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IntroduccIó aLS hammam o banYS àrabS

Els hammam o banys públics eren institucions força imbricades en la 
societat islàmica perquè, més enllà de la finalitat higiènica, satisfeia també 
necessitats plaents, socials, mèdiques i religioses. L’assistència als banys im-
plicava un servei mínim que consistia en l’exsudació (el que ara diem la 
sauna), la frega per netejar la pell, el llavat per refrescar i el descans; però 
podia abastar també el tall del cabell i de les ungles, l’afaitat de la barba en 
els homes, la depilació del pubis i aixelles en les dones, etcètera. Al respecte 
del plaer, responien a la satisfacció dels sentits i per això el mâslaj compta-
va amb una decoració luxosa: pintures, ceràmiques, columnes, etcètera, i 
en la sala tèbia es rebien massatges i es practicava la relaxació. Socialment 
els banys eren el lloc de trobada, conversa i ostentació del nivell econòmic 
entre amics i coneguts. Solien respondre sovint a prescripcions mèdiques: 
freqüència, procediment (entrada i eixida gradual), humitejament per als 
cossos eixuts, exsudació per als cossos grassos, etcètera. Els metges no re-
comanaven els banys a les persones flàccides (fonamentalment la immersió 
en aigua freda), a les que patien de tristesa, etcètera. Fonamentalment, el 
bany era un precepte religiós atés que els musulmans havien de preparar el 
cos per al divendres, el dia dedicat a Al·là, i els dies assenyalats com el casa-
ment, l’aniversari, etcètera.1 

Els hammam eren uns edificis que es conformaven a partir de tres sales 
calentes, si bé la gent identifica la sala freda (baid bàrid), la sala templada 
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 1 Epalza, M.: “Estructura y funciones de los baños islámicos”, Los baños árabes en el País 
Valenciano, Generalitat Valenciana, 1989, pp. 13-24.
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(baid wâstani) i la calda (baid as-sajun), la qual se situava sobre l’hypocaustum 
o càmera connectada amb el foc del caldarium. Els banys es completaven 
amb les següents dependències: el rebedor, el vestíbul que sol individualit-
zar-se amb la sala d’estar (mâslaj), i el servici a la part de la sala freda i la 
llenyera i el foc a la banda de la sala calda sense pas entre elles. 

Els tres banys àrabs que coneixem al Camp de Morvedre per documen-
tació i/o per les restes que s’han conservat fins l’actualitat ens permeten 
afirmar que responen a un prototipus de hammam que el medievalista Ra-
fael Azuar, seguint Manuel Gómez Moreno (1947), qualifica de banys gra-
nadins tardans. Gómez Moreno els data del segle XIII-XIV i Azuar del segle 
XII-XIII, tot manifestant molts dubtes, per això rebaixa en un segle la pro-
posta de Gómez Moreno i ho deixa obert als investigadors.2 De fet Carlos 
Vílchez, que ha estudiat els banys àrabs de Granada, diu que la tipologia de 
les naus paral·leles i inscrites en un quadrat o rectangle s’imposa durant el 
període califal (segles VIII i IX).3 En conseqüència, per datar els hammam 
cal una bona documentació o restes d’excavacions fiables. No cal dir que 
pràcticament tots els banys àrabs que han arribat als nostres dies han sofert 
obres d’adequació des de la seua construcció fins al seu tancament en època 
moderna com es documenta a Morvedre i a València, la qual cosa vol dir 
que en l’estudi d’un hammam construït en el segle X, posem per cas, pot 
ocórrer que les excavacions aporten restes ornamentals i materials dels se-
gles posteriors.

eLS banYS romanS de Saguntum

Els banys ibero-romans de Tres Pouets

L’origen dels àrabs podrien ser molt antics atés que a la plaça dels 
Tres Pouets de Sagunt podem veure el basament d’unes estructures que 
s’han considerat d’època ibèrica perquè estan excavades en la roca i que 
analitzades atentament responen al complexe d’uns banys o balnea. Po-
dem identificar  encara les tres sales paral·leles que fan 350 cm de llargària 
per 255 cm d’amplària amb porta a l’oest, la qual donava al vestíbul que 
conserva encara les vores del sòl de signinum. Les sales estaven comunica-
des entre si, com es pot apreciar en el buit de la porta de 80 cm entre la 
primera  (sud) i la segona. A l’oest de la tercera sala hi ha amb cisterna ibè-
rica conformada  en la roca (i no excavada) que fa 265 cm de llargària per 

 2 Azua Ruiz, Rafael: “El hammam musulmán en al-Andalus”, Baños árabes en el País Valen-
ciano, Generalitat Valenciana, 1989, pp. 35-41.
 3 Vílchez, Vílchez, Carlos: Baños árabes, Diputación de Granada, 2001, pp. 11-12.
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185 d’amplària que conserva part del lluit en signinum. Al costat nord-oest 
hi havia un baldeum  del qual només es conserva el sòl de signinum de 190 cm 
de costat. La instal·lació desguassava per sota de la muralla i encara es con-
serva part del sòl de signinum. Al meu entendre són les estructures de banys 
més antigues de Sagunt i podrien ser de l’últim període iber, segles II-I aC. 
Aquests banys no disposaven d’hipocaust, funcionarien amb el vapor que es 
desprendria de l’aigua que es calfava en una caldera i introduïria a la sala 
calda. L’aigua procedia, òbviament, de la cisterna ; però cal dir que al costat 

BALNEA DEL TRES POUETS
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est hi havia més cisternes iberes i en època imperial es construí la cisterna 
anomenada Tres Pouets. 

