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1. Introducció. 

Una vegada elegit el treball proposat pel nostre professor de l’assignatura d’ Història de 

l’Art Gòtic, en relació amb l’exposició oral, que havíem de fer in situ per als nostres 

companys sobre el Micalet de València, comencem el treball escrit sobre el qual els 

hem explicat mitjançant una exposició d’uns vint minuts al grup. Primer que res, 

nosaltres farem una relació amb la construcció de la catedral pròpiament dita. Després, 

parlarem de la localització, relacionant aquest tipus de construcció amb altres, que hem 

vist en classe. En tercer lloc, realitzem un anàlisi formal, fent un estudi d’aspectes com 

ara el material, la planta, molt important, i d’altres qüestions: com les fases de 

construcció amb llurs autors. Seguidament, plantegem un anàlisi iconogràfic i fiquem  

d’ una banda, explicant l’ ús i funció de la torre i plantejant possibilitats, en torn a la 

simbologia de la seua decoració.  

La manera que hem utilitzat per a diferenciar el treball de cadascuna ha sigut emprar 

diferents tonalitats de negre. La lletra en un percentatge de negre menor és la de 

Consuelo García. I l’altra part, més obscura és la realitzada per Mª Dolors Sanfélix.  

2. Localització. 

 

La Catedral està dedicada a Santa María. Andrés Albalat, bisbe de la Diòcesis de 

València va dissenyar i organitzar la construcció de la catedral de València a l’ any 

1262. Després de la Reconquesta de València per Jaume I,  l’ any 1238. Va ser aquest 

rei el qui ens va donar una sèrie de privilegis anomenats Els Furs i qui va conquerir 

aquestos territoris per a augmentar la demarcació dels seus propis. En aquest moment 

formen part de la Corona Catalano-Aragonesa. Encara que, com a cohesió del territori 

no serà fins al Decret de Nova Planta, en 1707, que perdem eixos privilegis.  

 

La Catedral de Valencia respon a la necessitat d’ un lloc gran de reunió cristiana. El 

lloc, abans d’ això, havia sigut Mesquita Àrab. Aquesta posseïa  absis, capella funerària 

i baptisteri.  

 

En aquest context, trobem un tret característic i diferenciador, a les terres de la Corona 

Catalano-Aragonesa  front a la  Corona Castellana, en conseqüència, només trobem una 



4 
 

torre. No passà això a les terres castellanes. Llavors reben influència d’ altres indrets i 

distints processos d’ aculturament com podem ser el westwerk de l’abadia de Corvey, 

Westfàlia (s. IX)
1
 i també dels  alminars islàmics

2
 a les mesquites, com per exemple, la 

mesquita de Samarra (894 d. C.). Encara que sense anar-se’n més lluny, si que podem 

esmentar exemples més pròxims. A la Corona Castellana tenim diversos exemples, 

entre els quals no podem passar per alt, els següents: la catedral de Lleó, del s. XIII d. 

C., de clara influència francesa. O si bé, també en són exemples característics, la 

catedral de Burgos,  o la catedral de Toledo. 

 

La torre campanar de València rep influència          

d’ Itàlia i hem de posar-ho en relació amb altres 

torres com ara bé el conjunt de la Catedral de Siena 

(1260) o Florència (1296).  Malgrat que a Itàlia es 

feia referència a l’ordre dels Dominics. Realitzaven  

les plantes de les catedrals, sobretot al Trecentto, és 

farà important, la qüestió al voltant d’eixes sales 

diàfanes d’ una gran nau de les ordes mendicants. 

Encara que en principi, seria fàcil pensar que això, 

es  veuria relacionat en els campanars. No fou així.  

