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EL PALAU
DELS VALENCIANS
El Palau de la Generalitat, l’emblema civil de les
nostres institucions polítiques, va nàixer amb la
voluntat de fer exprés el caràcter pactista, hui diríem consensuat, del poble valencià, per al manteniment del no sempre fàcil equilibri entre els tres
braços de les Corts Forals –el braç eclesiàstic, el
militar i les viles reials– amb la persona del rei i
de les sempre més grans necessitats impositives.
Aquesta voluntat cívica i de compromís, de defensa
de les llibertats i del nostre autogovern, tal com
reflectien els Furs de València, s’havia d’expressar
als ulls del poble amb un edifici monumental que
palesara com a símbol la identitat dels valencians
i les valencianes.
Situat al nucli originari del centre històric de València, a la vora del Fòrum romà, enfront de la Seu i
al costat del Consell municipal, la seua torre Vella
forma part de l’imaginari col·lectiu dels valencians.
Tot i que l’edifici, al llarg dels més cinc segles
d’història, ha passat per nombroses vicissituds i ha

acollit funcions molt diferents, mai no va arribar a
perdre el caràcter cívic i la voluntat amb què va ser
concebut, ni, tampoc, la condició emblemàtica de
punt de referència per a tots els valencians.
La construcció mateixa del Palau és un reflex de la
història del nostre poble. Va nàixer durant aquell
segle esplendorós en què el Regne de València era
un dels centres més importants del comerç de la
Mediterrània. Les nostres exportacions arribaven
arreu d’Europa. Les nostres universitats eren bressol d’humanisme, les arts i la literatura produïren
el segle d’or valencià.
A la part més antiga del Palau podem observar la
traça gòtica en algunes estances, però també les
línies clàssiques del Renaixement. Els grans carreus de pedra de Godella i Rocafort es troben al
costat dels sòcols de taulells de Manises i Paterna, dels marbres del Buixcarró i de la fusta tallada
amb formes capritxoses dels teginats del sostre.
Elements ben dispars que configuren un conjunt
únic i harmònic, resum de l’evolució artística i arquitectònica de diversos segles.

per al nostre poble i un referent obligat de la nostra personalitat. Per això, amb la recuperació de
l’autonomia, el Palau de la Generalitat no podia
ser una altra cosa que la seu de la Presidència
de la Generalitat i del Consell, una línia històrica
que, amb molts entrebancs, els valencians com a
aposta de futur volem mantindre.
Entrar al Palau, visitar-ne les dependències i admirar el valuós patrimoni artístic i simbòlic que
atresora, és una experiència que ens acosta al
nostre passat i ens fa prendre consciència del
que som, com si passàrem els fulls del llibre de
la història, des d’una perspectiva privilegiada.
M’agradaria compartir aquest símbol amb tots
els ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat
Valenciana. Una mirada etiològica al passat que
ens acoste al futur. Les portes del Palau estan
obertes. Benvinguts i benvingudes.

Ximo Puig
President de la Generalitat

Al llarg de la nostra història, el Palau de la Generalitat ha esdevingut escenari de molts fets cabdals
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EMBLEMA
L’emblema de la Generalitat està constitu t amb
l’heràldica del rei Pere el Cerimoniós, representativa de l’històric Regne de València. Este
emblema d’armes consta de dos elements: escut i timbre. L’escut, inclinat cap a la dreta, és
d’or amb quatre pals de gules. El timbre està
compost per un elm de plata coronat; un mantellet d’atzur, amb una creu patent curvilínia
fixada amb una punta agusada de plata i forrat
de gules, i, per cimera, un drac naixent d’or,
alat, linguat de gules i dentat de plata.

L’emblema, constitu t com a escut oficial de la
Generalitat en 1984 i amb una gran complexitat heràldica, comportava enormes problemes de reproducció. A fi d’adaptar-lo al nostre
temps i a les noves necessitats de comunicació, en els anys huitanta se’n va efectuar una
revisió i un redisseny fins a aconseguir una
versió de traç més modern i simplificat que,
respectant i incloent tots els elements bàsics
de l’emblema original, tinguera una vigència
més enllà de les modes i tendències.
Fruit d’eixe esforç creatiu, l’emblema revisat
s’ha convertit en el símbol que forma part de
la identitat corporativa de la Generalitat, una
imatge amb què hui en dia tots els ciutadans
reconeixem i identifiquem esta institució.