Els banys del Fòrum Senatorial 

Es conserven en un estat òptim, tot i que els arqueòlegs i tècnics no els 
havien identificat i, conseqüentment, no han estat excavats i estudiats. Con-
serva quatre sales que es disposen alineades (unides pel costat curt) i fan 
interiorment 450 cm de llargària per 255 cm d’amplària. A l’oest, en l’ater-
rassament, hagué de tindre una cisterna com es pot apreciar per l’exterior 
sud. La primera sala, atés la situació extrema i la disposició de la claveguera, 
hagué de ser el servici i disposava de porta d’accés pel sud. La segona sala 
hagué de ser la templada i, conseqüentment, la destinada a l’atenció del 
cos. La tercera i la quarta disposaven de banyeres (com els banys atenesos) 
adossades al costat nord que feien aproximadament un metre d’amplària. 
La quarta sala integra  el dipòsit prismàtic de l’aigua que conserva el lluït de 
l’opus signinum  i fa uns 100 cm de costat per un 3.5 m de profunditat. Les 
estructures conserven  els òculs quadrats per a la il·luminació cenital i pel 
costat nord els orificis que servien perquè les aigües arribaren al desguàs. 
L’abastiment major  de les aigües procedia de la cisterna del Fòrum que es 
troba paral·lela als banys i a una distància d’uns 10 m, espai que no cone-
guem perquè està aterrassat.

BALNEA DEL FÒRUM SENATORIAL
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Als afores de la ciutat, s’han documentat almenys quatre banys més, 
potser integrats en complexos termals; però les memòries resten inèdi-
tes o perfer i només esmente el que he vist. L’any 1957, quan feren els 
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fonaments  de la Societat Musical Lira Saguntina descobriren el mosaic de 
Dirce entre d’altres i el suspensurae de l’hipocaustum, restes que fan pensar 
en un complexe termal, palestra, etcètera. L’any 2007 en les obres d’ur-
banització de Montíber aparegueren als voltants de la vil·la de la Sonàm-
bula l’hypocaustum , el praefurnium, la piscina, etcètera, d’un complexe ter-
mal. L’any 2010 a l’oest de Sagunt, amb motiu de soterrar les canonades 
de gas aparegué en la partida de Figueroles i en molt bon estat de conser-
vació la piscina més gran de les descobertes fins ara a Sagunt que feia 10 
per 11 m, l’hipocaustum dels banys i altres dependències del complexe. En 
documents  de principi del segle XIV apareixen referenciats uns banys en 
el pla de vies de la Fàbrica, terres que posseïa aleshores la comunitat jueva 
i on Marc de Malonda (cruïlla trenet elèctric i camí de la Vallesa) aconse-
guí el privilegi de crear la Pobla de Malonda.4 Atés que no he documentat 
que aquests banys s’arrendaren durant la baixa edat mitjana, em fa pensar 
que estaven abandonats perquè eren romans o perquè funcionaren fins a 
la fi del període  islàmic. En definitiva, tenim documentats banys romans en 
l’ampliació Imperial de la població, a l’est, al nord i a l’oest de la ciutat.

Les diferències entre els banys romans i els àrabs es presenten tant en 
els materials com en el lluït de signinum substituït per rajoles o lluïts de 
calç amb pols de marbre i en aspectes constructius com la captació de la 
llum zenital que els romans ho feien amb oculus prismàtics quadrangulars i 
els àrabs mitjançant llatzerets estrelats, i en disminució cap a l’exterior. En 
conseqüència, és evident que l’estructura dels hammam del període islàmic 
foren la simplificació, o si es vol la tipificació, dels banys ibero-romans.

Al Camp de Morvedre s’han identificat fins a l’actualitat tres banys 
àrabs: el de la casa del Delme, els banys públics de Morvedre dits de la porta 
dels Banys i també de les Granotes, i els banys de Torres Torres. Ben segur 
que en devien haver-hi més; de manera que atenent a la significació dels 
nuclis poblacionals durant el període islàmic és possible que se’n trobaren 
també a Almenara i a Canet. Tot i això cal dir que Aranegui i Calvo parlen 
d’uns banys àrabs identificats en els nivells medievals del Fòrum del Castell 
en les excavacions de 1993-94. Els autors les dataren entre els segles XI-XII, 
si bé les ceràmiques trobades sota el sòl corresponen als segles IX-XI.5 Ana-
litzades les restes al·ludides, la seua disposició i el sistema d’evacuació, en-
tenc que les estructures corresponien a un servei i un balneum molt humil, 
ben segur el que utilitzava la guarnició islàmica del hisn. No era un hammam 

