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HISTÒRIA DE L’ART  
 
LA LLOTJA DE VALÈNCIA O DE LA SEDA 
 
Per analitzar una obra arquitectònica cal seguir els passos següents: 
 

1. FITXA TÈCNICA 
 
Títol: Llotja de València o de la Seda  
Autor:  

- Sala de Contractació: Pere Compte i Joan Corbera 
- Consolat de Mar: Pere Compte, Joan Corbera i 

Domingo Urtiaga 
Cronologia: 1482-1548 
1482-1498 ( Sala de Contractació) 
1500-1548 ( Consolat de Mar)  
Material: Pedra i fusta 
Tipologia: Llotja 
Localització: València ( Espanya) 
Estil: Gòtic tardà 
 
 

2. CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL 
Degut al creixement demogràfic, agrícola i comercial durant el segle XII a Europa es va               
iniciar una etapa de prosperitat econòmica marcada pel sorgiment de la burgesia que va              
fomentar l'educació. Aquesta gran expansió econòmica i comercial, es va veure afectada            
per la Crisi de la baixa Edat Mitjana (fam, guerres i epidèmies) que va afectar la vida de                  
les persones que va ocasionar l'aparició de l’Humanisme, veure la realitat d’un manera més              
racional en comptes dels ideas marcats per l'església. Aquesta obra d’art Gòtic pertany a              
l'última etapa de l’art gòtic: Període final o flamíger: (segle XV i inici del segle XVI) coincideix                 
amb el final de la baixa Edat Mitjana principis del renaixement.  
El 1481 els arquitectes Pere Compte i Joan Ivarra van ser elegits com a mestres d’obra de                 
la nova Llotja de València o de la Seda, van començar la llotja a l’octubre del 1482. El 1486                   
va morir Joan Ivarra, d’aquesta manera Pere Compte va quedar responsable de la             
construcció. Quan van acabar la Sala de Contractació, Compte va iniciar les primeres obres              
del Consolat del Mar entre l’any 1498 i el 1503. Quan va morir Pere Compte l’any 1506,                 
Joan Corbera va ocupar el càrrec de director de la llotja que es va encarregar de finalitzar                 
la tercera planta. Posteriorment el 1533 juntament amb Domingo Urtiaga van acabar            
l'edifici encarregant-se dels elements decoratius. 
 

3.  ANÀLISI FORMAL 
La Llotja és un edifici administratiu d’estil gòtic, està dividida en quatre espais: la Sala de                
Contractació, la Sala del Consolat del Mar, el Pati dels Tarongers i la torre. 
 
Façana: Desde l’exterior es distingeixen dos cossos separats per una torre. A la dreta, la               
Sala de Contractació que presenta una porta monumental amb un arc apuntat a la façana.               



Té dues entrades o dos façanes: la façana principal ( Plaça del Mercat) i la façana posterior                 
(Carrer de la Llotja). A l’esquerra correspon al Consolat del Mar que podem veure en la seva                 
façana tres plantes ben diferenciades:  

- Planta baixa: finestres quadrangulars senzilles. 
- Planta noble: finestres grans decorades  per columnes primes amb traceries. 
- Tercer pis: Correspon a una galeria de finestres amb arcs ogivals. Les finestres             

estan recolzades per contraforts decorats per pinacles, entre els quals hi destaquen            
vuit parelles de medallons amb figures mítiques com Déus, herois i reis. 

Planta i Alçat: 
 Es distingeixen quatre espais ben diferenciats que corresponen:  

- El Pati dels Tarongers: Recorda al estil àrab i té una font central i unes finestres                
amb arcs orgivals. 

- El Consolat del Mar: Al seu interior hi destaquen uns cassetons de fusta de forma               
poligonal 

- La Sala de Contractació: Es divideix en tres naus a partir de vuit columnes              
helicoïdal, destaquen perquè no tenen capitell. Cal mencionar les 16 columnes           
adossades als murs que sostenen la volta de creueria i deixa un espai d'amplitud. Té               
l'accés a partir d’unes portes amb pinacles estirats que donen pas a les dues              
façanes 

- La Torre: Té una capella a la planta baixa i una presó que s'accedeix a partir d’una                 
escala de cargol. 