Les Corts
El President de la Generalitat
El Consell
Sindicatura de Comptes
Síndic de Greuges
Consell Valencià de Cultura
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Consell Jurídic Consultiu
Comité Econòmic i Social

Institucions d’autogovern
de la Comunitat Valenciana.
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EL PALAU DE
LA GENERALITAT
El Palau, monument per excel·lència del centre
històric de la ciutat de València, té els orígens en el
segle XV, fins a aconseguir la seua fisonomia definitiva en el segle XX: és el resultat d’un llarg procés
de construcció que amb els segles n’ha modificat les
formes i tècniques, la decoració de les sales i inclús
les funcions. No obstant això, sempre va ser un referent actiu de la nostra història.

El Palau s’emplaça en una zona on la història de la ciutat reconeix el fòrum romà o
la basílica visigòtica i la mesquita àrab. I,
més tard, després de la conquista de Jaume I, prop d’allí s’alçarien la seu, el palau
arquebisbal i els grans casalots o palaus
dels cavallers nobles, que donarien nom
al carrer.

Palau de la Generalitat
Fatxada de la plaça
de Manises i carrer de Batlia.

La seua edificació ha d’entendre’s com un
vast procés paral·lel a les seues funcions
com a seu de diverses institucions, la qual
cosa ha comportat una mescla d’estils difícil d’encasellar com a conjunt.
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Antic emblema de la Generalitat amb les insígnies
dels seus tres braços: el militar, el religiós i el civil.

El Palau tingué l’origen en la casa d’un noble, a la
qual se’n van anar afegint altres de ve nes, que la
història convertí, primerament, en seu de la Diputació de la Generalitat del Regne de València, màxima institució foral dels valencians. Més tard, amb
la pèrdua dels furs, ací es va establir l’Audiència
Territorial (a partir de 1751), fins a l’any 1923, en
què s’instal·la la Diputació Provincial.
En 1978, amb l’aprovació del règim preautonòmic,
la Presidència del Consell s’acomoda en el Saló
Daurat gran o Studi Daurat, i quatre anys després,
en 1982, s’aprova l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i el Palau acull les dos màximes institucions dels valencians: Les Corts i el
Consell. En 1984, Les Corts prenen possessió de
la seua nova seu en el pròxim palau de Benicarló,
i la Presidència de la Generalitat es queda definitivament al Palau.

En 1931 és declarat Monument Historicoartístic Nacional, i en 1975, la Diputació instituïx el
conjunt que s’alça al seu voltant com a Conjunt
Historicoartístic Provincial a fi d’evitar-ne la degradació i, al mateix temps, refermar oficialment
l’última gran reforma de l’edifici (1942-1951).
La consolidació de la Generalitat com a primera
institució dels valencians, així com les necessàries reestructuracions en l’orde funcional i de
seguretat del Palau, han aconseguit un equilibri
entre els menesters d’una administració moderna i la dignitat pròpia de la nostra autonomia.
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El barri de la Seu, en el centre històric de la ciutat, acull alguns dels edificis més representatius
de l’arquitectura civil i religiosa de la ciutat: les
torres dels Serrans, les torres de Quart, la basílica de la Mare de Déu, la catedral i el Miquelet,
la torre de Santa Caterina, el palau de Benicarló
–seu de Les Corts– i el Palau de la Generalitat.
La plaça de la Mare de Déu articula els diferents
espais. D’esta plaça ix el carrer de Cavallers,
principal via de la ciutat antiga on els nobles tenien les mansions, moltes de les quals encara es
conserven, molt prop de les seus del poder polític.
En els jardins contigus al Palau s’erigia, fins al segle XIX, l’antiga Casa de la Ciutat o Batlia, que va
cedir el nom al carrer. El Palau i la Batlia estaven

Vista aèria del barri de la Seu.

Vista del Palau des del
carrer dels Cavallers.

Miquelet, campanar de
la catedral de València.

separats pel carreró denominat dels Ferros de la
Ciutat, fins que en 1860 va ser derrocat l’edifici
de la ciutat, amb la qual cosa el Palau s’obria a
la plaça i els seus voltants s’esponjaven: la torrassa antiga quedava lliure d’ombres i aguaitava, poderosa, entre els carrers de la Batlia i de
Cavallers, a la plaça de la Mare de Déu.
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Jaume I, en la Sala de la
Capella o Saló de Reis.

