
6. LA CATEDRAL 
 

La catedral de València és seu de l'arque-
bisbat de València i està dedicada a Santa 
Maria per desig del rei Jaume I, conqueridor i 
fundador del regne de València. Fou 
consagrada l'any 1238 per l'arquebisbe de 
Tarragona Pere d'Albalat. Es troba sobre 
l'antiga mesquita, que al seu torn s'havia alçat 
sobre l'antiga seu visigòtica. 

El gòtic català o mediterrani  és l'estil 
predominant d'aquesta catedral, tot i que 
també conté elements del romànic, del gòtic 
francés, del renaixement, del barroc i 
neoclàssic. Al seu interior es venera el Sant 
Calze, datat del segle I, i donat a la catedral 
pel rei Alfons el Magnànim el 1436. 

 
L'estructura principal de la Seu de València es 
va alçar entre els segles XIII i XV, raó per la 
qual és principalment d'estil gòtic . No obstant 
això, la seua construcció es va prolongar 
durant segles, per la qual cosa hi trobem una 
barreja d'estils artístics - el romànic, el 
renaixement, el barroc i el neoclàssic.  

Com a curiositat tenim que les tres portes de 
la catedral són de tres estils diferents: la porta 
dels Apòstols  és d’estil gòtic francés (s. XIV), 
la porta de l’Almoina  d’estil romànic (s. XIII) i 
la dels Ferros  d’estil barroc italià (s. XVIII).  

 

7. EL MICALET 
 

La construcció de la torre s'inicia el 1381 i 
finalitza el 1429. És una torre d'estil gòtic 
català, té 51 metres d'altura fins a la terrassa, 
i 63 metres en total. Té forma de prisma 
ortogonal, i posseeix 207 graons. 

Durant molts segles va ser anomenat Campanar 
Nou o Campanar de la Catedral, per diferenciar-lo 
del Campanar Vell, una torre de planta quadrada i 
factura romànica, ubicada al carrer de la Barcella, 
i de la qual queden escasses restes murals . A 
poc a poc va anar transformant el seu nom en 
Torre del Miquelet , per la gran campana de les 
hores, que ha servit per denominar, al conjunt. 

El Miquel és la campana principal, que dóna nom 
a la torre. És la que marca les hores, es va fondre 
al 1532, i pesa 10.997 quilograms, la més gran 
encara en ús de tota la Corona d'Aragó. 

 

8. LA LLOTJA DE LA SEDA 
 

 
La Llotja de la Seda, de València o de Mercaders 
és un edifici civil  d’estil gòtic  mediterrani , 
dissenyat pel mestre d’obre Pere Compte, i 
construït entre el 1482 i el 1548. Era un edifici 
destinat a les transaccions comercials fetes pels 
mercaders o pels corredors d'orella que feien 
d'intermediaris, o siga era un mercat regulat. 

Les façanes rectangulars de pedra picada, els 
sumptuosos medallons renaixentistes, les 
artístiques escultures i gàrgoles, les perfectes 
proporcions de les parts i les finestres dels escuts 
i del merlets, recorden l’esplendor del gòtic 
mediterrani. Interior: destaquen les columnes 
helicoïdals. 
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1. ESTACIÓ DEL NORD 
 

 
És la principal estació de ferrocarril de la 
ciutat de València. 

Va ser construïda entre 1906 i 1917 i va ser 
dissenyada per l'arquitecte Demetrio Ribes i 
s'emmarca en l'estil modernista , en concret 
l’estil Sezession de Viena (Àustria), que es 
caracteritza per un estil de línies rectes en 
contraposició a les formes sinuoses més 
típiques del modernisme valencià. 

En la seva construcció s'empren nous 
materials  introduïts a finals de la centúria 
anterior, com l'estructura metàl·lica en forma 
de marquesina. L'estació ofereix una façana  
horitzontal, amb tres cossos d'edificació 
ressaltats en forma de torrasses.  

Decoració de l’exterior:  elements ceràmics i 
temes inspirats en l'agricultura valenciana. 
També la repetició constant de l'escut de la 
ciutat com a rematada de les marquesines, 
així com l'estrella de cinc puntes i l'àguila, 
símbol de la velocitat. 

Decoració de l’interior : sobretot a la planta 
baixa, amb ceràmiques vidriades, trencadís i 
un mosaic de Josep Mongrell a l’oficina 
d’atenció al viatger. Els sòcols de cada porta 
o finestral interior del vestíbul estan recoberts 
de fusta i en els més alts es pot llegir el lema 
"bon viatge" en distints idiomes. 

 

2. TORRES DE QUART 
 

Són un parell de torres bessones, que 
formaven part de la muralla medieval que 
envoltava el nucli antic de la ciutat de 
València, la funció era defensar la ciutat. 