 4 Civera, M.: “La compra de la Sang, 1613”, Setmana Santa Saguntina 2010. A l’article 
expose  el possible origen jueu dels Malonda de Morvedre i el que sabem de la família.
 5 Aranegui i Calvo: “Sagunt: Sector plaza del foro. Niveles medievales, campaña 1993-94. 
Boletín de Arqueología Medieval 1995 núm. 9, pp. 53-80. 
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perquè les dues dependències que identifiquen els autors tenien portes in-
dependents i el sostre de teula, no disposaven de praefurnium, ni lògicament 
d’hypocaustum. Recolzen la meua proposta que del primer departament ix 
una sequioleta que canalitzava les aigües brutes a la basseta de decantació i 
els fluïts passaven per decantació a la cisterna ibèrica reaprofitada que feia 
de pou ceg. Totes dues estaven tapades amb llosses de rodeno i els líquids es 
perdien pel subsòl de la plaça. Entenc que foren dependències de la solda-
desca perquè l’alcaid utilitzaria els banys romans (tipus atenesos) del Fòrum 
Senatorial.

eLS banYS àrabS (hammam) de torreS torreS

La documentació sobre Torres Torres6 es remunta a 1222, sota admi-
nistració islàmica, en què el cadí de Morbítar Abu Bakr deremí la prioritat 
de les aigües de Torrox front al dret de Càrcel.7 Tot seguit apareix al Llibre 
dels Fets en què el monarca albergà a Torres Torres a l’inici de la primavera 
de l’any 1238, quan es dirigia al campament del Cabeçolet de Morvedre per 
iniciar la conquesta del regne de València: “E altre dia de bon matí anam a 
albergar a Torres Torres e talam-los aquel vespre.”8 Conquerida Borriana i la 
part nord del país, el 27 d’abril de 1238, abans de la conquesta de València, 
el rei Jaume I donà a Garcia d’Alqueçar les cases que foren de Jucef Çeledy i 
dels seus germans,9 ben probablement l’últim senyor musulmà del lloc. 

Els banys àrabs de Torres Torres es troben junt al camí de Terol i sota 
la séquia Major de Sagunt. Aquest punt, que estava defensat pel turó amb 
la torre anà prenent importància al llarg de la Baixa Edat Mitjana. De fet, 
entre la séquia i el camí de Terol hagué d’haver un hostal o lloc de control 
del camí amb una cisterna (possiblement la casa de les Monges), en front 
es construí la casa palau dels senyors de Torres Torres (primer els Bellpuig 
i després els Valterra) i, en el segle XVII s’edificà l’església actual i en el 
XVIII es rehabilità l’antiga cisterna. Els banys estan envoltats per edificis 
significatius de la història de la vila i són els únics banys àrabs rurals que 
conec que es trobaven fora de les muralles d’una vila, circumstància que 

 6 Alcover i Moll: Diccionari català-valencià-balear. Entrada Toro, V-10, p. 372. Entenc que 
Torox ve de l’ibèric tor que significa “turó o turonet”. El turó i la torre que hi havia a sobre, 
hagueren de produir el topònim actual. De manera que la similitud de torox a torre, més la torre 
(del llatí turris-ris) formaren Torrox turris: Torres Torres.
 7 Barceló, C.: “Sagunt i el seu territori en l’època àrab”, Braçal 35-36, CECM, Sagunt, 2001, 
pp. 65-93. Bru i Vidal, S.: “Torox i Qars, topònims aràbics en el Camp de Morvedre, Braçal 1, 
1989, pp. 93-104.
 8 Jaume I: Llibre dels Feits, Barcelona, 1982, par. 155 i 210.
 9 Llibre del Repartiment (versió Ferrando), anotació 1.199.
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afig interés  cultural. Certament, els banys àrabs de Torres Torres eren un 
servei que emprava el senyor i la seua família en les estades a la senyoria, la 
guarnició de la torre que fortifica la muntanyeta, els habitants establerts a 
la concavitat oest de la muntanyeta, la població que habitava les alqueries 
properes, i els viatgers i traginers que feien el camí de Terol. 

L’estat de conservació dels banys àrabs de Torres Torres és perfecta, 
fet que s’explica segons Juan Corbalán perquè amb la pèrdua de l’ús propi 
s’empraren per a magatzem agrícola. Després d’un temps d’abandó, s’en-
runà fins que l’Ajuntament de Torres Torres, encapçalat per l’alcalde ales-
hores Agostí Melchor, aconseguí una primera neteja del lloc a càrrec de la 
Caixa d’Estalvis de Sagunt i aproximadament en l’any 2000 aconseguí un 
projecte de la Diputació de València per posar-los en valor. Les feines de 
neteja  interior i d’excavació dels voltants posaren al descobert totes i ca-
dascuna de les dependències pròpies dels banys. Finalment, en desembre 
de l’any 2011 els banys àrabs foren inaugurats i disposa de visita guiada els 
dissabtes i diumenges. 