Totes aquestes divisions són de planta quadrangular. 
 
Materials:  

- Constructius: fusta i la pedra 
- Ornamentals: fusta,  pedra i marbre 

Decoració: 
- Exterior: L’edifici es complementa amb merlets i 28 gàrgoles representades per           

animals i persones indecoroses o mitològiques. Poden presentar escenes satíriques          
o de bon humor. Les gàrgoles s’utilitzaven per canalitzar fent una funció de desguàs.              
Una decoració exterior important és el fris exterior del Consolat, presenta medallons            
de pedra de reis i personatges de prestigi. 

- Interior: Els cassetons de fusta que trobem al Consolat del mar, tenen una funció              
decorativa i ornamenten el sostre de la planta baixa. 
 

Llum interior: És un edifici amb molta llum que es dóna gràcies als amplis finestrals de les                 
diferents divisions, és a dir,  disposa d’una bona llum natural, acompanyada de llum artificial. 
 

4. ESTIL I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL 
 

Pertany a l’art gòtic en la seva última etapa, és a dir, un art gòtic tardà i renaixentista que                   
s’observa a partir de l’utilització de riques traceries i el fet de que els medallons que                
decoren els pinacles tinguin temàtica mitològica (d’herois, reis i deus) és un exemple del              
traspàs al renaixement. 
L’art gòtic presenta les següents característiques: 

- Utilització d’arcs apuntats o ogivals 
- Utilització de la volta de creueria 
- Grans finestres i vitralls que aporten llum natural 



- Utilització de pinacles i traceries 
- Importància dels edificis religiosos i els edificis civils, en aquest la Llotja es una              

construcció civil i presenta les característiques d’aquests edificis: com la volta de            
creueria, els arcs apuntats, línies horitzontals i verticals ben definides i l’utilització de             
l’escultura per la ornamentació. 

 
5. ENTORN URBANÍSTIC 

 
La Llotja està situada al centre de la ciutat de València, davant del Mercat Central i de                 
l'església de Sants Joans molt a prop de la catedral. Aquesta obra arquitectònica s’adapta              
molt bé a l’entorn de la ciutat, sent un clar exemple de l’art Gòtic i de l’esplendor de l’època. 
 

6. ANÀLISI CONCEPTUAL/ FUNCIÓ 
Durant aquells segles, les llotges eren edificis civils utilitzats per la burgesia ascendent             
enriquida per les activitats comercials. La llotja s’encarregava d’acollir les activitats del            
comerç. Cada sala s’encarregava de desenvolupar unes tasques diferents: 

- El consolat del Mar, per exemple es resolien les discrepàncies entre els comerciants             
i s’administrava la navegació marítima. 

- La presó que conduïa la torre, es tancava els comerciants que incomplien alguna llei. 
La Llotja de València també rep el nom de Llotja de Seda ja que es va convertir en un                   
símbol característic i importància econòmica en València gràcies al comerç de la seda, una              
mercaderia molt valorada, per això se li denomina d’aquesta manera.  
 

7. MODELS I INFLUÈNCIES 
Antecedents: Pren com a referència l’art Romànic. La Llotja de Palma va ser un referent               
per construir la façana i les columnes helicoïdals. La cultura àrab també va ser un               
antecedent que va inspirar el pati dels Tarongers  
Obres Coetànies: Obres del gòtic tardà hi destaca el quadre del Jardí de les Delícies i la                 
pintura Mare de Déu dels Consellers. 
Obres i estils posteriors: Influenciarà al Renaixement, com és una obra que es troba a               
meitat del camí del gòtic i Renaixement observem que els medallons i cassetons de l’interior               
seran una influencia important. 
 
 
 
 
 
 
 
 


