 Es van aprofitar les estructures antigues, les torres primitives no es van demolir per complet 
sinó que van incrementar la seua altura en un recreixement de tres metres. Per això les seues 
cobertes velles foren completament substituïdes i els terrats renovats amb els seus nous merlets. Es 
va mantenir la seua morfologia amb tàpia valenciana als murs i encadenat de carreus als cantons i 
la major part de les antigues finestres es van tapiar per a obrir-se noves finestres amb arquets i 
columnetes de Girona. Portals de pedra esculpits conduïen a les estances internes de les torres. 

	 Alguns dels mestres que es feren càrrec de tota la reforma del real vell fins la dècada de 1440 
foren Guillem Just i Miquel Navarro. Un nou mestre fuster, Pascual Esteve, es va sumar per a 
realitzar les cobertes i obres de fusta importants. 

La construcció de les quatre torres (1423-1428) 

	 Les quatre torres del real vell es van refer seguint el sentit contrari a les agulles del rellotge, 
començant per la del costat de la porta i per damunt de l’entrada a la capella baixa. La segona 
torre era la més avançada i la que després va estar decorada amb un rellotge distingible als gravats 
d’èpoques posteriors, la tercera també estava al front de la façana i la quarta, la posterior, donant 
cap als jardins, per damunt de la capçalera de la capella. La primera i la quarta van acabar 
perdent la seua fisonomia de torres ressaltades en construir-se salons entre elles (Gómez-Ferrer, 
2009). 

	 L’establiment d’una comunicació definitiva entre el real nou i el real vell es va dur a terme 
l’any 1423. Com que l’únic punt de contacte es produïa per un passadís entre la cambra dels àngels 
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i la torre nord-oest o primera torre del real vell, l’obra encarregada a Miguel Navarro es 
denominava com el “passatge de la cambra dels àngels a la torre del real vell” i es trobava a nivell 
de pis principal (ARV, Bailia, 44, juny de 1423, Miguel Navarro cobra cent lliures dels 10.000 sous 
que li devien de “l’obra o passatge ques fa de la cambra dels àngels a la torre del Reyal vell”; citat 
per Gómez-Ferrer, 2012: p. 69). A través d’aquest passatge s’accedia per un portal amb motllures 
en les seues dos cares, realitzat pel mateix picapedrer, a l’estança principal de la torre (ARV, Bailia, 
44, desembre de 1423, Miguel Navarro cobra 2160 s. “pro salari e treballs de fer un portal ab dues 
cares en la torra del real vell que respón damunt lo terrat de la eclesia del real”; citat per Gómez-
Ferrer, 2012: p. 70). Realitzat a mode de pont amb voltes rebaixades, era semblant al construït a 
Barcelona en els anys següents per Pere Joan i per baix d’ell es passava al denominat carreró que 
donava entrada als horts i jardins. 

	 La coneguda com a primera torre del real vell, cambra del rei en temps d’Alfons V, es va 
refer completament per damunt de l’entrada de l’església o capella baixa, la qual estava 
prèviament reforçada amb un gran arc i s’havia substituït part del seu sostre de fusta per voltes per 
tal d’igualar les altures. Es van refer les habitacions interiors de la torre amb dos estances amb 
voltes de rajola, la “baixa” i la “iusana” (baixa i del mig), i amb una amb coberta de fusta, la 
“sobirana” (superior). Per damunt d’aquesta última coberta es va pavimentar un terrat de rajoles i 
es van fer els merlets. Ací es va situar un nou campanil que assenyalava la presència de la capella a 
la part baixa. Les diverses estances d’aquesta primera torre es comunicaven entre elles mitjançant 
una escala de caragol feta d’obra (ARV, Bailia, 11605, des de desembre de 1423 pagaments als 
“manobrers per fer la scala en la torre damunt dita”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 70). També 
es van construir dos finestres noves, una de les quals il·luminava l’habitació situada directament 
sobre aquesta església i l’altra mirava cap als horts, fins que va ser cegada amb el temps per 
l’aparició d’una galeria mirant als jardins en aquesta mateixa paret. 

	 El picapedrer Navarro va executar tres arcs de pedra a l’entrada del real vell i uns altres tres 
per davant d’aquesta entrada (ARV, Bailia, 44, gener de 1425, a Miguel Navarro, 500 s. “De la 
obra a estall en lo real vell, de sis archs de pedra picada, tres archs a la entrada del dit real vell e 
altres tres rotont la dita entrada”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 72). Si l’entrada era per l’oest, a 
l’espai que donava cap a la rambla i façana principal del palau, imaginem un vestíbul que 
comunicava la torre primera amb la segona, construïda cap al 1425.  

	 A finals del segle XVI, un nou accés o portal de pedra quadrangular va substituir la porta 
original i també es va reformar l’escala, construïda a la castellana, és a dir, en caixa tancada. 
També es van reformar als tres arcs medievals que foren substituïts per nous arcs sobre pilars amb 
capitells clàssics.  

 Es van començar a construir els passos entre les torres. Els passos grans havien de ser unes 
galeries amb arcades als costats rectes del pati donat que es descrivien amb arcs de pedra sobre 
pilars i voltes de rajola paredada (ARV, Mestre Racional, 9206, continues al·lusions a “cobrir de 
rajola la dita volta, com se continue de cobrir de tres dobles”, “arrasar e doblar la segona volta del 
primer pas de les dites torres”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 72), amb ampits de pedra, units 
entre ells per grapes de ferro emplomat i amb les seues pedres perfilades (ARV, Mestre Racional, 
9206, juny de 1425, “metre les taules de pedra en lo primer pas e apitrador e engafar aquelles ab 
agafes de ferre”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 73). En canvi, els “passets” eren uns passos sobre 
trompes, coberts igualment amb voltes de rajola paredada. Un d’ells, situat al cantó nord-est del 
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pati menut, es tracta d’un pas en cantó volat que comunicava la cuina d’estiu d’aquell moment 
amb el menjador. 