COMPENDI
HISTÒRIC
Per a entendre el procés de construcció del
Palau, que es dilata al llarg dels últims cinccents anys, és necessari un compendiós repàs
de la seua història, que va unida a la dels valencians. La necessitat de sufragar els gastos de
la Corona d’Aragó va portar el Regne de València, entre altres, a acordar, en les Corts Generals de Montsó (1362), un oferiment d’impostos
a la monarquia, coneguts com a generalitats i
compartiment. Al principi, un administrador es
va encarregar de resoldre dubtes; un auditor,
dels comptes; i una tercera persona, d’exercir
i cuidar els drets del regne. Una partida dels
tributs va ser destinada al lloguer i la compra
posterior d’una casa per a poder reunir-se. El
rei Alfons III de València (V d’Aragó), històricament conegut com el Magnànim, creava per
llei (1418) la Diputació de la Generalitat del

Regne, encara que abans ja s’havia reunit de
manera esporàdica, per tal d’administrar els
tributs. Els “electes o diputats que van augmentar la importància de la creació primitiva
i complien tots tan rigorosament la seua comesa que ni inclús els mateixos béns del patrimoni reial estaven exempts de contribuir
amb els impostos establits”, segons relata el
Marqués de Cru lles. Una institució que havia
nascut com una simple hisenda es convertix,
en pocs anys, en una estructura administrativa i amb un cert caràcter polític.
La institucionalització de la corporació ocasiona la necessitat d’un edifici que l’albergue.
Després de les reunions inicials en la seu de
la Confraria de Sant Jaume de València (actual convent de la Puritat), o en la casa dels
Centelles (en l’església de Sant Llorenç, enfront de la seu de Les Corts), en 1422 es decidix adquirir la casa del notari Jaume Desplà, situada en l’actual carrer de Cavallers
(abans Major de Sant Nicolau i, després, de
Les Corts).
L’elecció de l’emplaçament no és banal, ja
que la Casa de la Ciutat o de la Batlia estava
separada per un carreró, en els actuals jardins de la Generalitat.
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A pesar dels problemes econòmics amb què
s’enfronten els Àustries, especialment Carles I, i
les consegüents dificultats per a recaptar impostos, l’expulsió dels moriscos en 1609 i el conflicte ocasionat per la mort sense descendència de
Carles II en 1700 són els dos fets històrics de més
repercussió sobre la nostra economia i, com no
podia ser d’una altra manera, sobre el procés de
construcció del Palau.
En 1707, després de la Guerra de Successió, Felip
V de Borbó prescindix dels furs, nomena nous diputats de la Generalitat i les seues rendes passen
a ser administrades pel superintendent de la Hisenda Reial. La Generalitat tancava així un període
de gran pes polític i econòmic.
Des de 1751 fins a 1923 passa a ser seu de
l’Audiència Territorial borbònica. L’edifici, mentrestant, havia guanyat espai i havia consolidat la
seua estructura, però encara havien d’arribar les
espoliacions i amputacions dels segles XVIII i XIX.
La reestructuració provincial de 1833 comporta,
dos anys més tard, la creació de la Diputació Provincial, que, després d’un període de quasi un segle en el palau del Temple, en 1923 es trasllada a
l’edifici de la Generalitat.

Pere III el Cerimoniós
(Balaguer 1319, Barcelona 1387),
en la Sala de la Capella o Saló de Reis.

Alfons III el Magnànim
(Medina del Campo 1396, Nàpols 1458),
en la Sala de la Capella o Saló de Reis.

La Diputació s’encarrega de conservar-lo des de
1888, i, a partir de 1923, inicia un procés de rehabilitació que trau a la llum uns quants finestrals
gòtics i els teginats del Saló Daurat gran o Studi
Daurat i del Saló Daurat xicotet o Retret Daurat.
En este període es pren en consideració el projecte d’ampliació del Palau de 1580, que preveia
la construcció d’una segona torrassa, simètrica
de la primera, en el costat que dóna a la plaça
de Sant Bartomeu. Però és en 1942 quan s’inicia
l’expropiació de les vivendes necessàries per a
l’ampliació: es construïx un pati nou, es tanca el
cos central i tot això es corona amb la nova torrassa; a més, s’habilita la part antiga per als usos
nous del Palau. En 1951 conclouen les obres que
havien sigut projectades quasi quatre-cents anys
abans i que, a la vista del conjunt, ha fet que més
d’un puga dubtar un moment abans d’indicar quina és la part nova o quina la vella.

17

LA FATXADA
OEST DEL PALAU
DE LA GENERALITAT:
LA TORRE NOVA
Situant-nos en la plaça de Manises, ens trobem la
Fatxada Oest del Palau de la Generalitat i la Torre
Nova que forma part d’esta.
La intervenció més impactant de totes les que s’han
realitzat sobre el Palau de la Generalitat va tindre
lloc entre 1945 i 1953, quan l’arquitecte de la Diputació, Luis Albert, du a terme un ambiciós projecte
d’ampliació.
Les obres d’esta intervenció inclouen l’ampliació del
cos central i la creació d’una nova torre que remata
el costat oest del volum del palau ja existent. És esta
torre la que conforma la nova fatxada oest del Palau
de la Generalitat, en la qual es repetix l’esquema de
les fatxades i la coberta de la Torre Vella, encara que
no l’alçada de les plantes.