Els banys de Torres Torres són senzills i d’execució sòbria. Els mate-
rials amb els quals es construí són la pedra, la rajola, la calç i la pols de 
marbre per al lluït i la ceràmica vidriada de color verd i blanc os per al sòl. 
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La manca  de material noble com el marbre i elements ornamentals com 
columnes, capitells, etcètera, no despertaren la cobdícia dels buscadors de 
tresors i explica la magnífica conservació de les estructures: el rebedor, el 
vestuari i la sala d’estar, les sales calentes, les letrines, la sala de la caldera i 
tot el sistema del caldarium. Els sostres se solucionen com era costum amb 
voltes de canó per a les sales calentes i amb bigues per a la resta de les de-
pendències, les quals pergueren les cobertes i els murs. El sòl era de rajola 
col·locada en espiga i els desnivells interiors estan marcats amb taulellets de 
ceràmica vidriada verda i blanca pròpia dels segles XII-XIII, si bé això no 
indica més que una adequació d’aquest temps.

El sistema hidràulic. Es conserva complet i perfectament comprensible 
per la proximitat de la séquia Major de Sagunt i de la cisterna del poble. Ar-
riba l’aigua per l’oest, per la part alta, i una primera eixeta permetia la neteja 
de les letrines, una segona omplia la pica de la sala freda i una tercera perme-
tia l’alimentació de la caldera. A la part central i nord de cada sala hi ha una 
trapeta de desguàs de l’aigua que els clients empraven per a rentar-se mitjan-
çant safes que omplien d’aigua a les piques i cossis de les sales freda i calenta.

Servici. Se situa a l’oest dels banys, si bé l’accés es realitzava des de la 
sala freda. Fa interiorment 390 cm per 280 cm de llarg i el sostre era una 
teulada amb caiguda de les aigües cap a l’oest. Adossat al mur de la sala 
freda, entrant a mà dreta, es trobaven les letrines que és una bancada de 
rajola de 17 cm d’alçada, 113 cms de llargària i 65 cm d’amplària que té en 
l’eix una sequioleta a manera de plat turc. L’aixeta permetia donar l’aigua 
i aconseguir una fàcil neteja en arrossegar les aigües brutes cap al nord que 
era zona agrícola. En la posada en valor es conserven les canalitzacions dels 
desguassos i els murs a mitja alçada. 

Rebedor. L’única porta d’entrada a l’interior dels banys mirava a l’oest 
i donava a un xicotet rebedor trapezoidal que fa 745 cm de llargària per 
213/182 cm d’amplària interior. Allà hi hauria una prestatgeria amb tovalles 
netes, socs de sola de fusta i astores probablement de joncs. Els clients, en 
pagar a l’encarregat, els entregava quatre tovalloles, uns socs adequats i una 
astoreta. Dins el servei dels banys disposaria de banquetes, taburets, tassons 
o safes i strigillum. 

Màslaj o vestíbul i sala d’estar. És una dependència que se situa al nord 
de la sala freda i de la templada. És rectangular i fa 669 m de llargària en 
direcció est-oest per 650 m d’ampla en sentit nord-sud la qual estava coberta 
amb teula amb caiguda al nord. En entrar, el client elegia el lloc que ocu-
paria en el banc, el qual s’ha pogut reconstruir enmig de la dependència, 
hi posava l’astora i a sobre deixava dues tovalles netes. Seguidament es des-
pullava i es cobria amb una de les tovalles i deixava la roba personal sobre 
l’astoreta. En acabar el bany, el client s’eixugava amb les tovalles netes i solia 
jaure a descansar sobre l’astoreta. Finalment es vestia i se n’anava.
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Bait bàrid o sala freda. Del vestíbul estant es passava a la sala freda o 
en propietat hauríem de dir la sala més freda (o menys calenta) de les tres 
perquè la temperatura baixava per la comunicació amb el vestíbul i amb 
el servici. És una sala rectangular que fa interiorment 758 cm de llargària 
per 259 cm d’amplada. Les portes es tancaven soles perquè es disposaven 
desplomades. Al fons sud té una pica inserida en la paret amb volta de canó 
que fa aproximadament un metre 141 cm d’amplària per 75 cm de fondària 
i 75 cm de profunditat. El buit de la volta de mig punt està sobrepujada i 
fa 90 cm d’alçada. La capacitat de la pica és quasi bé d’un metre cúbic. La 
pica estava sempre plena d’aigua freda i servia fonamentalment per realitzar 
l’última rentada del bany.

Bait wâstani o tèbia. Per una porta de mig punt que fa 83 cm d’amplada 
per 184 cm d’alçada passaves de la sala freda a la sala templada. És la més 
gran de les tres sales perquè és on més temps passava la gent que emprava 
els banys i fa 720 cm de llargària per 297 cm d’amplària. Als extrems disposa 
de les cabines (maqsûra), marcades per les voretes de ceràmica vidriada de 
color verd esmeralda i uns arcs enfeixats, on els clients es relaxaven, xerra-
ven, rebien massatges i altres serveis. 