	 A partir de 1425 es va començar la segona torre (ARV, Mestre Racional, 9206, a partir de 
juny de 1425 “obraren en doblar la primera cuberta de la segona torre”; citat per Gómez-Ferrer, 
2012: p. 73) que es reconeix als gravats posteriors per tenir l’esfera del rellotge col·locada durant el 
segle XVIII. En aquesta torre, al igual que en l’anterior, es van construir tres estances cobertes, dos 
amb volta de rajola paredada i la superior de fusta, rematada amb el mateix tipus de terrat i 
merlets. Les finestres antigues es van cegar i s’obriren noves, d’arquets i columnetes. També en 
aquesta torre es van repicar els cantons de pedra i es va fer una escala de caragol de pedra a 
l’interior per a comunicar estances (ARV, Mestre Racional, 9206, “tapiar lo apitrador e merlets de 
la segona torre e repicar e lavar los cantons de la dita torre epicar los grahons de la escala de la dita 
torre”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 73). 

	 L’any 1427 es va començar la tercera torre, situada al cantó est (ARV, Mestre Racional, 9158, 
quadern titulat “Compte de les obres e despesses que Benet Mercader, Guardia del reyal de dit 
senyor Rey, ha fet manament del dit Senyor, en obrar de nou la tercera torre, la qual és dins lo 
Reyal vell de dit Senyor après de dues altres torres, les quals son estades obrades de nou” des de 
novembre de 1427 a maig de 1428; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 74). Amb el mateix procés 
constructiu que les dos torres anteriors: dos estances cobertes de voltes paredades i la última de 
fusta comunicades entre si per escala de caragol que donava accés al terrat, refet amb nous merlets 
(ARV, Mestre Racional, 9158, “fer bardes de dits merlets e dels apitradors de la torre”; citat per 
Gómez-Ferrer, 2012: p. 74). Es van repicar els cantons de la torre i va començar la construcció de 
nous portals i finestres a càrrec de Miguel Navarro (ARV, Mestre Racional, 9158, març de 1428 a 
Miguel Navarro “per l’estall que pres fer e obrar dues finestres e un portal de pedra molar en la 
dita tercera torre”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 74), després d’haver cegat les quatre finestres 
antigues que eren inadequades per  la nova disposició (ARV, Mestre Racional, 9158, “cloure de 
rajola ab morter les quatre finestres que eren en la dita torre per tant com estaven enmig del 
enfront de la cambra de la dita torre e avien de ser a fer altres per embelliment de la dita cambra”; 
citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 75). Aquestes finestres eren iguals que les de les altres torres, les 
principals eren de corbes amb unes columnetes de pedra. Les d’aquesta torre donaven unes cap als 
lleons i les altres cap a les cavallerisses. 

	 Finalment, l’any 1428 es va començar la quarta i última torre tancant així el pati del real vell 
i la seua estructura (ARV, Mestre Racional, 9207, “compte de obrar de nou la quarta torre que és 
dins lo Reyal vell del dit Senyor” des de març fins a juny de 1428; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 
75). En aquest cas es situava damunt de la capçalera de la capella inferior. Al seu costat, la sagristia 
es comunicava amb l’estança central a través d’una escala per la qual es va tindre que obrir un 
espai als plements de la seua volta de rajola (ARV, Mestre Racional, 9207, “acabar la volta e obrir 
un portal de la cuberta de la dita sacristia a la cambra insana de la dita quarta torre”; citat per 
Gómez-Ferrer, 2012: p. 75). El procés va tornar a ser molt semblant al de les altres torres (voltes 
internes de rajola paredada i paviments amb rajoletes a les estances) amb la diferència que es va 
construir, a més, una escala de pujada per fora de la torre en la part que donava als estables (ARV, 
Mestre Racional, 9207, abril de 1428, “trencar lo gruix de la paret de la dita quarta torre a la part 
que respón als stables que estan après dels corrals per obs de fer una scala per a pujar a la dita 
torre”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 76). Es va eliminar la coberta de fusta antiga de la torre 
deixant una nova torre, al igual que les tres anteriors, més alta que la primitiva amb els seus nous 
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merlets (ARV, Mestre Racional, 9207, abril de 1428, “pugar la cuberta vella com era dolenta e 
podrida e havien hi metre lo pertret per tapiar damunt la dita torre e pujarla més alt”; citat per 
Gómez-Ferrer, 2012: p. 76). La coberta superior, a diferencia de la resta de torres, es va realitzar 
també en rajola en comptes d’utilitzar un sostre pla de fusta. Com sempre, es repicaren i rentaren 
els cantons de pedra, i es tapiaren les quatre finestres antigues (ARV, Mestre Racional, 9207, abril 
de 1428, “tancar de morter ab rajola una de les IIII finestres qui eren en la dita torre e arrancar 
terra per tapiar e fer bastiments per tancar les finestres de la dita torre”; citat per Gómez-Ferrer, 
2012: p. 76) per tal d’obrir quatre noves als murs exteriors amb les seues portes de fusta. També 
s’obriren, en la cambra principal d’aquesta torre, portals i finestres esculpits pel picapedrer Joan 
Llobet, presumptament seguint les decoracions figurades gòtiques, amb portes de fusteria 
policromada tallada per Martí Llobet. 

	 Es va facilitar la comunicació entre l’església i una de les estances sobre la sagristia amb 
l’obertura d’una finestra enreixada (ARV, Mestre Racional, 9207, pagament de maig de 1428 
“començar a picar la pedra per obs de fer una finestra que és estada uberta damunt la sacrestia qui 
respón dins la capella davall la torre per on lo senyor rey oia misa”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: 
p. 77), amb disposició similar a la que es va dur a terme posteriorment a la capella reial del convent 
de Santo Domingo. També l’any 1462 es realitzaria una reixa molt ornamentada al mateix lloc 
bastant semblant a la que ja s’havia utilitzat davant de l’altar major de la capella baixa del real vell 
l’any 1426. 

  

Imatge 33. Finestra en el lateral de l’altar de la capella reial del convent de Santo Domingo.    
Font: jdiezarnal. 

  

Imatge 34. Reixa a la capella reial del convent de Santo Domingo.  
Font: CGTAD (Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad) / HQ NRDC-ESP (HeadQuaters NATO 

Rapid Deployable Corps-Spain). 
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La gran sala del “real vell” (1432-1446) 

	 Al llarg de la dècada de 1430 es va realitzar una gran sala entre les torres segona i tercera (les 
que donaven a la façana principal), desencadenant així unes propostes de construcció d’unes grans 
sales al pis principal que comunicaven totes les torres entre elles. 