Les Torres de Quart van ser construïdes al 
segle XV, entre els anys 1441 i 1460. 
Aquestes torres emmurallades han suportat la 
Guerra de la Independència dels francesos, la 
de Successió, les cantonals i la Guerra Civil 
Espanyola. Encara es poden observar les 
empremtes dels impactes provocats per les 

canonades de la Guerra de la Independència en 
els seus gruixuts murs.  

 
Les Torres de Quart deuen el seu nom al fet que 
estaven situades sobre el camí que conduïa del 
centre de la ciutat, des de la plaça de la Verge on 
està la Catedral de València, fins al poble de 
Quart de Poblet. 

L'estil de les torres és gòtic tardà militar , imitant 
a les Torres del Castell Nou de Nàpols. 

 

3. MURALLES DE VALÈNCIA 
 

Les primeres muralles que es van construir a 
València van ser d'origen romà , quan es va 
fundar la colònia de Valentia l'any 138 aC. 

Les muralles musulmanes  van ser construïdes, 
en el regnat d'Abd-al-Aziz en 1021 per defensar la 
ciutat. Aquesta muralla tenia set portes principals i 
estava construïda amb tàpia de formigó amb 
farciment de pedres de mida i tenia torres de 
planta semicircular, on s'obria una estada voltada 
per facilitar la defensa. La seva amplada mitjana 
era de 2,25 metres. 

 

El recinte emmurallat cristià , va ser construït en 
1356, durant el regnat del rei d'Aragó Pere IV el 
Cerimoniós, amb tal d'abastar els nous ravals i 
barris formats fora de l'antic recinte. En la seva 
part exterior la muralla estava envoltada per un 
ampli fossat i en la façana que dóna al riu es va 
reforçar mitjançant una sèrie de torres.  

L'enderrocament  de les muralles cristianes va 
ser decretat tot i l'oposició de l'estament militar 
l'any 1865 per ordre del governador civil interí 
senyor Ciril Amorós, al·legant com a pretext la 
necessitat de donar treball als nombrosos obrers 
en atur afectats per la crisi de la seda. 

Només es conserven dues de les portes d'accés: 
les Torres de Serrans i les Torres de Quart. 

 

4. MUSEU VALENCIÀ D'ETNOLOGIA 
 

 
La societat tradicional valenciana ens ha llegat 
una rica cultura que permet conéixer com s'ha 
viscut en les nostres terres: fotografies, testimo-
niatges, objectes que van conformar la nostra 
forma de viure i d'entendre el món  i que 
documen-ten tècniques, pràctiques i 
representacions ideològiques, objectes quotidians 
que ens parlen dels qui els van crear i utilitzar. 
Recuperar estos materials és una de les raons de 
ser del Museu Valencià d'Etnologia, creat per la 
Diputació de València el 1982. 

El Museu té una exposició permanent , 
organitzada en cinc àmbits que defineixen la 
relació entre les persones i el medi sobre el qual 
actuen: la ciutat, l'horta, la marjal, el secà i la 
muntanya.  

En tots els àmbits, els objectes i els continguts es 
mostren en relació a uns eixos determinats: 
habitar (l'espai domèstic), conviure (els espais de 
trobada), i treballar (els llocs de treball)  

5. PALAU DE LA GENERALITAT 
 

El Palau de la Generalitat de València, és un 
edifici gòtic tardà  del segle XV. Actualment 
és la seu de la Generalitat Valenciana , que 
és el nom que reben el conjunt d’institucions 
d’autogovern valencià (les Corts, el Consell i 
el President).  

El palau va iniciar la seva construcció el 
1421. L'arquitectura d'aquest edifici té una 
complexa barreja d'estils artístics que van 
des del gòtic al herrerià, passant pel 
renaixentista de diverses èpoques. 

El primitiu casal és gòtic mediterrani  amb el 
pati descobert i amb la seva escala volada, 
amb porta ogival a l'entresòl, igual que a la 
façana, amb finestrals adovellats a l'entresòl 
i trilobulats en l'altura principal, igual que en 
les finestres situades sota del ràfec. Les 
portes balconeres i les cantonades són 
renaixentistes i els finestrals del segon pis 
classicistes. La balustrada que corona les 
torres és de caràcter escurialense. 

 
Al pis principal entrem sota un arc gòtic 
coronat per un bell fris renaixentista. En el 
solemne Saló de les Corts  es representen 
en els llenços de les parets els seus 
estaments (nobles, clergat i el braç reial, és 
a dir les ciutats i viles dependents del rei). Al 
corredor o saló de reis hi ha una interessant 
galeria de retrats dels reis de València, des 
de Jaume I el Conqueirdor a Alfons XIII. 

Com a curiositat la torre de la plaça de 
Manises és relativament recent: es va 
construir de 1940 a 1952, de carácter 
historicista, copiant l’estil de l’altra torre 
gòtica.  