Tot i que, nosaltres crèiem que estavem en lo cert, i ficavem en relació aquesta qüestió 

amb els corresponents campanars. La nostra visió és Moderna i sesgada. Alimentada per 

eixe esperit de donar major importància a la forma i no al contingut. En el context 

històric del gòtic català, no hi havia, una relació entre les catedrals i les torres, entre 

d’altres, perquè es desenvolupaven per tal de veure’s des de la llunyania. Si bé, el que si 

correspon, n’és la fórmula decorativa a l’últim nivell de les torres amb un caire 

funcional. D’altra banda, vull dir, només és decoraven les zones altes d’aquest tipus     

d’ edificis per tal de que foren identificats de ben lluny pels ciutadans. Ja que la part 

baixa dels edificis, no hi calia, no s’ anava a veure, és dir, no s’anava a fer lluir.  

 

 

 

 

                                                             
1 GARCÍA MARSILLA, J.V., (2002): Història de l’ Art Medieval, València, Universitat de València, p. 91.  
2 ETTINGHAUSSEN, R.; GRABAR, O., (1987): Arte y arquitectura del Islam (650-1250), Madrid, p. 45. 

 

Vista des de la Plaça de Verge. 



5 
 

3. Anàlisi formal. 

El campanar del Micalet està construït amb carreus 

de pedra calcaria trets de les canteres de Burjassot  i  

Godella
3
. Els carreus són de diferents tamanys i 

més amples a la zona de la base per una qüestió 

funcional i d’altura. 

Presenta una planta octogonal formada per huit 

costats idèntics realitzant una forma de octògon. 

Això confereix clara correspondència amb la planta 

circular que si bé esdevé tot un remanent cultural 

de l’ Edat Mitjana.  Un altre tret a desenvolupar és 

que la torre presenta una planta exempta, i que en el 

seu moment de construcció, no es trobava inserida 

amb la Catedral (veure planta en pàgina següent). 

Pel que respecta a les dimensions de l’arquitectura.  

Per un costat, el més important és la longitud de 

l’edifici. Aquest possa en relació el perímetre amb 

l’ alçaria (cinquanta-i-un metres).  I cal entendre la 

dificultat que allò comportava en relació amb la 

projecció axonomètrica.  Aleshores, i degut en part, 

a les mancances del moment va fer falta anar a           

veure diverses arquitectures per a poder realitzar-la.   

Finalment, dir que l’escala té dos-cents set esglaons en una escala amb forma helicoïdal 

amb ull tancat. Mentre que l’escala és més gran a la part baixa, a la zona més elevada és 

més xicoteta. En part, degut als usos de l’estructura de cambres de la torre. Perquè els 

tres primers cossos són massissos, en la seua major part.  Ja que, mentre que la primera 

sala s’ utilitzava per a refugiats de la justícia. La segona era una habitació emprada pel 

propi sagrista.  Malgrat tot, més endavant, seran dependències pròpies del campaner
4
. 

                                                             
3  FLORO, Lázaro (1909): El Miguelete y sus campanas, Valencia, Manuel Pau, p. 18. 
4  Op. cit. p. 7. 

 

Vista del Micalet on es veuen els distints cossos del mateix. 
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 Just en aquest punt, trobem replanells per tal de descansar 

una miqueta.    L’ última cambra és on es troben allotjades 

les onze campanes.  Totes elles tenen nom d’ homes i 

dones. Aquestes reben el nom de Maria, Jaume, Manel, 

Andreu, Vicent, Narcís, Pau, Bàrbara, Caterina, Violant i 

Úrsula. Cadascuna d’ elles tenen unes característiques 

particulars. De fet, tenen pesos diferents que oscil·len 

entre quelcom més de tres tones i algo menys que mitja 

tona. La qüestió del pes el que evidencia no és altra cossa 

que poder realitzar distints tipus de sons: des de els més 

greus fins als més aguts. Com a principals característiques 

d’algunes d’ elles cal dir, alguns exemples: Violant té una 

inscripció al fonedor, Bárbara té un so viu i agradable, 

Manel ha patit restauracions. I finalment, Maria és la 

major de totes elles. A l’exterior, tenim huit finestrals que 

allotgen  aquestes campanes. 