Bait as-sajûn o calenta. Per una porta de mig punt com l’anterior es pas-
sa de la sala templada a la calenta, la més oriental de les tres. Fa unes mides 
interiors de 680 cm de llargària per 250 cm d’amplària. Al costat est conser-
va el buit d’entrada dels vapors de la caldera que es trobava a l’exterior . Les 
toveres per on circulava el calor del caldàrium s’integren en els arcs enfai-
xats i defineixen al mateix temps els espais de les maqsûra o cabines als ex-
trems de la sala. Pels espais buits dels arcs circulava el calor de l’hypocaustum 
i els fums s’expulsaven per dues fumeres. En la sala calenta la temperatura 
era considerable i l’ambient humit feia suar. Era la sala de exsudació i ne-
teja de la pell. Les maqsûra, com a la sala templada, es trobaven a un nivell 
lleugerament elevat i marcat per rajoles vidriades de color verd esmeralda. 
La cabina situada al sud i en la paret est disposa d’una pica com la de la sala 
freda, si bé de menors dimensions, la qual fa 66,5 cm d’amplària per 50 cm 
de profunditat i per 60 cm de fondària. La volta sobrepujada fa una alçada 
de 78 cm. En aquesta maqsûra el banyista, de cara a la paret, es rentava les 
parts íntimes que cobria amb una tovalla. Amb l’aigua calenta de la pica el 
client dels banys es netejava constantment per eliminar la suor i les escames 
mortes de la pell.

Praefurnium i hypocaustum. A l’est de les sales calentes i a un nivell de 
130 cm sota el sòl de les sales i amb accés independent per l’exterior est 
de les sales es troba el praefurnium  on se situava la llenyera i el furnium. 
La llenyera i el foc han estat rehabilitats molt encertadament, això i que 
s’haja conservat l’hypocaustum  permeten una interpretació perfecta del 
funcionament del sistema de calefacció. És una dependència rectangular 
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que fa 618 cm de llargària per 397 cm d’amplària. Sobre la paret oest, est 
de la sala calenta, se situa el furnium que es conforma sobre dos bancs 
que deixen un canal que s’introdueix a l’hypocaustum situat al subsòl de la 
sala calenta . Les substruccions de l’hypocaustum conserven els suspensurae 
en forma  de prisma quadrangular construïts amb rajoles refractàries A un 
nivell  superior a la caldera es conserva el buit per on entrava el vapor d’ai-
gua des de la caldera  directament a la sala calenta.

 
eLS banYS de La caSa deL deLme

En època islàmica les cases amb els números 19, 21 i 23 que se situa-
ven entre el carrer o ronda baixa de la muralla i el carrer Major de Sagunt 
l’ocupava un edifici noble com evidenciaven els artesonats amb escritures 
amb frases coràniques i un dels dos hammam que tenia Murbítar dins de les 
muralles de la medina. L’escriptura de les jàcines de l’artesonat deia segons 
l’arabista Cordera: “El reconeixement és d’Al·là i el regne és d’Al·là”.10 Amb 
la conquesta cristiana la casa noble i el hammam s’adequaren com a Palau 
del Delme, els quals, segons la tradició, fou residència dels reis quan per-
noctaven a la vila de Morvedre. De manera que els banys públics del carrer 
Major passaren a ser banys privats. La interpretació es corrobora per exclu-
sió atés que el rei ordenà a la fi del segle XIII que el batle Jucef Xeprut po-
sés en marxa els banys públics que es trobaven a la porta dels Banys. Amb el 
pas del temps i la pèrdua de l’ús regi de l’edifici determinaren que els banys 
privats quedaren semisoterrats i es destinaven a celler.

En el segle XIX Chabret parlà dels banys àrabs de la porta de les Gra-
notes i de la Casa del Delme i n’escriví concisament.11 El cronista considerà 
que l’artesonat mudéixar, i conseqüentment el hammam, era del segle XIII 
o XIV perquè aleshores les obres les feien els arquitectes àrabs o alarifes. 
No he exposat considere que no és una raó suficient, ni encara tenint en 
compte que al gravat semblen representar-se les barres de la casa de Barce-
lona, perquè podrien haver-se fet a posteriori. Ací sí que hagués estat defini-
tiu l’excavació arqueològica i la recuperació de ceràmiques per determinar 
la datació. L’obra era netament d’època islàmica com digué Bru i Vidal,12 
com a molt tardana de principi del segle XIII. Al gravat de Chabret podem 
apreciar que els finestrals gòtics estan sobreposats a l’obra original que era 
islàmica . 

 10 Chabret, 1888, V-2, pp. 138 i 139.
 11 Chabret, A.: “Baños árabes”, Sagunto, su historia y sus monumentos, Barcelona 1888, V. 2, 
pp. 141-143.
 12 Bru i Vidal, S.: Traza y ventura del Ayuntamiento de Sagunto, Ajuntament de Sagunt, 1991, 
p. 142.
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El treball més documentat dels publicats fins ara sobre el hammam del 
Palau del Delme el féu Francisco Muñoz.13 L’autor parla de la casa palau, 
introdueix a l’estructura dels hammam i proposa la seua estructura. El més 
interessant de la seua aportació és el material gràfic (els gravats i les foto-
grafies de diferents moments) on podem veure les sales amb els llatzerets, 
però sobretot els plànols que realitza sobre l’evolució de la zona i dels ma-
teixos banys. Destaquen els documents de 1918 en què expliciten les prio-
ritats del propietari Vicente Gil Roca, les quals fan valdre les lleis aleshores 
en vigència per fer desaparèixer els elements ornamentals que l’Ajuntament 
volia salvaguardar, així com les fotografies de les actuacions de 1977 en què 
es destruïren completament els banys. Sobre la representació planimètrica, 
situa  els banys més encertadament que Chabret atés que el cronista diu que 
les sales descansaven en les muralles de la vila i Muñoz veié que entre els 
banys i les muralles es trobava la ronda baixa de les muralles (popularment 
carrer de la Muralla) per on passava a més a més la Sequiola dels Pous que 
abastia els banys. En conseqüència es corrobora que la sequiola dels Pous és 
anterior al període islàmic.