	 Aquesta sala fou l’obra que va completar la façana principal del real vell (ARV, Mestre 
Racional, 9208, “Compte de les obres e despeses... en obrar e fer de nou una sala e palau en lo 
Real vell...” comença l’obra a l’abril de 1432; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 80). Se li donava 
així un front representatiu amb vistes al Pla del Real que li donava la imatge d’un palau complet 
que abans havia sigut un conjunt de torres aïllades relacionades mitjançant les cases dels lleons, ja 
enderrocades en aquesta època, entre altres. L’obra fou començada per Guillem Just i continuada 
per Jaume Gallent i pels picapedrers Martí Llobet i Francesc Baldomar, que substituïren a Navarro. 

	 Després de la demolició de la casa dels lleons, es va realitzar la paret d’argamassa i tàpia cap 
al front i els pilars i arcs de pedra cap al pati, sustentadors de la sala de la planta noble. 

	 Tant les columnetes com tots els elements de les finestres eren prefabricats i importats des de 
Girona (Arciniega i  Serra, 2006). 

	 L’any 1443 es va realitzar una coberta de fusta i per això es va tindre que recréixer la paret i 
col·locar les mènsules de pedra que sustentarien les bigues. Algunes capes de terrat i paviment es 
realitzaren per damunt pel perill de desgast que suposava aquest tipus de coberta. Finalment es van 
col·locar quatre grans finestres de corbes amb dos columnetes gallonades cada una i formant tres 
arquets (ARV, Mestre Racional, 11606, “obres ço es en cubrir axí de fusta la sala que és entre les II 
torres del dit Real vell que respón envers la rambla com encara en acabar de pedra les finestres que 
son començades de fer en dita sala”, comença l’obra a l’abril de 1442”; citat per Gómez-Ferrer, 
2012: p. 82). 

	 Deu anys després, en 1453, es va dur a terme la realització de la segona gran sala que 
tancava l’espai entre la tercera i quarta torre, amb finestres cap al pati interior i cap als nous espais 
de cavallerisses, estables i cases d’animals. Destacaven les seues grans finestres amb columnetes i 
arquets però sobretot la seua coberta de fusta. 

	 Així com la primera era una coberta plana d’enteixinat, en aquesta hi ha un canvi en la 
tipologia de la coberta amb un artesonat. 

	 A partir dels anys 1470, altres habitacions de les torres del real vell també referen les seues 
cobertes de fusta amb la substitució de les voltes paredades inicials. 

La reconstrucció de les dependències de serveis del real vell 

	 La gran reforma del real vell, amb la construcció de les quatre torres, les arcades al pati i la 
gran sala nova, va suposar modificacions en les dependències de serveis que abans havien estat 
ubicades al pati, vinculades sempre a les cases dels animals. Aquestes cases foren enderrocades i 
traslladades cap a l’est. 

	 La casa dels “scurços”, situada primer a l’ala est del pati (oposada a l’entrada), va ser 
reubicada al pas baix entre les torres tercera i quarta, al costat de la sagristia coberta amb volta 
paredada de rajola per a la capella d’aquest real vell, amb les seues arcades sobre pilars i parets de 
tàpia. La dels lleons, que donava al pati per la part sur, també fou demolida per a permetre la 
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construcció de la sala nova tal i com s’ha descrit en l’apartat anterior. Aquesta última casa es va 
reconstruir a la nova zona d’estables i serveis que comunicaven directament amb els horts del Real 
per la seua part posterior i que també comptaven amb un pati de les cavallerisses (ARV, Mestre 
Racional, 9208, juny de 1432, “foren en obrir fonaments e fer morter per fer cases miganades en lo 
pati que és entre les IIII torres e la cavalleria del senyor rey per obs de estar e tenir los leons com llà 
on estaven primer se havia enderrocat per hi una gran sala o palau” ”; citat per Gómez-Ferrer, 
2012: p. 86). 

	 Uns estables que també es van refer construint una paret entre el real vell i el conegut com a 
Molí d’en Odena (ARV, Mestre Racional, 9206, octubre de 1425, “fer una paret de morter e rajola 
entre lo real vell e lo molí den Odena per defensar que no pujasen en los terrats de la casa de la 
fusta e la stabila” ”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 88). Al costat d’aquests es va construir una 
casa per a que pogueren allotjar-se els cavallerissos del rei. 
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4.2.1. Interpretació i  aproximació volumètrica 

	 El pas que comunicava el real vell amb la cambra dels àngels l’any 1423 va ser un cos 
entremig que connectava aquesta última amb la primera torre del real vell, deixant un pas inferior 
denominat carreró que, al seu torn, comunicava el pla del real amb els horts i jardins. 

  

Figura 30.	  

	 Les torres, des de 1423 fins a 1428, van incrementar la seua altura en tres metres, van ser 
renovades amb merlets i es van obrir finestres principals d’arquets i columnetes al llarg de les seues 
façanes, on abans hi havia hagut finestres de dimensions mínimes. La primera torre, situada sobre 
l’entrada de la capella baixa, era la nord-oest i sobre ella es situava un campanil assenyalant la 
presència de la capella a la part baixa. La segona torre era la més avançada juntament amb la 
tercera, que també estava al front de façana, i la quarta, l’altra posterior, s’ubicava per damunt de 
la capçalera de la capella. 

  

Figura 31.	  

Imatge 35. El rei David (¿Alfons el Magnànim?) en oració (fol. 106v).  
Font: Español, F., El salterio y libro de las horas de Alfonso el Magnánimo y el cardenal Joan de Casanova, Locus 
Amoenus, 6 (2002-2003), pp. 91-114.	  
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	 La renovació del pati va comptar amb la realització de 3 arcades a l’entrada d’aquest real vell l’any 
1425 a mode de vestíbul comunicant les torres primera i segona. 

  

Figura 32.	  

	 Mentre es reedifi caven les anteriors torres, també ho feien els passos entre aquestes i va ser 
entre 1432 i 1446 quan va tindre lloc la realització de la gran sala del real vell entre les torres 
segona i tercera (les que donaven a la façana principal) aconseguint així un front representatiu que 
donava la imatge d’un palau complet. Les fi nestres serien també de corbes amb dos columnetes i, 
per tant, formant tres arquets. De les quatre que es nomenen, es suposen tres en la façana i una 
mirant al pati. 