La decoració està composta per tres nivells llisos de pulcritud absoluta. L’últim nivell 

està decorat amb arcs apuntats.  A banda, de motllures i arqueries gòtiques.  La 

decoració és  vegetal amb fulles  de formes anguloses. La barana és d’època posterior 

(s. XVIII). El passadís d’entrada a la torre està feta de volta de creueria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració de la campana homónima a la torre. 

 

Plantes dels diferents nivells  i  alçat  de les distintes dependències. 



7 
 

A la part superior, a la terrassa, hi tenim el vertader protagonista de l’edifici, la campana 

del Micalet.  És la campana de major  tamany. Realitza la funció d’ anunciar les hores. 

A banda, clar està , realitza els tocs de campanes adients en moments de festivitats.   La 

torre campanar de l’edifici rep el nom d’aquesta campana.  I aquesta rep el nom pel dia 

de la seua consagració que fou el dia de Sant Miquel
5
.  La campana que es troba damunt 

que sona per anunciar els quarts, està col·locada sota un campanil de pedra.  Esta més 

xicoteta  s’ anomena San Vicent Ferrer. 

En referència a la construcció del Micalet cal dir que com és volia construir un 

campanar de majors proporcions que l’anterior, es va demanar permís al rei D. Pere IV 

el Cerimoniós, per a expropiar les cases properes a la catedral on es construiria el 

campanar. I aprofitant les obres, també és realitzaren el claustre, l’ampliació de l’Aula 

capitular i altres dependències de la Catedral. I així, el permís va ser concedit “per 

necessitat i decoro de la Catedral i en honra de la Ciutat de València”.
6
 

Les obres començaren l’any 1381, com ho demostra una inscripció que encara es pot 

llegir en la base de la torre, a la part de la porta principal, col·locada a una altura d’uns 

tres metres d’alçària. 

Abans de la demolició i compra de les cases, el Cabildo havia ordenat al mestre d’obres 

Andrés Julià que començarà els treballs preliminars, que ja s’havien anat realitzant 

abans de l’atorgació del permís del rei. Andrés Julià, va ser possiblement un valencià, 

qui es trobava en Tortosa, treballant  alhora allí, com a mestre d’ obres de la catedral.  

De sobte, va ser cridat per a dissenyar, dirigir i treballar en l’obra del campanar de 

València. Aquest notable arquitecte només va utilitzar per a idear aquesta colossal obra 

alguns cordells, claus i fustes.  

Les obres de la torre  no anaven molt depressa, tal vegada per la falta de diners per a la 

seua financiació, o per l’absència del mestre de les obres, o inclús pel seu decés. Però es 

reprengueren amb gran força a l’any 1402, encara que mai es van paralitzar.  Perquè en 

1396 estava al cap davant d’elles Joan Franch, mestre albanyil de la Catedral. Establint-

se així diverses colles d’obrers, dirigides per savis mestres, els quals treballaren durant 

prou anys, posant cada quadrilla una marca particular en les pedres, anomenades 

                                                             
5 El dia de la celebració de Sant Miquel és el 29 de setembre. 
6 FLORO, Lázaro (1909): El Miguelete y sus campanas, Valencia, Manuel Pau, p. 13. 
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marques lapidaries o signes lapidaris
7
.  Dins del campanar, a la zona de l’escala encara 

es poden observar, tenen formes rectes, és a dir, angles, quadrats, fletxes, etc. 

Aquesta qüestió era molt important per als picapedrers, 

llavors, era l’ única forma de saber quina colla havia 

treballat en un moment donat. Alhora, que facilitava el 

cobrament dels serveis oferts. A més a  més, hi ha altres 

hipòtesis, que expliquen estes marques, com una història 

sencera de les lògies o gremis dels masons de l’ Edat 

Mitjana. Com a mitjà de comunicació xifrat entre ells. Cal 

dir, que aquesta hipòtesi s’ha desestimat per semblar  

incerta. Llavors, no calia fer un paral·lelisme entre masons 

i picapedrers. L’ única relació era la traducció del mot 

francès que hi coincidia. Per tant, es pot afirmar que no 

tenien res a veure amb la secta de la francmaçoneria. 