Al meu entendre Muñoz situa l’entrada i la disposició de les sales com-
pletament al revés. La porta dels banys la situa a l’est del cos principal de 
la casa del Delme quan es trobava a l’oest, de manera que al primer espai 
es trobava el rebedor amb comunicació amb el servici i la cisterna, la pri-
mera estança era el vestíbul (mâslaj). Adjunts i cap a l’est es trobaven les 

Muralla

Sequiola dels pous

Letrines Rebedor

Cisterna

Vestíbul Llenyera

Furnium

S. tèbia

S. caldaS. freda

BANYS DE LA CASA DEL DELME

 13 Muñoz, F.: “Palacio del Obispo o del Diezmo o de Pere el del Punyalet (Pedro IV el 
Ceremonioso)”, Las casas señoriales de Murviedro, Diputació de València i CTAV, 2009, pp. 85-113.

Plànol M. Civera (a partir de Muñoz).
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 14 ARV: Protocols Llobregat, 3.862, 1.787, ff. 637r-462r. Gimeno, M. i Martínez, P.: “La Casa 
del Delme segons un inventari de 1787”, Braçal 8, Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, 1993, 
pp. 81-88.
 15 Muñoz 2009, p. 107.

sales calentes : la sala freda (baid barid), la sala tèbia (baid al wâstani) i la sala 
calenta (baid as-sajun). De manera que l’última dependència a l’est era el 
praefurnium i la llenyera. 

Per què la disposició de les dependències que propose em sembla 
l’adequada i no la que proposa Muñoz? Primer perquè els banys disposaven 
d’un itinerari més llarg del que proposa Muñoz. Segon perquè en la seua 
proposta no hi ha rebedor ni servici i els tindria segur perquè els espais 
semblen comptats. Tercer perquè les sales calentes es disposaven seguint el 
corrent de l’aigua que a Sagunt anava d’oest a est, com a Torres Torres i als 
banys de la Porta. Quart perquè distribuït com dic, el vestíbul i sala d’estar 
queda molt ben situada en el retorn del bany. Cinquè perquè la sala calda 
es trobava al fons est, a l’eixida de l’aigua, de manera que havia de tindre el 
furnium i la llenyera en un departament exempt. 

En el dibuix dels banys Muñoz presenta les tres naus de la mateixa am-
plària, quan el més normal és que la sala tèbia (baid al wâstani) fora més 
ampla. De fet en el dibuix de perfil dibuixa les voltes i la sala del mig més 
ampla. Els conjunts dels banys fa un rectangle de 20 per 11 metres aproxi-
madament, sense comptar l’espai oest on Muñoz situa la cisterna de 5 per 
10 metres aproximadament i una superfície semblant per a la nòria. Els dos-
cents metres quadrats  que ocupa el rectangle dels banys està dividit en set 
estances disposades  en perpendicularitat al carrer Major que d’oest a est 
són: 1ª. Servici; 2ª. Rebedor; 3ª. Vestíbul i servei d’uns quatre metres d’am-
plària; 4ª. Sala freda d’uns tres metres d’amplària; 5ª. Sala tèbia d’uns qua-
tre metres d'amplària; 6ª. Sala calda d’uns tres metres d’amplària; i 7ª. Lle-
nyera i el forn d’uns quatre metres. Les mides i l’amplada de les parets fa els 
vint metres. Aquestes amplades es dedueixen per la llargària de les bigues 
que s’utilitzaren per convertir els banys en celler ,14 les quals es col·locarien 
lògicament a les parets dels fons (nord i sud) i no al llarg de les sales com 
les representa Muñoz.15 Hi ha tres llargàries de bigues: 14 pams, 18 pams i 
24 pams. De manera que si un pam valencià feia 226,6 mm, les bigues de 14 
pams feien 3,17 m de llargària, s’ajustarien a les sales de 3,3 m d’amplària; i 
les bigues de 18 pams, que feien 4 m, s’ajustarien a l’amplària del vestíbul, 
de la sala calda i de la llenyera. És molt curiosa l’observació de Muñoz per la 
qual es documenta que en la sala tèbia hi havia tres tipus diferents de llatze-
rets: cònics, octogonals mixtes (amb quatre angles apuntats i quatre lòbuls) 
i octogonals amb lòbuls.
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La façana del palau del Delme es destruí en 1918 i en 1977 s’efectuà 
una segona intervenció que eliminà completament els banys com arreplegà 
un reportatge fotogràfic que realitzà Bru i Vidal.