  

Figura 33.	  
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	 Pràcticament deu anys després, es va dur a terme la realització de la segona gran sala entre la 
tercera i quarta torre, amb el mateix tipus de coberta de fusta i de finestres que l’anterior, unes 
mirant al pati i altres cap a l’est. 

  

Figura 34. 

	 Després de la gran reforma del real vell, les dependències de serveis van ser traslladades des del pati 
cap a l’est d’aquest conjunt, juntament amb les cases dels animals que havien sigut demolides per a permetre 
la construcció de les grans sales anteriors.	  

  

Figura 35. 
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Figura 36. 
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4.3.  La torre sobre la Cambra dels Àngels (1440-1441) 

	 Durant un parèntesi en les obres de la sala nova del real vell, i abans de construir la coberta 
de fusta d’aquesta i les seues finestres al 1443, es va dur a terme una nova obra que consistia en la 
realització d’una estança o torre per damunt de la coneguda com a cambra dels àngels, seguint la 
forma almenada de les quatre torres del real vell.  

	 Una peça, ja aleshores, de considerable tamany i planta quadrangular que funcionava com 
un ròtula entre els patis del real vell i del nou, amb una presència prominent a la façana principal 
de l’edifici. Tenia accés a altres dependències que configuraven els espais privats del rei i s’havien 
emprat per a la seua construcció rajoles blanques per als murs (ARV, Bailia, 46, novembre de 1440, 
“mil sous reyals per a obs de les obres de la cambra dels àngels”, “A Abdalla Xempanç moro 
rajoler del lloch de Mislata, per tres milliers de rajola blancha per a obs de la torre ques fa sobre la 
cambra dels ángels” ”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 89), encara que el seu gros es va realitzar 
amb tàpia valenciana i encadenat de sillars de pedra als cantons (ARV, Bailia, 46, novembre de 
1440, “cabirons e taules per a les tapieres”, pagaments a partir de desembre del mateix any per 
diverses “peçes de pedra per a obs de la torre”, que serien també per a l’escala de caragol”; citat 
per Gómez-Ferrer, 2012: p. 89). La presència al palau del picapedrer Francesc Baldomar porta a 
pensar que podria haver sigut l’autor d’aquest recreixement. 

	 Aquesta torre constava d’un espai en planta baixa, ubicat junt a l’entrada, uns entresòls, el 
saló principal o cambra dels àngels i la sala construïda per damunt d’aquesta última. La cambra 
dels àngels era una habitació de quasi 12 metres d’altura, que s’havia il·luminat en origen per un 
seguit de finestres amb arquets, donant cap a la façana del pati i a un lateral, fins que foren cegades 
per uns estudis a finals de segle. L’habitació construïda per damunt d’aquesta sala presentava una 
columna central i unes mènsules als murs en les quals carregaven els arcs. Es pot deduir que les 
voltes d’aquesta sala es van construir amb plementeria de rajola donada la gran quantitat de 
compres d’aquest material durant aquest anys. Per tal de sustentar aquest sobrecòs damunt de 
l’habitació de la cambra dels àngels, es van construir dos contraforts volats als cantons de la torre 
construïts sobre grans trompes, de nou a càrrec del mestre Baldomar. 

	 La particularitat d’aquest model constructiu recau en que es tracta d’una sala amb columna 
central al pis alt que carrega sobre un volta de cinc claus, la qual va quedar configurada amb 
quatre voltes de creueria partint de la columna central i carregant, al seu torn, en els pilars que 
rebien els arcs en els quatre punts centrals dels laterals de l’habitació. 

	 A l’arquitectura valenciana existeixen algunes sales amb columnes centrals, encara que 
plantejades amb un sostre pla de fusta, com la de la Llotja de Catí, amb uns petits pilars centrals, 
arcs i sostre pla, o com la sala del consell de Morella, amb una esvelta columna central i sostre pla 
també. Un pilar similar existeix a la llibreria de la catedral de València amb dos pisos, un inferior 
amb les seues voltes de creueria i l’altre superior amb una columna de fust entorxat col·locada just 
al centre de la sala superior. Sustentava un sostre pla però es situava damunt de les voltes del pis 
immediatament inferior. 

	 Al Real Nou sobreeixia una gran sala rectangular d’aparell al pis alt, junt a la capella 
superior, al igual que en altres residències dels monarques de la Corona d’Aragó. 
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Imatge 36. Llotja de Catí. Font: pròpia, 2019. 

Imatge 37. Sala del consell de Morella. Font: Arquitectura Rural Valenciana. 

  

Imatge 38. Llibreria de la Catedral de València. Font: Museo Catedral de Valencia, 2017. 
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4.3.1. Interpretació i  aproximació volumètrica 

	 Mentre cometien les obres de reforma del real vell, es va dur a terme una nova obra que 
consistia en la realització d’una estança per damunt de la cambra dels àngels, seguint la forma 
almenada de les quatre torres del real vell (ja acabades) però amb l’aparició de dos contraforts 
volats als cantons de la torre construïts sobre grans trompes. 

  

Figura 37. 

	 La gran sala rectangular que sobreeixia al pis alt del Real Nou s’hauria pogut tractar, per la 
seua proximitat amb la capella superior, del saló principal del palau en el costat oest del pati gran. 
És probable que aquesta sala superior substituïra al segle XV a la sala de planta baixa que va 
funcionar com a gran sala durant el segle XIV anterior, tal i com va ocórrer als palaus privats de 
l’època. 

 
Figura 38. 
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Figura 39. 
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5. EL REAL EN ÈPOCA DE JOAN II (1458-1479) 

	 A partir d’aquesta època, el Real de València deixaria de ser un lloc de residència permanent 
durant llargues estades per a convertir-se en un allotjament temporal tant de reis com de 
personatges il·lustres. 

	 Els primers treballs foren d’acondicionament de les estances on tenia pensat allotjar-se el nou 
monarca. A banda d’aquestes accions de manteniment del palau, es van fer algunes obres noves de 
certa rellevància. La més significativa va ser l’acabament de la sala nova, concloent així la completa 
renovació del antic real vell. 

	 L’any 1459 es va encarregar al mestre Jaume Vinader anar a Barcelona per tal 
d’inspeccionar el bany de la casa del canonge Francesc Desplà amb l’objectiu de realitzar un bany 
a la zona baixa del real vell, proper a les habitacions del rei.  