La major part de la pedra i del cascall que s’utilitzava en l’obra venia de les canteres de 

Burjassot i Godella. L’any 1412 s’acabà de construir el tercer cos de la torre, i per 

acabar de construir tot el campanar és va remunerar a Pere Balaguer una quantitat 

determinada de diners l’any 1414, per a què aquest constructor de la torre dels Serrans, 

poguera pagar les despeses del viatge fet a diferents ciutats amb intenció de veure 

campanars i agafar d’ells, el més bonic i convenient per al de València. 

L’any 1415 estava ja construïda una part de l’últim cos, o millor dit, estava en 

construcció, ja que anaven a col·locar-les, perquè estaven fetes en eixe moment, quatre 

inscripcions que contenien versicles de la Sagrada Escriptura i oracions per a allunyar 

els rajos i les tempestes. I aquestes inscripcions estaven col·locades en els quatres punts 

cardinals, esculpides en pedra que formava part del mur, al nivell dels finestrals, a la 

part inferior en l’exterior, amb caràcters gòtics. L’any 1418 ja s’havia posat la primitiva 

campana de les hores. 

Pel que fa al remat de la torre, cal dir que una vegada s’havia arribat a l’altura 

definitiva, l’any 1424 va tenir lloc una reunió del Cabildo amb el mestre picapedrer 

Martí Lobet, per a fer la “claraboia alias apitrador”, de dit campanar. El terme apitrador 

                                                             
7
 FLORO, Lázaro (1909): El Miguelete ... p. 17-18. 

 

Detall de senyal lapidària. 
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o antepit ha estat definit per Martí Miquel
8
 com la barana calada que hauria de culminar 

el campanar.  

Martí Lobet és un arquitecte de transició. És un arquitecte escultor amb la capacitat per 

a dissenyar i projectar nous esquemes decoratius, allunyant-se dels grans mestres de 

l’arquitectura gòtica valenciana. Lobet unifica en la seua pròpia persona la tradició 

assimilada en el obrador catedralici del seu pare Joan Lobet, mestre d’obres valencià, 

amb les ensenyances arreplegades a Barcelona a les ordres de Bertomeu Gual a la 

catedral de Barcelona. A més a més, Martí Lobet va ser l’únic que va saber traduir 

l’esquema primitiu de l’últim cos de la torre al treball de la talla en pedra, i dotar-lo 

d’una major actualitat a partir de la concentració i abundància decorativa pròpia de 

l’escultura d’aquestos anys del gòtic internacional. Aquesta novetat tenia com a 

principal protagonista a Pere Joan a la Corona d’Aragó, i va tenir un nou adepte en els 

dissenys de Lobet. La realització de l’apitrador, es deu en bona mesura a l’èxit , que va 

obtenir aquest mestre a la construcció de l’últim cos de la torre. 

Aquesta obra hauria de  tenir  un remat especial, pel que Lobet va dissenyar una espiga, 

la qual al final no es va poder realitzar, per la deficiència dels dissenys o per altres 

causes que es desconeixen. Amb els treballs d’alçament de l’apitrador es va donar per 

acabada la torre l’any 1429. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 MIQUEL JUAN, Matilde, (2009-2010): Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, t. 22-23, p. 29. 

 

 

Vista aèria realitzada per nosaltres des del Micalet. On es pot veure Santa Caterina al fons. 
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El Cabildo ordenà la construcció d’un penell, que és un 

remat amb decoració vegetal en forma de fulles, en el 

Micalet, que devia ser de fusta de pi molt resinosa, açò 

va ser el que constituïa el remat de la torre, el qual es va 

recomposar diverses vegades, fins que es va llevar per a 

substituir-lo per altre element d’ornamentació.  