 
eLS banYS de La Porta deLS banYS

Si el hammam del carrer Major quedava a cent passes cap a l’oest de la 
porta Mitjana i principal de la vila, a cent passes a l’est en l’actual carrer 
Abril se situaven els segons hammam de la Murbítar islàmica. Atés que es 
trobaven davant mateixa d’una porta de la vila, aquesta s’anomenava por-
ta dels Banys. La porta es coneixia també popularment per la porta de les 
Granotes per la bassa que formava l’aigua dels banys en desguassar al vallum 
que circumdava la vila. Tant és així que l’accés a la porta estava precedit per 
un pontet que salvava el vallum inundat que feia de barbacana. Després de 
la conquesta, en convertir els banys del carrer Major com a dependència del 
Palau del Delme, foren els únics banys públics de la vila de Morvedre. Era 
un lloc cèntric i adequat per establir serveis fonamentals per a la població 
que vivia a les parròquies de Santa Maria i Santa Anna i per als que hi arri-
baven pel camí de Terol. Així que davant mateixa de la porta hi havia l’Hos-
tal Fondo, el Forn, els Banys i la Mesquita amb el pou de la Cadena. Miracu-
losament, d’aquests quatre edificis en queden tres que conserven quasi bé 
intactes les estructures medievals, tots menys la mesquita. És per això que 
expose ordenadament d’oest a est el conjunt. 

La mesquita se situava sobre la torre ibero-romana que fortificava la 
ciutat pel nord-oest. En la Baixa Edat Mitjana es convertí en la presó de 
la vila i a finals del segle XVII albergà l’hospital de Na Marzena. En època 
islàmica la cisterna que s’omplia de la sequiola dels Pous feia la funció de 
la dimà (proporcionava aigua per fer les ablusions abans de les pregàries) 
i propiciava l’ús continuat dels banys. A principi del segle XX el pou fou 
reduït a menys d’una quarta part de la capacitat inicial i el brocal original 
es trobava a la part oest de la placeta amb les canals que havien fet en les 
pedres calcàries les cordes amb les que es poava. En la dècada de 1970 asso-
laren totes les estructures aèries d’aquella conti nuïtat estructural, també el 
que quedava del pou, i es construí la llar dels jubilats.

Els Banys se situaven a l’est de la cisterna i feien cantó en el carrer 
Abril. Es conserva l’estructura de planta intacta perquè la segregació de l’es-
pai respectà prou bé les dependències dels banys amb les voltes de canó 
de les sales calentes i els llatzerets estrelats de sis puntes per il·luminar-les 
zenitalment. Ens han informat que en el subsòl de les cases es conserven el 
sòl original i part de les columnes que adornaven el vestíbul i la sala d’estar. 
La descripció que faig aprofita els treballs anteriors, les restes existents, la 
planimetria parcel·lària del lloc i el coneixement que tenim dels banys de 
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Torres Torres. La planta de l’edifici fa 29 m de llargària en sentit est-oest 
per 15 m d’ample en sentit nord-sud. La porta dels banys se situaria pres-
sumiblement en la paret que mira a l’est, de manera que amb la façana 
del Forn i la dels Banys conformaven un raconet, un angle rectangle còn-
cau. No disposem d’imatges de la porta ni hem pogut veure el parament de 
l’obra, però molt possiblement estiga al seu lloc i el buit s’aprofités per a la 
finestra que hi ha en l’actualitat. 

Cal dir que Chabret escriví sobre els banys unes línies en què denun-
ciava les mutilacions que havien sofert en estar ocupats per les cases 27, 
29 i 31 del carrer Abril. Diu que en el seu temps es conservaven tres naus 
de mig punt amb els llatzerets estrelats que feien 9,83 m de llargària per 
3,30 m d’amplària, uns arcs de mig punt de rajola orientats oest-est que se 
sustentaven sobre dues columnes de pedra calcària blava i identificà la se-
quiola dels Pous que els abastia d’aigua.16 Llegint Chabret i la vox populi que 
escampà la seua destrucció durant la Guerra Civil, els saguntins hem plorat 
la pèrdua dels banys i ens n’oblidàrem, quan el que feren durant la Guerra 
fou convertir-los en refugi. Amb la finalitat de canviar l’actitud passiva so-
bre els banys, Josep Manuel Palomar escriví un article memorable, els valors 
del qual són: identificar i contextualitzar bé l’abastiment dels banys per la 
Sequiola dels Pous, ordenar correctament les sales calentes, acopiar fotogra-
fies inèdites pròpies i cedides per Bru i Vidal, i acompanyar el treball amb 
vuit documents medievals .17 Les dependències dels banys són les següents:

Rebedor. Feia uns 10 per 7 m, era l’entrada que havia de disposar 
de dues portes; una situada al sud que comunicava amb la llenyera i el 
praefurnium , l’altra mirava a l’oest i donava a mâslaj (vestíbul i sala d’estar). 

Praefurnium. A la paret sud del rebedor s’obria la porta de la dependèn-
cia dedicada a llenyera i el foc. Sense excavacions no m’atrevisc a afirmar 
que la llenyera i el praefurnium foren originàriament comuns al forn, tot i 
que la quebrada de les mitgeres així inclina a pensar-ho. L’estudi del parcel-
lari defineix dos espais: un podria albergar la llenyera i l’altre la graella del 
foc amb l’entrada de l’escalfor de les flames a l’hypocausta i la finestra d’en-
trada dels vapors d’aigua de la caldera a la sala calda.