	 La reparació de tot l’ampit i barana de l’escala gran del pati caiguda l’any 1471 fou, tal 
vegada, l’obra més significativa. (ARV, Mestre Racional, 9219, i Bailia, 52, juliol de 1471, “guaffes 
de ferro per obs de eliguar les peçes de peddra del apitrador de la scala major del dit Reyal, com 
tot fos caygut”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 95). 

	 Algunes de les sales de les torres, realitzades en cobertes de fusta, començaven a transformar-
se ja que els terrats no permetien una bona conservació podrint la fusta. Tant la coberta de la 
planta alta com la volta paredada del pis entremig, foren refetes amb fustes. 

	 Existien dos grans trompes volades sobre els patis al palau Real, una a l’angle sud-est del pati 
gran i l’altra, més menuda, sustentava un pas al pati del real vell, aquesta última explicada dins les 
reformes del real vell. Ambdues es trobaven en zones de l’àmbit privat del rei Alfons el Magnànim i 
funcionaven com un pas entre habitacions. 

	 Un dels primers exemples de trompes que complien aquesta funció de sustentar un pas de 
comunicació volat en un cantó es troba en el Real. 
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5.1. INTERPRETACIÓ I APROXIMACIÓ VOLUMÈTRICA 

	 La trompa volada sobre el pati gran del real nou es resol de la mateixa manera, amb volta, 
que la que sustentava un pas al pati del real vell. 

  

Figura 40.	 	 Figura 41.	  

  

Figura 42.	  
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6. EL REAL DURANT EL REGNAT DELS REIS CATÒLICS 
(1479-1513). LA TRANSICIÓ CAP AL SEGLE XVI 

	 Durant el regnat dels Reis Catòlics el Real fou habitat de forma intermitent, com a residència 
més o menys estable d’alguns dels lloctinents generals del regne i virreis, i, per descomptat, en cada 
una de les estades dels monarques a València. 

	 Els òculs van ser habituals al palau reial, tant els que il·luminaven la capella de Santa 
Caterina (un a la capçalera i dos al lateral del pati) com els que ara s’obrien a la gran sala del palau 
donant a la façana principal (ARV, Mestre Racional, 9145, anys 1479-80, “...com en fer de nou 
finestres redones en la gran sala que respòn vers la rambla”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 97).  

6.1. Francesc Martínez Biulaygua al Real. La reforma de la cuina i la 
casa dels marbres 

	 L’any 1481 el mestre d’obres Francesc Martínez Biulaygua va construir una escala al pati del 
real vell ja que fins aleshores no havia tingut. Suposava una traducció a la rajola del tipus d’escala 
en pati obert, que era habitual en la resta de palaus. A pesar de la seua dedicació en aquesta obra, 
en menys d’un segle fou substituïda per una de les primeres escales a la castellana del palau, en 
caixa tancada i ocupant l’espai del vestíbul. 

	 A banda d’aquesta activitat al real vell, les principals intervencions es portaren a terme en la 
denominada casa dels marbres, ubicada a l’est del pati gran amb vistes als horts i que, com s’ha dit 
anteriorment, era una de les zones més antigues del palau que conservava restes d’arquitectura 
islàmica.  

	 La sala central s’obria ara al jardí a través d’una monumental portada amb dobles pilars i 
motllures gòtiques poligonals, successora de l’antic pòrtic. A la part superior hi havia una gran 
galeria o mirador als mateixos jardins (“ort dels marbres”) que acabaria cegant-se amb el temps i 
donant-li així una imatge totalment remodelada (Gómez-Ferrer, 2012).  

	 La gran cuina amb la seua futura xemeneia octogonal, contigua a la casa dels marbres per la 
seua paret nord, es va reconstruir totalment. Es van renovar els arcs de pedra que la sostenien i la 
campana octogonal gegant realitzada en rajola (ARV, Bailia, 54, setembre de 1481, “per obs de fer 
dos archs grans en la cuyna e altre chiq sobre lo qual es bastida la ximenea ab ses copades e hun 
rastrell”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 101). Per tot açò, es van recréixer les parets realitzades 
de tàpia valenciana, la coberta de la cuina i les finestres de la mateixa. 

	 Aquest mateix any de 1481, Biulaygua junt amb el pintor de la ciutat Joan Martí, va 
emprendre la reforma d’aquests dos espais. 

	 La torre sobre la cambra dels àngels es va cobrir amb una forma piramidal. Aquests remats 
sobre les escales de caragol son molt utilitzats en l’arquitectura valenciana, alguns dels exemples 
encara existents es poden trobar en la catedral o sobre la sagristia de la capella reial del convent de 
Santo Domingo. 
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Imatge 39. Remat sobre escala de caragol a la catedral de València. Font: Europa Press, 2019. 

  

Imatge 40. Remat sobre escala de caragol a la catedral de València, vista des de la coberta.  
Font: La gárgola educativa. 
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Imatge 41. Remat sobre l’escala de caragol de la sagristia de la capella reial del convent de Santo Domingo. 
Font: jdiezarnal. 

	 La pintura del sostre de fusta de la habitació principal de la quarta torre del real vell, amb 
vistes als lleons, estava decorada pel pintor Martí Girbes (ARV, Mestre Racional, 9222, llibre 
d’obres de 1487, “an Martí Girbes per or, colors, e altres coses que ha despès en lo pintar lo retret 
del real, en lo apartament sobre los leons”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 103), el mateix autor 
de les antigues pintures de les voltes de la Llotja. Posteriorment es va conèixer com l’habitació de 
“les armes de l’Imperi”. També es va construir una escala de caragol que fera possible el descens 
cobert des d’aquesta habitació fins als horts (ARV, Mestre Racional, 9222, llibre d’obres de 1487, 
“com en devallar un caragol del apartament sobre los leons, per devallar cubert als horts lo senyor 
rey e la senyora reyna”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 103), dita escala fou substituïda amb 
posterioritat per una de recta. Es va tornar a refer el pas entre el real vell i el nou, així com també 
una tribuna a l’església baixa per a la família reial (ARV, Mestre Racional, 9147, obres des de març 
fins a desembre de 1493, “...e piquar pedra per començar una tribuna en la església baix a hon 
puixen star los senyors rey, la senyora reyna, lo senyor príncep e les senyores infantes...”; citat per 
Gómez-Ferrer, 2012: p. 103). 
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Imatge 42. Pintures desaparegudes de les voltes de la Llotja.  
Font: Ramirez Blanco, Manuel Jesus, La Lonja de Valencia y su conjunto monumental, origen y desarrollo constructivo, 

[tesis doctoral], 2013. 
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6.1.1. Interpretació i  aproximació volumètrica 

	 Es va construir una escala al pati del real vell l’any 1481, seguint el model habitual en pati 
obert i representada així en el plànol del segle XVI. 