El Cabildo preocupat per donar-li un bon remat a l’obra, 

va manar a Antoni Dalmau que dibuixarà un projecte 

d’espigó, que és un remat decoratiu d’una torre, que 

funciona con un eix en torn al qual s’articulen els altres 

elements. Aquest encàrrec va ser fet per la fàbrica de la 

catedral per a millorar l’obra, el disseny de la futura peça 

decorativa va arribar al límit de realitzar-se una maqueta 

i una vegada fet l’encàrrec, no es pogué dur a terme, per 

què després del decés de Dalmau, possiblement els 

constructors no s’atreviren a realitzar-lo.  

En el seu lloc es va col·locar una estructura provisional feta de fusta per a sostenir la 

campana de les hores, la qual va ser cremada dues vegades, i va ser substituïda a finals 

del segle XVII per l’actual espadanya, que és un mur habitualment de xicotetes 

dimensions, rematat en pinyó, on s’obrin vans per a col·locar les campanes, molt 

utilitzat en capelles aïllades i esglésies. Aquesta espadanya, -que ha sigut una obra 

denominada antiartística, segons alguns escriptors- va ser acabada en la segona meitat 

del segle XVIII, quan es va col·locar la campana dels quarts. Aquesta estructura és la 

causa principal dels desperfectes que va patir l’últim cos de la torre. 

L’obra que va realitzar Lobet, tot i ser de pedra amb ulleres de ferro i amb plom en les 

juntures, constituïa un trepat que sofria les inclemències del temps, les descarregues 

elèctriques i els desperfectes de les continues baixades i pujades de les campanes, pel 

que en el s. XVIII, per l’amenaça de la seua caiguda, el Cabildo va acordar la seua 

eliminació o substitució.  

L’any 1615, l’arquitecte Josef Garcia va reparar la corona de la torre, les baranes de 

l’últim replanell, obra que va durar fins l’any 1795. Aleshores es degueren posar les 

baranes de fusta que va haver fins l’any 1894, quan foren substituïdes per les actuals de 

 

Maqueta medieval del remat. 
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ferro. En el 1897, varen ser descobertes unes restes de pedres, últims records de 

l’apitrador, que junt amb els de l’entaulament ens ajuden a formar-nos una idea del que 

Lobet va projectar en els seus dissenys. Dites restes es conservaven amuntonades en la 

mateixa terrassa del Micalet.  

En el segle XIX es va projectar construir un remat de bell nou, digne del monument, 

després de la declaració dogmàtica del misteri de la Inmaculada Concepció de Nostra 

Senyora, es va pensar fer-ne un, per a commemorar tan gran misteri. El projecte va ser 

obra de Aloiss Heiss, a l’any 1863, però va ser impossible realitzar-lo perquè l’altura 

que se li volia donar al remat era molt alta respecte a la de la torre. 

En l’any 1905 també van haver projectes de remat, als quals és molt possible que 

seguiren altres, la realització dels quals no es va poder dur a terme per una raó molt 

important: per la manca de diners. Un d’aquests projectes va ser el de D. Josep Aixa, el 

qual, sense llevar-li elegància al Micalet, ni sent d’extraordinari cost econòmic, podria 

substituir de molt bona manera a l’antiestètica espadanya que amb el seu constant pes 

tant perjudicava a l’obra, i a més a més serviria per a col·locar el rellotge en el seu 

pertanyent lloc. 

 

 

 

 

 

  Torre campanar de Lleida              Torre del Fadrí, Castelló.  Catedral de Barcelona. 