Palau de la Generalitat. La Torre Nova.

La Torre Nova es compon de planta semisoterrani, baixa, entreplanta, primera, segona, tercera (que disposa d’una xicoteta zona
d’entresolat) i quarta, sobre la qual hi ha el porxe o zona davall de la coberta.
La composició d’esta fatxada està basada en la
de la Torre Vella, però marcant una clara simetria quant a la disposició de les finestres sobre
un eix vertical central i dos finestres més situades a un costat i a l’altre d’este eix. El buit de la
porta està format per un arc de mig punt sobre
el qual se situa un escut realitzat en la mateixa
època que la portada. Es distingix de la fatxada oriental de la Torre Vella en el fet que en la
planta primera s’introdu x una tipologia diferent
de finestres, que es rematen amb un arc lobulat, reinterpretació de l’arquitecte del buit gòtic
existent en la part antiga.
Els elements arquitectònics de l’ampliació interior, igual que en l’exterior, van ser “a l’estil”
dels originals existents en la part antiga: escales de pedra, portades de pedra treballada,
elements de fusteria, teginats i cassetonats no
estructurals, aplacat de pedra i panells de fusta
en les parets.
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Palau de la Generalitat
Torre Vella i carrer de Cavallers.

LA FATXADA DEL
CARRER CAVALLERS
La fatxada principal, jalonada per dos torrasses, la Torre Vella i la Torre Nova, rep el visitant en el carrer de
Cavallers. Des del carrer, abans d’entrar en el Palau –
millor si ens situem amb perspectiva–, podem apreciar
l’aspecte de palau valencià del segle XVI, amb el portal
de mig punt rematat per una gran dovella.
Sobre un semisoterrani que s’obri quasi arran de terra,
s’alcen tres altures. En l’entreplanta s’obrin uns finestrals
rectangulars semblants als que també va projectar Pere
Compte en la Llotja, que se sostenen sobre columnes laterals tancades amb capitells de figures fantàstiques. La
planta principal està formada per la característica sèrie
de finestrals trilobats. Davall del ràfol prominent, en la
tercera altura, hi ha una galeria d’arquets. Tot això tancat
per una teulada de dos vessants que contrasta amb les
quatre de la torrassa primitiva.
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La torre més antiga de la fatxada principal, la Torre Vella, és el reflex estilístic de la construcció:
arreplega en la fatxada característiques gòtiques, herrerianes o renaixentistes, fruit dels
canvis arquitectònics del segle XVI. Els finestrals
de l’entreplanta seguixen el mateix esquema
que els del cos central. En el primer pis contemplem el gòtic dels arcs, igual que en el cos
central, però rematats per un frontó triangular
afegit d’estil renaixentista. El balcó cantoner es
va construir perquè les autoritats pogueren tindre una perspectiva de la processó del Corpus. El
rematament de la torre, d’estil herrerià, està coronat per una cornisa i balustrada de pedra amb
ornamentació d’esvelts pinacles en cada cantó i
una sèrie de poms esfèrics als quatre laterals.
Esta imatge, en conjunt, ens permet acostarnos al que en el seu temps van ser les cases
dels nobles valencians. Un exemple característic
d’això és el pròxim palau dels Borja de Benicarló,
constru t al començament del segle XVI i actual
seu de Les Corts en la plaça de Sant Llorenç.

Detall del balcó del cantó
i finestral trilobat.
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PATI GÒTIC
Deixant arrere la fatxada exterior del carrer de Cavallers, ens endinsem per la porta principal en el
Pati Gòtic o Pati Antic a través del vestíbul.
El Pati Gòtic està format per tres seccions, dos
cobertes –la primera i més antiga i la tercera,
amb accés des de la plaça de Manises, les dos
amb escales als dos costats que comuniquen amb
l’entreplanta– i una central descoberta a la llum,
que és el pati pròpiament dit. Des del pati central
podem apreciar l’estructura en forma de trompa
que servix de base a l’escala de caragol que comunica la planta principal amb les superiors.
En la tercera crugia o secció, a l’esquerra, el mestre Pere Compte, que col·laborava amb Joan Yvarra i Francesc Martínez en la Llotja, va dissenyar la
que seria l’escala d’honor, que més tard, en 1511,
va ser substituïda per la de Joan Corbera. Este
últim va treballar la pedra fins a aconseguir una
barana tallada de pinacles i motlures, que deixen
a la vista els nervis de l’obra. Esta joia del gòtic flamíger està formada per dos trams en angle recte
units per un replanell.

PLANTA BAIXA

Pou. Pati Gòtic.