  

Figura 43. 

	 La casa dels marbres va adoptar una imatge totalment remodelada, substituint en planta 
baixa el seu pòrtic anterior per un arc ample i rebaixat com els que hi ha als patis dels palaus de la 
mateixa època, i mitjançant la realització d’una galeria a nivell de pis principal que comunicara les 
dos torres que la flanquejaven així com l’obertura de finestres a l’entresòl. 

	 La gran cuina, que comptaria a finals de segle amb una xemeneia octogonal, es va 
reconstruir totalment mitjançant la renovació dels arcs que la sostenien per al seu recreixement. 

  

Figura 44. 
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	 Les escales de caragol d’accés a les torres estaven en aquesta època rematades amb els típics 
volums piramidals.  

  

Figura 45. 

	 El pas que comunicava el real vell i el nou es va reconstruir.  

  

Figura 46.  
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Figura 47. 
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6.2. El Real i la Inquisició. Artesonats i sostres de revoltons 

	 A principis de l’any 1495, algunes de les cambres principals estaven ocupades pels pares de la 
Inquisició, els quals havien establert allí el seu tribunal i, fins i tot, tenien al seu interior alguns 
presoners empresonats. 

	 Inicialment, s’havia previst una reforma en profunditat de la façana posterior del real vell 
mitjançant la construcció d’una galeria d’arcs de rajola sobre pilars coberta amb voltes, que estaria 
en contacte amb l’hort i els jardins. Es va començar amb la construcció de tres espais, dos amb 
coberta de volta i un de fusta (ARV, Bailia, 58, desembre de 1496, àpoca a Martí Girbes cofrener, 
“per pintar dos cubertes de voltes e una de fusta en lo apartament dels marbres, que ara novament 
ses feta ab tres retrets en lo dit Reyal”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 106), paral·lels a la zona 
dels marbres justa al lloc on s’havia situat abans el passadís d’accés als horts. Posteriorment, es van 
construir els altres set espais paral·lels a la façana posterior del real vell que constaven d’una 
successió d’arcades amb els seus trams de volta sobre les que carregaven els set estudis o “retrets” 
amb bones vistes als jardins. També es parlava d’una escala de caragol que pujava a la part 
superior d’aquests estudis fins a arribar a unes naies i porxat amb arquets (ARV, Mestre Racional, 
9148, obres des de setembre de 1495 fins a octubre de l’any següent, “en fer les voltes davall les 
nayes noves sobre l’ort del dit real de ragoles e algeps, sobre les quales voltes son fets set retrets o 
studis, un caragol que munta a dits studis, alt en les nayes e fins al porche e terrrats e dona entrada 
en los apartaments del senyor rey e de les illustríssimes senyores infantes ses filles...”; citat per 
Gómez-Ferrer, 2012: p. 106). 

	 Els estudis estaven coberts per sostres de fusta cridaners, mentre que l’estudi principal de 
l’extrem més oriental d’esta nova addició, el qual comunicava amb els apartaments del rei i de les 
infantes, destacava per tenir una coberta d’obra de talla. Posteriorment es va conèixer com 
l’habitació de “les armes en l’àguila” (ARV, Mestre Racional, 9148, obres des de setembre de 1495 
fins a octubre de l’any següent, “...e fer cuberta nova de fusta en les nayes e una cuberta nova, de 
obra de talla, en lo retret fet de nou, en lo cap de les nayes... ”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 
107), situada al costat de la sala de la quarta torre (sala de “les armes de l’Imperi” descrita 
anteriorment). L’autor d’aquestes obres fou el mestre Pere Bevià. 

	 Un altre mestre de qui es troba el nom es Juan de Cassel, autor de la portada de pedra 
esculpida amb el relleu de l’Anunciació de la catedral de València i per altres obres escultòriques 
de la catedral i de la Llotja, que s’havia encarregat de la portada que entrava a l’habitació principal 
d’aquesta torre. 

	 L’any 1501 es van realitzar també altres modificacions al pis principal del pati, elevant el 
terrat entre les torres primera i quarta mitjançant la construcció d’una sala amb les seues finestres 
de corbes i coberta per un sostre de fusta, compactant així aquests espais i llevant-li la imatge de 
torres elevades i destacades en aquest perfil del palau. Va ser al llarg del mateix segle XVI quan 
aquest espai es va tancar completament amb una nova sala per damunt de l’anterior, donant-li a la 
part posterior del palau una imatge de front, sense torres. 

	 La fisonomia d’aquests sostres es pot entendre a partir d’algunes de les restes conservades 
pertanyents a la mateixa cronologia o als mateixos autors. Destacarien els artesonats del castell de 
La Calahorra (Granada), obra de Guillem Gilabert. 
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	 L’habitació en la que s’allotjaven els inquisidors quan tornaven al Real (“quarto viejo”) va 
passar a anomenar-se quarto del Cardenal d’Espanya i estava situat a la part posterior de la gran 
capella alta o de Santa Caterina, reformada a meitat de segle. 