Per una altra banda, aquest campanar presenta diverses influències i similituds. Primer 

que res, cal dir que és una obra que continua l’estil d’altres campanars perduts o en mal 

estat de la Corona d’Aragó, com el de Lleida, ciutat molt important perquè el Micalet 

està estructuralment vinculat amb el campanar de l’Antiga Seu de Lleida, amb el qual 

presenta majors similituds. I la ciutat de Tortosa, també va influir en ell, afirmació 
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demostrada per l’escriptor Sanchis Sivera
9
, qui diu que un dels constructors Pere 

Balaguer va fer un viatge a Tortosa, per a inspirar-se en el seu campanar. 

Com un altre tret característic, hem de mencionar la influència dels esquemes 

arquitectònics utilitzats en el cimbori, en el portal dels Apòstols, o en la portada  d’accés 

al aula capitular, del conjunt arquitectònic de la Catedral de València. Tenen relació 

també les similituds de la barana del campanar amb l’antepit que corona les capelles 

occidentals de la catedral de Barcelona. A més a més, cal esmentar  la relació del 

decorativisme de Martí Lobet amb l’activitat artística de Pere Joan, -possible autor de 

les obres de l’antepit- d’aquest campanar.  

Com una  obra important per a la posteritat, cal dir que la torre del Micalet magnifica el 

tipus occità de torre campanar amb planta octogonal i terrassa plana, que passa des del 

“midi” francès a les torres de Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona. I fins i tot, a la 

torre mudèjar de Jérica; és un tipus de torre de planta poligonal que té ecos 

renaixentistes i barrocs. Aquest model el seguiran moltes altres torres, del mateix estil 

gòtic o d’altre, de la zona de València província.  

4. Anàlisi iconogràfic. 

Primer que res, cal destacar la decoració vegetal que hi ha en la part superior del 

campanar, típica dels inicis del segle XV. I també són importants les inscripcions que 

servien com a protecció contra les tempestes, ja esmentades en relació a la seua 

construcció i localització en el campanar, en l’anterior apartat. 

Com a continuació, d’aquest apartat del treball, cal parlar de l’ús i funció del Micalet. 

Aquesta torre sempre ha sigut el lloc que ha servit al veïnat per anunciar els grans 

esdeveniments, tenint lloc en la seua terrassa determinats espectacles en les dates més 

importants. Una de les celebracions més tradicionals, celebrant-se tots els anys, ha sigut 

la commemoració de l’entrada del Rei D. Jaume a València i la purificació de la nostra 

Catedral el dia de Sant Dionís
10

.  

A més a més es feien fogates, que s’encenien totes les nits, al toc de les primeres 

oracions. I l’any 1840, es van col·locar en aquesta torre dos grosses pilotes de badana 

buides, que tenien com a funció pujar i baixar per l’interior del campanar, aquest 

                                                             
9
 FLORO, Lázaro (1909): El Miguelete… p. 27. 

10
El dia de Sant Dionís és el 9 d’octubre.   



13 
 

elaborat mecanisme dins de la torre, avisava de l’eixida del vapors del port. I per últim, 

en la terrassa del Micalet es feia la “Benedicció dels termes”, una cerimònia religiosa, 

que s’efectuava tots els anys el dia de la Invenció de la Creu. 

La torre del Micalet ja abans del disseny en espigó de Antoni Dalmau ja es considerava 

com un dels emblemes de la ciutat i del temple catedralici. Però sobretot aquest 

campanar és important perquè es va convertir en un símbol de la ciutat de València a 

l’època i també, perquè no dir-ho, a l’actualitat.  

5. Conclusió. 

El Micalet va ser construït per una necessitat d’ampliació del culte dins la ja creada 

Catedral de València. L’ obra respón a la seua relació amb el Gòtic Català, alhora, que 

presenta trets semblants al Gòtic Italià. Enclavat dins del que denonimen Gòtic 

Mediterrani.  Donant-li importància a tenir una torre decorosa en relació amb la 

sumptuositat de la Catedral de València. En aquesta obra han intervingut mestres 

d’obres tant importants com Per Balaguer, Antoni Dalmau, Francesc Baldomar i han 

posat a la pràctica l’esterotomia Moderna junt amb la traça de canteria.  
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