Escala d’honor constru da
per Joan Corbera en 1511.
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Corredor obert del Palau
de la Generalitat.
En el mateix pati, no hem de deixar d’admirar
l’escultura de bronze titulada L’Infern de Dant
(1899), de Marià Benlliure, inspirada en La Divina Comèdia. En l’escultura, Dant, guiat per Virgili,
descendix a l’avern.
La distribució en unes quantes plantes i entreplantes al voltant d’un pati descobert inclou el Palau
entre les inconfusibles cases nobles de la ribera
del Mediterrani. La seua singularitat, que alhora
el diferencia dels seus semblants, és l’amplitud
dels arcs escarsers alçats als dos extrems del pati,
així com l’absència de la galeria d’arcs tan comuns
en altres palaus, cosa que produïx una sensació
d’alleujament en el visitant.

Estàtua del ballester del Centenar
de la Ploma, de Salvador Furió Carbonell.

Ximenera. L’Infern de Dant,
de Marià Benlliure.
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SALÓ DAURAT GRAN
I SALÓ DAURAT XICOTET
En l’entreplanta, partida pel pati gòtic, trobem a mà
esquerra tres sales antigues que en el seu temps van
ser assignades a uns usos concrets: escrivania, arxiu i sala de reunions (Sala Vella o Sala del Consell),
respectivament vistes des de l’entrada principal.
D’altra banda, si pugem per l’escala de la dreta, la de
la torre, entrarem al Saló Daurat Gran o Studi Daurat i per les portes del fons arribarem al Saló Daurat
Xicotet o Retret Daurat.

ENTREPLANTA

Les dos sales van ser constru des entre 1517 i 1538,
i amb estes, a més d’ampliar l’espai, es pretenia posar en pràctica una idea antiga de tots els diputats:
que la Diputació de la Generalitat disposara d’un palau digne. La sala gran va tindre la seua funció com
a lloc de reunió extraordinari, encara que de tant en
tant fou presó de nobles. Al seu torn, la sala menuda va servir com a sala de juntes comuna, sobretot
perquè, com que era un espai recollit, se suportaven
més bé els hiverns freds.

Portada d’ingrés al Saló Daurat
Xicotet o Retret Daurat.
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Rosetó octogonal
del Saló Daurat Xicotet.

L’element més característic tant del Saló Daurat Gran com del Saló Daurat Xicotet és el teginat daurat, del qual prenen el nom. Entrarem al
Saló Daurat Gran per una portalada emmarcada
per columnetes que sostenen un arc polilobulat.
En l’interior, el teginat daurat establix una relació d’igualtat entre la simetria renaixentista i el
gust mudèjar. Cada cassetó porta en l’interior
una altra figura en forma rombo dal que, alhora,
inclou un octògon amb un floró central penjant.
Tot això està treballat amb el minuciós tall mudèjar, però ja esguitat pels més característics

Detall del teginat
del Saló Daurat Gran.

motius renaixentistes, com les fulles d’acant,
bustos, òvuls, dards i denticles. Esta obra, feta
pel mestre Genís Llinares, va ser policromada
en or per Joan Cardona. Actualment hi ha alguns
objectes d’interés, com dos cadires de frares del
final del segle XVI i començament del XVII, un bell
Sant Miquel procedent del Museu de Belles Arts
de València, una taula antiga de l’època de Felip
II i un quadro que representa el Tribunal de les
Aigües, de Bernardo Ferrándiz.

El Tribunal de les Aigües,
de Bernardo Ferrándiz.
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Podem accedir al Saló Daurat Xicotet per alguna de les dos portes del fons; la de l’esquerra,
una de les més belles del Palau, està formada per dos columnetes que tanquen un arc
flamíger sobre el qual hi ha esculpits dos centaures. En el teginat d’esta sala, restaurat recentment, s’observa un canvi en la distribució
geomètrica. Els cassetons estan formats ara
per octògons simètrics que donen l’aparença
de figures triangulars i quadrades, adornats
per roleus vegetals, denticles, florons penjant
i una gran varietat de medallons amb caps humans i dracs. Igual que en el Saló Daurat Gran,
el teginat va ser obra de l’equip de Genís Llinares, ara ajudat pel seu fill Pere Llinares Blasco
que la conclouria a la mort de son pare. A pesar
de la semblança entre les dos sales –ocasionada a vegades per la seua homonímia–, hem
de destacar la profunditat i complicació en els
cassetons del Saló Daurat Xicotet, davant de la
monotonia del Saló Daurat Gran. En les dos sales destaca el gust mudèjar fos amb elements
renaixentistes.
Per una porta de motlures mixtilínies travessarem la tercera crugia del pati per a enllaçar
amb l’escala de Corbera, que ens conduirà fins
a la primera planta.

