
baNYs
de l'almirall
 sis seGles de baNY PÚbliC 1313 - 1959

Els banys de l’Almirall són 
una construcció medieval 
destinada a bany públic. La 
data de la seua fundació se 
situa el 1313, quan el cavaller 
i jurista Pere de Vila-rasa, 
membre del Consell Reial, 
obté llicència del rei Jaume II 
per a construir un bany en 
un solar de la seua propietat. 
El bany que alça Vila-rasa té 
una distribució semblant a 
la del bany àrab de vapor o 
hammam: vestíbul o sala de 
descans; tres estances volta-
des (sales freda, temperada i 
calenta), que es corresponen 
amb la zona humida i calenta 

del bany; latrines, sala de 
caldera i magatzem.

A partir del segle xvi l’activi-
tat dels banys va decaure a 
poc a poc fins a quasi deixar 
de ser freqüentats, fet que 
indica l’abandonament de la 
pràctica del bany de vapor, la 
qual probablement fou subs-
tituïda per l’ús de banyeres 
d’immersió.

En el segle xix els diferents 
propietaris dels banys van 
efectuar importants obres de 
renovació de l’immoble. S’hi 
van instal·lar banyeres de 

marbre en cabines indivi-
duals, per a la qual cosa es 
van compartimentar les tres 
sales humides. D’altra ban-
da, es va dotar l’edifici d’un 
aspecte orientalitzant amb la 
construcció de l’arc d’entra-
da polilobulat i la decoració 
interior amb algepseries i 
taulellets d’estil neonassari-
ta. El vestíbul va ser l’única 
peça del conjunt que no 
es va conservar durant les 
obres.

Va ser declarat monument 
historicoartístic el 1944, 
i l’any 1959 els banys van 

tancar les portes després de 
funcionar durant més de sis 
segles com a bany públic, 
fet realment singular. Entre 
1961 i 1963 es va dur a terme 
un projecte de restaura-
ció destinat a eliminar la 
transformació del segle xix, 
excepte la porta d’entrada. A 
partir de 1963 en l’interior es 
va instal·lar un gimnàs. Final-
ment, el 1985 la Generalitat 
va comprar l’edifici i va de-
cidir escometre un projecte 
de recuperació i rehabilitació 
que va culminar el 2005, any 
en què l’edifici va obrir les 
portes com a museu.
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Horari de visites

de dimarts a divendres:
de 10.00 a 18.00 h
dissabtes i diumenges:
de 10.00 a 14.00 h

dilluns tancat

informació:
 618 222 438
banysdelalmirall@gva.es
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       vestÍBUL

És la sala més espaiosa de 
tot el conjunt. Servia per a 
desvestir-se, vestir-se i passar 
llargues estones descansant 
o conversant amb altres 
banyistes.

1

       MaGatZeM

Probablement en aquesta 
sala es guardaven els 
utensilis que necessitaven 
els usuaris del bany: tovalles, 
poals, sabó, socs…

2

       LatriNes

Cubicle xicotet utilitzat com a 
latrina. Consistia en un banc 
de fusta amb una obertura 
circular. Per davall del banc 
hi havia una canalització 
per la qual circulava aigua 
permanentment.

3

       saLa teMPerada

És la sala més àmplia del 
conjunt humit. El banyista 
passava en aquesta estança 
la major part del temps, ja 
que hi havia un grau adequat 
de temperatura i humitat. Ací 
s’ensabonava, es fregava i es 
rentava utilitzant un recipient 
on prèviament havia mesclat 
l’aigua calenta amb la freda.

5

       saLa de La CaLdera

Aquest espai és només 
una part xicoteta de l’antic 
recinte on es trobaven la 
caldera i el llenyer. L’aigua de 
la caldera es calfava per mitjà 
d’un forn, que a més servia 
per a aportar aire calent a 
la galeria situada davall del 
terra de la sala calenta.

7        aCCÉs a Les CoBertes

Si hi ha una cosa que 
caracteritza l’estructura 
exterior dels banys són 
les cobertes voltades, les 
quals estan perforades per 
lluernes estrelades en què 
unes peces de vidre, que de 
vegades podien ser de color, 
permetien l’entrada de llum, 
però impedien l’eixida de 
calor i de vapor, creant jocs 
de colors.

8

       saLa CaLeNta

És l’estança més interior del 
bany. Ací la temperatura era 
molt elevada i l’atmosfera 
estava carregada de vapor. 
Per a aconseguir aquest 
efecte, hi havia davall de 
la sala una galeria per on 
circulava aire calent. Aquest 
aire calfava el terra, sobre el 
qual s’abocaven poals d’aigua 
per a produir vapor.
El banyista podia agafar 
aigua calenta tant de la 
pica com directament de la 
caldera.

6

       saLa Freda

És la primera sala de la part 
humida del bany: un espai 
de transició i preludi de les 
activitats higièniques. Ací, 
el banyista disposava d’una 
pica per a proveir-se d’aigua 
freda. En aquesta sala es 
poden veure les úniques 
restes conservades del 
paviment original.
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Vista del vestíbul
al principi del segle xix

AlexAndre de lAborde: Voyage
pittoresque et historique de
l'Espagne (1806-1820)