	 Coincidint amb el canvi de segle, el palau Real, es va sumar molt prompte a la renovació 
arquitectònica que s’inaugurava a la arquitectura valenciana a principis del segle XVI. La sala del 
costat de la cambra dels àngels, més tard coneguda com la sala dels retrats o dels Virreis, i que 
donava accés a la avantsala del saló principal del palau, situat al costat oest del pati del real nou, va 
canviar la seua coberta (ARV, Mestre Racional, 9150, obres entre març i agost de 1501, “a mestre 
Pere Bevià, obrer de vila e mestre del les obres del dit Reial del senyor rey, per un stall de les obres 
que aquell ha fetes en les cambres de una de les dos sales grans del dit real, ço es en aquella per on 
se entra a la cambra apellada dels àngels”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 110). Es van substituir 
les voltes per les innovadores cobertes de voltes entre bigues, revoltons, decorats pel pintor García 
de Carcastillo (ARV, Mestre Racional, 9150, obres entre març i agost de 1501, “a García de 
Carcastillo, pintor de Valencia, per lo pintar de una cuberta de la cambra novament feta en lo real 
del senyor rey, de revoltons”; citat per Gómez-Ferrer, 2012: p. 111). Aquesta seria una de les 
primeres decoracions “a la romana” del Real valencià, ja que l’any 1504 aquest pintor pintaria 
amb aquests motius els sostres de la casa de la diputació i el sostres de revoltons de la casa del bisbe 
de Tortosa al carrer Cavallers. 

	 El Real valencià es podria considerar precedent immediat d’aquests sostres de revoltons i 
ornamentació renaixentista imposades als palaus valencians de principis del segle XVI. Tanmateix, 
l’antecedent directe va ser el palau de la Aljaferia, renovat a partir de 1490, en el qual es van 
emprar els dos tipus de sostre: els artesonats daurats i les cobertes de revoltons. Altres solucions que 
van utilitzar la decoració a la romana de bigues les trobem al palau dels marquesos de Dos Aigües 
o a la gran sala del Palau d’Oliva, també en el palau de Llutxent. 

  

Imatge 43. Bigues decorades a la romana al palau dels marquesos de Dos Aigües.   
Font: Fundación Turismo Valencia, 2019. 
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Imatge 44. Fris i sostre del Palau comtal d’Oliva dins del llibre de Teodoro Llorente. Font: Wikipedia, 2011. 

	 Finalment, el Real es va convertir en la residència permanent de la reina de Nàpols Joana 
d’Aragó que va arribar a ser virreina l’any 1505. 

	 Una de les últimes reparacions significatives durant el període dels Reis Catòlics va ser 
després de la gran riuada de 1517, que va inundar l’antiga capella o baixa (ARV, Mestre Racional, 
9225, comença el setembre de 1517, “obres en traure lo fanch e traquim axí de la capella del real 
del senyor rey com del pati palau dels marbres, dels orts, margens de la cèquia, e altres parts del dit 
real, a causa de la gran aygua que porta lo riu de la ciutat a València en l’any 1517”; citat per 
Gómez-Ferrer, 2012: p. 112).  
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6.2.1. Interpretació i  aproximació volumètrica 

	 Reforma de la façana posterior del real vell l’any 1496 mitjançant la construcció d’una 
galeria d’arcs en planta baixa, la qual estaria coberta per voltes amb tres espais paral·lels a la zona 
dels marbres, primer, i set al real vell després. Aquestes voltes sostindrien els estudis superiors o 
“retrets” de l’entresòl que, al seu torn, estarien per baix de la naia o galeria a nivell de pis principal 
tal i com mostren les imatges posteriors de Mancelli (1609) i Tosca (1704). Finalment, sobre 
aquesta galeria hi hauria hagut una coberta o porxat amb finestres menudes i quadrades 
representades així per Tosca.  

  

Figura 48. 

	 L’any 1501 es van realitzar també altres modificacions al pis principal del pati, elevant el 
terrat entre les torres primera i quarta mitjançant la construcció d’una sala coberta per un sostre de 
fusta, compactant així aquests espais i llevant-li la imatge de torres elevades i destacades en aquest 
perfil del palau. 

   

Figura 49. 
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	 La coberta de la sala dels retrats o dels Virreis va canviar alcançant així l’altura final que 
apareix en els plànols de Manuel Cavallero, dotant així al conjunt d’un renovat front de façana.  

  

Figura 50. 

	 Els estudis que van cegar un dels dos òculs redons de la capella de Santa Caterina al segle 
XVI també s’identifi quen en el traçat dels últims plànols.  

  

Figura 51. 

	 Després de totes aquestes etapes de construcció del Real, el conjunt havia quedat 
pràcticament definit en les seues directrius fonamentals a finals del segle XV. Les reformes durant 
els segles següents fins a la seua destrucció definitiva al 1810 foren actuacions dins d’uns espais ja 
consolidats, algunes d’aquestes intervencions modificarien la imatge medieval que projectava 
l’edifici en aquest moment però no la seua estructura. 
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Figura 52. 
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BLOC 3. CONCLUSIÓ 

	  

	 Després d’aquest recorregut històric del que fora el palau reial de València durant quasi sis 
segles, es pot tenir una lleugera percepció de la imatge que va projectar en les seues etapes més 
desconegudes. A pesar d’haver sigut un referent de construcció tant per a la ciutat com per a altres 
indrets de la Corona d’Aragó, les seues petjades en la història de l’arquitectura local i en la del 
antic regne en general han sigut quasi inexistents. 

	 El fet que molts dels millors arquitectes d’aquests segles intervingueren en les seues obres i 
reformes, fa que la història de l’edifici siga, en part, la història constructiva de la pròpia ciutat. El 
Real va ser apreciat per locals i estrangers que, interessats per allò que traslladaven els arquitectes 
fora de les nostres fronteres, van acabar donant-li una imatge més internacional. Un bon exemple 
d’aquestes apreciacions és la conservació dels plànols de Manuel Cavallero, custodiats pel mariscal 
francès Suchet que va veure en ells la importància suficient com per assegurar-se que no 
desapareixien enmig de la convulsió de la destrucció.  

	 Tot aquest conjunt va quedar configurat en una sèrie de fases constructives successives que 
haurien conformat la hipotètica evolució que ací es presenta.  

	 Suposadament, la zona més antiga corresponent amb estrats islàmics es trobava a la part est 
del pati principal precedida per la primitiva almunia, desapareguda molt abans que la resta de la 
construcció que ens arriba en aquests últims plànols. Aquesta zona est és la que s’acabaria 
coneixent amb el nom de la casa dels marbres i estaria oberta a uns jardins al seu front. A aquest 
nucli se li afegirien posteriorment dos grans cossos flanquejant el conjunt, un dels quals s’acabaria 
convertint en la cambra dels àngels després d’ampliar-lo i sobreelevarlo per a donar-li la categoria 
de torre al segle XV i l’altre conformaria la cuina gran del palau. Més a l’est d’aquesta primera 
edificació, es trobava el real vell que seria el realitzat ja en la primera etapa, en temps previ al rei 
Pere el Cerimoniós. La primera capella del palau o capella baixa juntament amb una sèrie de 
cossos situats entre les torres destinats a dependències de serveis, ja formaven part del primitiu real 
vell en aquest moment. La seua configuració definitiva no arribaria fins al segle XV. 