Saló Daurat Gran o Studi Daurat.
Vista general.
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ESCRIVANIA
Des del Pati Gòtic accedim també a la Sala
d’Escrivania, considerada una estança noble
del Palau de la Generalitat, la ubicació de la
qual s’ha mantingut intacta des dels seus orígens en el segle XV.
Des de 1422, any en què l’antiga Diputació de la
Generalitat del Regne va formalitzar l’adquisició
de l’edifici del Palau de la Generalitat, la casa ja
comptava amb sales de reunions i d’Escrivania.
A l’entrada del vestíbul de l’edifici hi havia estables a l’esquerra i un paller a la dreta. Just
damunt d’estos estables, en una entreplanta,
es trobava l’Escrivania.

En 1494, el picapedrer Joan Corbera va dur a terme la primera modificació important en la sala,
fent la portada de pedra, visible des de l’actual
Pati Gòtic.
Moltes han sigut les intervencions posteriors
que ha experimentat el Palau de la Generalitat,
però l’última rehabilitació integral, duta a terme
en 2008, ha sigut la que ha permés recuperar
l’estança com a espai diàfan i el teginat del segle XV original de la Sala d’Escrivania, que havia quedat ocult davall dels falsos sostres construïts, al costat dels envans, per a ser usats com
a despatxos administratius.

ENTREPLANTA

Sala de l’Escrivania.
Vista general.
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Teginat de la Sala Vella
o Sala del Consell.

SALA VELLA
La Sala Vella o Sala del Consell està situada en
l’entreplanta primera del Palau de la Generalitat.
Es va construir en 1481 i, des de llavors, ha tingut
usos molt diversos, encara que sempre ha sigut
testimoni de les actuacions dels valencians notables i de les magnes reunions de la Generalitat.
El mestre ebenista Antoni Peris Alterol va ser
l’encarregat de la reparació del sostre i, per a re
alçar-lo més, el 23 d’octubre de 1494 els mestres
obrers de la Vila van començar a obrar els arcs de
les finestres de la Sala.

ENTREPLANTA

La Sala Vella o Sala del Consell destaca per la policromia del teginat i per la portada de pedra treballada, atribu da a Pere Compte, que servix d’accés
des del Pati Gòtic.
Actualment, la Sala Vella o Sala del Consell és, per
la simbologia i les referències històriques que té, el
lloc on es fan les sessions plenàries del Consell de
la Generalitat Valenciana.

Sala Vella o Sala del Consell.
Vista general.
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Escala d’honor amb portes d’accés a la Sala
la Capella o Saló de Reis i a la Sala d’Honor.

Artesonado de la Sala Vella
o Sala del Consell

PLANTA PRINCIPAL
L’escala d’honor ubicada en el Pati Gòtic dóna accés a la primera planta, planta principal del Palau; seguint l’esquema del
pati central, la dividirem en dos seccions: d’una banda, la de la
casa antiga, formada per la Sala de la Capella o Saló de Reis,
amb finestres en el carrer de Cavallers; la Sala d’Honor, en el
cos central, i el Saló de la Ximenera i el de Calixt III, que s’obrin
sobre la plaça de Manises.
En la secció de la torre està la Sala Nova o Saló de Corts.
En el replanell d’accés a la planta principal hi ha una doble porta que forma un angle de 90º. En este podem apreciar, sobre un
arc, els tres emblemes de la Generalitat: Sant Jordi, en representació de l’estament militar; la Mare de Déu, per l’eclesiàstic,
i l’Àngel Custodi, en representació de la noblesa. Este símbol,
representatiu de la Generalitat, hui ho és de Les Corts. En l’arc
angular d’este replanell sobre xen cisellats dos bustos enfrontats, probablement de Ferran el Catòlic i Germana de Foix.
Per la porta frontal s’accedix a la Sala d’Honor, antigament destinada a reunions especials de jurament i a altres que requerien
més protocol.

39

PLANTA PRINCIPAL

Felip II, de Pablo Pontons,
Oli del s. XVII.

SALA DE LA CAPELLA
Una vegada situats en la Planta Principal, travessem
l’arc mixtilini de l’esquerra i ens trobem en una de les
estances més importants del Palau: la Sala de la Capella o Saló de Reis, que s’anomena així perquè la capella
està ubicada en esta dependència. En la Sala, també es
troba la sèrie de retrats, majoritàriament imaginaris,
dels reis que van governar València, amb el seu ordinal
particular per al Regne de València, sèrie que va ser iniciada en el segle XVII. La Sala s’alça sobre la crugia de
bigues del vestíbul i aguaita al carrer de Cavallers amb
els seus quatre finestrals partits per columnes fines. La
construcció de l’estança, iniciada en 1511, la devem a
Joan Mançano. El teginat original va desaparéixer en el
segle XIX i va ser substitu t per l’actual. Hui en dia esta
Sala és utilitzada per a recepcions.