Mâslaj. La paret mitgera entre l’entrada i el mâslaj contenia tres arcades 
de ferradura amb rajoles sobre columnes de pedra: la del mig contenia la 
porta esmentada i les laterals eren adorns de l’estança. El mâslaj era una sala 
rectangular que feia uns 19 m de llarga per uns 4,5 m d’ampla. Atés que la 
paret nord dóna al carrer d’Abril, és ben possible que estigués il·luminada 

 16 Chabret 1888, V-2, pp. 140-142.
 17 Palomar, J. M.: “Uns banys àrabs a Sagunt. El Hammam del portal de les Granotes”, 
Braçal 7, Sagunt 1993, pp. 13-36.
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per finestres elevades respecte del sòl. Al mâslaj havien de donar almenys 
dues portes, la del servici i l’entrada a les sales calentes, dependències que 
se situaven al sud. 

Servitium. Era una dependència lleugerament trapezoidal que feia uns 
9 m per 7 m aproximadament i podria ser accessible des del mâslaj o des de 
la Sala Freda (bait bàrid). Els orinaris i retretes havien de situar-se sobre la 
paret oest que donava a la placeta del pou de la Cadena. Estava molt ben 
situat perquè pel sud passava la sequiola que abastia els banys i l’apertura 
d’una senzilla aixeta arrossegava les evacuacions fins abocar-les a l’albelló 
que se situava allà mateix. 

Baid bàrid. A l’est del servitium se situava la sala freda. Feia 9,83 m de 
llarg per 3,3 m d’ampla, mesura que ja féu Chabret. A l’extrem sud havia 
de tindre una pica, bé adossada a la paret com a Torres Torres, bé al sòl, 
amb capacitat d’un metre cúbic. Entenc, com he explicat, que els banys 
els utilitzaven les tres religions segons els dies: dijous els musulmans, el di-
vendres els jueus i el dissabte els cristians. Atés que bona part dels gestors 
dels banys eren jueus i conversos, cal deduir que la pica de la sala freda, 
o en un altra expressament preparada, permetria la immersió per fer els 
banys rituals. 

Porta

BANYS ÀRABS DEL C. ABRIL

Albelló

Vestíbul i sala d’estar

Desguàs Letrines S. freda S. tèbia S. calda Rebedor
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Plànol M. Civera.
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Baid wâstani. La sala freda es comunicava amb la sala templada, baid 
wâstani, que als banys que ens ocupen es trobava a l’est. La sala templada 
solia ser més ampla que la freda i la calda perquè era l’estança on els usuaris 
es relaxaven i rebien serveis complementaris. Entenc que Chabret s’equivo-
cà quan va dir que les tres sales feien 3,3 m d’amplada perquè aquesta (per 
les mides exteriors del parcel·lari i per l’observació), havia de ser uns 5 m. 
Aquestes magnituds permetien l’existència de bancs, trones i la utilització 
de mobiliari per a la realització dels massatges i altres serveis. Els inquilins 
de meitat del segle XX, Enric Pastor, només recorda la volta del sostre i els 
llatzerets de la dependència que utilitzaven com a cuina menjador. Recor-
rent les cases i mirant la terrassa que ocupa la superfície de la sala, crec que 
l’interior està ceg des què s’habilità com a refugi en la Guerra Civil, igual 
que ho estava la sala freda que aparegué quan Paco Muné adequà l’espai 
que foren letrines. 

Baid as-sajun. La sala calenta es trobava al fons de l’itinerari que he des-
crit. Feia les medis que donà Chabret i podem corroborar pel parcel·lari. 
En l’actualitat només es accessible a una tercera part de la sala des de la 
casa del carrer Abril 21. En la part oculta, de no haver estat destruïts, es 
trobarà l’apertura perquè entraren els vapors de la caldera que se situava 
en la dependència adjunta. Per sota de la sala calenta es conservarà encara 
l’hypocausta  que recollia i expandia el calor del furnium.

El Forn dels Banys és l’edifici que s’encara amb la porta (ara lloc de 
la porta o carrer). L’estructura original, que encara sosté l’edifici és me-
dieval. La porta de mig punt va ser transformada en quadrada segurament 
en el segle XVIII quan els Muzquiz es quedaren les regalies de Morvedre i 
col·locaren l’escut a sobre. La planta baixa, on se situa el forn, disposa de 
dues columnes redones i baixetes que sostenen arcades de silleria que les 
date d’època islàmica. A la planta es trobava l’alcavor i les dependències 
d’habitació  i a sobre l’andana.

L’Hostal és l’edifici situat a l’est del Forn. S’entra per l’atzucac dels 
banys i consta de tres navades configurades per arcades apuntades de pedra 
calcària dolomítica que per la corbatura que naix des de la base daten com 
a molt tardanes del segle XIII. La teulada és a dues aigües i interiorment és 
visible el bigam, els llistons travessers i les rajoles sobre les que descansen les 
teules. Era la dependència destinada als carros i carruatges. Al fons hi ha la 
porta que condueix al corral on eren les quadres i a la dreta es troba l’es-
cala que conduïa a les dependències i habitacions de l’hostal. En l’actualitat  
l’edifici pertany a Vicent Pitarch i es troba en idèntiques condicions a les 
descrites que podem veure en les fotografies que es feren a principi del 
segle  XX.