	 D’altra banda, el gran pati del real no es conformaria fins a la construcció de les grans sales 
que el tancaven durant l’etapa de Pere el Cerimoniós, amb una primera fase de consolidació 
anterior al setge durant la guerra amb Castella i amb la de reparació després d’aquest. També 
durant el segle XIV es va acabar de conformar el pati menut o de la reina. Per tot açò, es pot dir 
que, després de les reformes significatives del Magnànim, a finals de segle XV el Real tindria un 
aspecte similar al que ací es descriu. Malgrat les irregularitats en les obres del conjunt, el palau del 
Real va comptar amb una arquitectura que seguia un mateix mòdul per a algunes de les grans sales 
i fa situar la realització de les obres que el comparteixen pròxima amb el temps. Com es pot 
suposar, les dos zones més antigues descrites anteriorment, com ara la casa dels marbres i el real 
vell, no tenen una configuració tan seriada. Un disseny que es repeteix en molts dels salons del 
palau com el de la façana principal (futura sala dels retrats o virreis), el previ a la capella (dels 
alabarders), el del front de façana del pati menut, la pròpia capella de Santa Caterina o els 
dormitoris de la reina que tanquen el pati pel costat oest. Unes dimensions de, més o menys, 8 
metres que es repeteixen tant en el seu ample com en el seu alt seguint la proporció de 1/1 per a 
les voltes. 
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	 La seua arquitectura segueix la mateixa tradició constructiva que molts dels palaus de la 
Corona, organitzats entorn a grans patis d’escales exteriors i una successió de estances, les unes al 
costat de les altres.  

	 El palau s’havia acabat construint al voltant de diversos patis (el gran al centre, el menut o de 
la reina a l’oest i el del real vell a l’est) que formaven els nuclis dels principals cossos del Real. 
Aquests nuclis dotaven al palau d’una imatge amb un front de dimensions desiguals i altures 
diferents mirant a una gran plaça que s’estenia fins al riu, des de la qual es podia observar el palau. 
D’una banda, ubicat a l’est del conjunt, es trobava el real vell que havia sigut totalment remodelat 
a finals del segle XV durant l’etapa d’Alfons el Magnànim i que conformava un cos de menor 
escala que la resta de la construcció. Es tractava d’una estructura quasi independent que estava 
definida per les dos gran torres almenades que donaven a la façana. Al costat d’aquest, situat en 
una posició retranquejada respecte l’anterior i a l’esquerra del conjunt del palau, s’ubicava el cos 
principal del mateix, on es trobaven els altres dos patis: el pati gran, al voltant del qual s’ubicaven 
les grans estances destinades a la vida pública com ara la casa de l’audiència i es trobava també 
l’escala principal del palau adossada al costat oest, i el pati de la reina, de dimensions menors i 
conformant el cos més occidental on s’ubicaven les estances de la pròpia reina amb les seues 
dependències de serveis a la part baixa i dormitoris, sales i capella de Santa Caterina a la part alta. 

	 En quant al seu aspecte exterior, la façana amb fàbrica de carreuat va ser una de les 
innovacions amb l’objectiu d’engrandir la seua aparença. També les seues torres almenades, amb 
una presència que no van tindre altres palaus, destacaven en el perfil de tot el conjunt. Aquesta 
tipologia de quatre torres als cantons i pati obert interior va ser habitual en moltes de les 
construccions posteriors, doncs permetia una bona organització dels espais amb sales connectant 
entre les torres i trompes per a facilitar l’accés entre les primeres. 

	 El front del palau era una construcció massiva de la que destacaven les diverses torres. Les 
situades al real vell es van reconstruir per damunt de les primitives però seguint la tècnica original i 
la torre dels àngels no va parar d’augmentar la seua altura fins a l’última adició d’un nou pis a 
mitjans dels segle XV, rematada també amb almenes com les anteriors i amb un element de remat 
piramidal sobre l’escala de caragol. Al costat d’aquesta, flanquejant l’entrada principal del palau, 
es situava una altra torre menor coneguda amb el nom dels patges, la estructura de la qual es 
reconeix en planta però no en alçat. Per últim, la torre que tancava el front del palau pel costat més 
occidental era la de l’Alcubla o de la reina, per estar situada pels voltants de les dependències de la 
mateixa, que també comptava amb les seues almenes i sobreeixia de la façana com la resta.  

	 Tant als murs del front de façana com a les torres, s’obrien grans finestres d’arquets (amb una 
o dos columnetes sustentant les corbes) a les estances principals, òculs per a il·luminar les capelles i 
finestres menudes als entresòls i a les golfes. El principal accés al palau es realitzava pel portal 
major del Real, situat entre les torres dels patges i dels àngels, que s’obria al pati principal del 
conjunt. Les portades amb motllures i els paviments de de ceràmica eren també elements 
freqüents. 

	 La seua estructura destaca per l’ús de grans arcs de diafragma sustentant sostres de fusta i 
també per les sales amb voltes amb creueries i claus. L’experimentació amb tècniques paredades de 
rajola a finals del segle XIV va resultar exitosa fins al punt que mestres d’obres d’altres palaus les 
van prendre com a referència. L’ús de nous sostres de fusta substituint els tradicionals enteixinats 
propis de l’arquitectura medieval valenciana va ser un experiment que va portar a emprar l’ús de 
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revoltons entre bigues amb decoracions “a la romana” durant els primers anys del segle XVI. En 
general, en totes les èpoques es va dur a terme alguna transformació d’acord amb l’estil artístic del 
moment. 

	 No obstant, l’absència de l’edifici dona lloc a un seguit de suposicions que deriven de la falta 
d’informació i que obliguen a interpretar, de la manera més objectiva possible, allò que hauria 
pogut ser el palau. Una interpretació a partir de les referències gràfiques i documentals sense 
comptar, malauradament, amb la part de la història contada pel propi edifici. 
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