Frontal de l’altar de la capella, s. XV.
Brodat en or l’antic emblema de la Generalitat.
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Un extrem de la Sala de la Capella va ser reservat per a Capella, peça necessària en les cases
dels nobles de l’època, separada tan sols per un
reixat de ferro i un simple cortinatge. L’antic altar va ser decorat a partir de 1514 amb els emblemes, mencionats abans, dels tres estaments
de la Generalitat, a més de les figures de Crist en
Majestat, la Mare de Déu amb el Xiquet, profetes
i serafins; això representava una de les primeres
mostres del Renaixement a València. Però no ha
perviscut res.

PLANTA PRINCIPAL

Es va subhastar i en lloc seu es col·locà un nou
retaule entallat per Jaume Fontestad i pintat per
Joan Sarinyena. Està compost per tres cossos: la
part central l’ocupa la Mare de Déu entronitzada
amb el Xiquet, flanquejada a l’esquerra per Sant
Jordi que llanceja el drac, i a la dreta per l’Àngel
Custodi, que empunya els símbols de la corona. La base o predel·la està ocupada per diverses escenes de la vida de Maria: l’Anunciació, a
l’esquerra; l’Adoració dels Pastors, en el centre,
i l’aparició de Sant Bernat, a la dreta. Tancant el
retaule, en la part superior hi ha una representació de la Santíssima Trinitat.

Capella. Retaule amb la Mare de Déu i el Xiquet rodejats
d’àngels, de Joan Sarinyena.
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SALA NOVA
Una porta d’estil renaixentista constru da amb pilastres de jaspis grisos i rojos, d’orde dòric, rematada –una vegada més– pels escuts dels tres estaments de la Generalitat i coronada a un costat i a
l’altre pels bustos de dos reis, ens obri la perspectiva de la Sala de la Capella o Saló de Reis.

PLANTA PRINCIPAL

Tant esta porta com la seua cara interior són obra
dels mestres marbristes genovesos Joan Marià i
Joan Baptista Abril (1590-1592), encara que el projecte, de 1584, pertany a Pere Grossari. La cara interior de la porta té una estructura semblant, encara que l’acabament el formen tres cossos amb
les pintures de les imatges de la Mare de Déu, Sant

Sala Nova o Saló de Corts que dóna
accés a la porta de la Sala de la Capella.

Davall del complex sostre de la
Sala hi ha una tribuna.

Jordi i l’Àngel Custodi, coronats en els extrems per
dos bustos que, probablement amb els de la cara exterior, representen els reis: Pere II, Alfons III, Ferran
el Catòlic i Felip II, en el regnat dels quals es va edificar el Palau.
La Sala Nova, més coneguda com a Saló de Corts,
deu el seu nom, erròniament, a una interpretació
equívoca de les seues pintures; en estes es pot contemplar una sessió o sitiada dels diputats electes de
la Generalitat del Regne, que assumien la representació del Regne i es reunien entre una convocatòria
de Corts i la següent però la veritat és que una sessió
de Corts, amb la presència del rei, no es va fer mai
en esta Sala.
Els diputats, a més d’ampliar l’edifici amb una nova
sala, volien convertir-lo en seu de les seues sessions, i per això van encarregar, una altra vegada,
el teginat al mestre Genís Llinares (1540); quan va
morir, el van continuar els seus fills Pere i Martí, i,
al final, el va concloure en 1566 el fuster i arquitecte
Gaspar Gregori.
El pare va preparar vint-i-un cassetons amb la mateixa estructura que el del Saló Daurat gran també
conegut com a Studi Daurat, però sense policromar
en or, la qual cosa no fou obstacle per a aconseguir
una ornamentació sublim.
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La galeria que servix de suport al teginat envolta
tota la Sala. Se sosté sobre robustes mènsules,
adornades individualment amb motius humans,
vegetals i mitològics. Entre les mènsules descobrim quaranta-cinc baixos relleus amb una gran
varietat representativa que engloba motius bíblics
i profans al voltant de la virtut. El punt central de
cada un dels costats de la Sala està reservat per
als emblemes de la Generalitat.
La tribuna s’obri a la Sala amb una balustrada sobre la qual descansa l’arcuació, formada per arcs
de mig punt. La unió amb el teginat es resol amb
un arquitrau i una motlura amb motius ovals.

Sala Nova o Saló de Corts.
Vista general.
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Sòcols de taulells del segle XVII.

o tresorers a la seua dreta, a més de l’assessor i
síndic, a l’esquerra). La sessió transcorre davall
d’un tapís roig i groc, interromput per un dosser
amb els escuts de la Generalitat; a més, hi ha una
taula recoberta de domàs roig, que trenca la simetria del quadro. El seu realisme és aclaparador.

En la Sala Nova hi ha un sòcol compost per taulells,
que va ser fet a partir de 1568 seguint les pautes que
marcaven Sevilla i Talavera. En el sòcol s’il·lustren
motius ornamentals sobre blancs, blaus, grocs i
ocres suaus, en alguns dels quals va participar el
pintor Joan de Joanes. La decoració ceràmica es
completava amb un paviment de taulells, acabat en
1576, que no ha arribat fins a nosaltres.
Les pintures de la Sala van substituir els tapissos que la decoraven al començament. El conjunt
representa una sessió sitiada de les Corts amb
l’assistència dels representants dels tres estaments.
En 1591, els diputats encarreguen a sis pintors que
estudien la tècnica idònia per a les teles de cada
un dels costats. El pintor Joan Sarinyena inicia la
seua obra en el mur del carrer de Batlia, en el qual
representa sis diputats, dos per cada estament,
assistits pels oficials de la institució (tres clavaris

L’èxit de la peça va induir els diputats a encarregar a diversos pintors la representació de tots
els estaments. Vicent Requena pinta l’estament
eclesiàstic a la dreta de la tela de Sarinyena. Asseguts cada un en el seu setial, amb els vestits
propis de la seua representació, mitres i bàculs,
davall d’una xicoteta mitjacanya de la Mare de Déu

Sessió de les antigues Corts Valencianes.
Sala Nova o Saló de Corts.
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amb el Xiquet sostingut per àngels dels quals cau
el filacteri BRAS ECLESIASTICH, i sobre un fons de
tapís grana i or, mantenen una sensació de vida gràcies a les mirades que s’entrecreuen i a l’aparença
de conversació.
En el mur dels jardins de la Generalitat, l’italià Francesco Pozzo va pintar els nombrosos representants
de l’estament militar, fet que el va obligar a situarlos en quatre files i a augmentar-ne la profunditat.
Igual que els anteriors, manté els cortinatges i situa
en el centre superior el distintiu de l’estament militar amb el filacteri ESTRENVO BRAS MILITAR, però
el caràcter hieràtic d’estos contrasta amb la mobilitat dels eclesiàstics.
Esta obra hagué de ser retocada una vegada conclosa per a donar maduresa als personatges i un
aspecte més adequat a parer dels diputats, perquè,
segons ells, els cavallers “No tenien semblants als
dels regnes de Espanya sinó als de Ytalia”.
Entre les finestres de la Sala Nova que donen al
carrer de Cavallers, Pozzo va pintar una comare
al·legòrica de la justícia per a recordar als electes la
virtut amb què s’ha d’exercir la res publica.
L’estament estava representat pels jurats de la ciutat de València i pels representants de les viles i ciutats reials de primera i segona categoria; en total,
trenta-tres. No hem d’oblidar que només podien assistir a les assemblees els representants de les poblacions importants sotmeses a la jurisdicció reial.

Braç eclesiàstic.

Braç militar.
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Representants de les viles
i ciutats reials.

Braç civil.

Joan Sarinyena va pintar els quatre jurats de la
ciutat, amb les seues gramalles roges i les seues
armes, al costat de l’estament eclesiàstic. Sobre
un tapís d’idèntics colors als anteriors, els àngels
sostenen l’escut de l’Àngel Custodi, figura que es
repetix en la resta de representants reials.
Vicent Mestre es va encarregar de plasmar els
representants de les viles i ciutats de primera
categoria en el mur oposat a la testera, mentres
que Lluís Mata es va ocupar de la resta dels representants en els angles situats en el mur del carrer
de Cavallers.
Sobre les sales que formen la planta principal, el
Palau té una segona planta, dedicada exclusivament a albergar dependències administratives de
la Generalitat, a la qual s’accedix tant des de la
planta principal com des de la Porta exterior de la
Plaça de Manises.
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PLANTA TERCERA

BIBLIOTECA
A l’endinsar-nos en l’interior de la Torre Vella per
l’escala de caragol situada al costat de la portada de
la Sala Nova o Saló de Corts, podem observar una
tercera altura, que formaria la tercera planta i on
trobem la Biblioteca.
En 1565, com que no hi havia espai, es va decidir utilitzar l’estança com a biblioteca de la casa, encara
sense ús, ubicada sobre la Sala Nova o Saló de Corts.
Els armaris, un dels conjunts més importants de
l’ebenisteria valenciana, van ser obra de l’ebenista
Gaspar Gregori. Esta obra va durar fins a 1585, any
en què és acabada i acceptada.

Biblioteca. Vista general.
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