
El balcó i el mirador en l’arquitectura premoderna: 

el cas de la València intramurs. 

Estudi històric compositiu i de cultura material. 

 

Resum: 

La present tesi és una investigació al voltant el balcó i el mirador en l’àmbit històric i compositiu 

que analitza aquests elements com vocables del lèxic arquitectònic premodern i en particular dins 

del dialecte arquitectònic local valencià amb especial interès cap a l’arquitectura urbana menor. 

En la primera part s’ha estudiat el balcó com a element funcional dins del tancament de la façana 

premoderna, arribant a demostrar la seva coherència climàtica a la ciutat de València, fet que 

justifica la profusió del seu ús en l’arquitectura premoderna de la zona climàtica del mediterrani, 

considerant-ho com espontàniament sostenible en sentit energètic. Paral·lelament s’ha identificat el 

mirador com a solució arquitectònica derivada d’una moda cultural pròpia del segle XIX i com a 

remei a l’aixafament compositiu que l’ús extralimitat del balcó havia comportat als fronts urbans. 

A la part central s’ha estudiat l’àmbit normatiu, estudi necessari per entendre els condicionants 

socials i legals que es van activar al voltant del seu ús com a element de l’arquitectura menor 

valenciana. Per altra banda, gràcies a l’anàlisi dels alçats de les llicencies d’obra de l’Arxiu Històric 

Municipal de València s’han identificat uns patrons d’ús del balcó i del mirador en la composició 

dels fronts urbans, demostrant la importància del balcó com element fronterer entre el privat, és a 

dir, la vivenda, i el públic, el carrer i el panorama urbà. 

En l’última part s’ha presentat el balcó com a element arquitectònic material, és a dir, construït, 

estudiant en primer lloc els materials que el composen, la seva producció i proveïment entre els 

segles XVII i XIX, època en la qual el balcó va aparèixer i es va consolidar com element de la forma 

urbana vertical de la ciutat de València. Mitjançant l’anàlisi de les vies comercials s’han identificat 

alguns pols de producció que proveïen la ciutat de ferro, projectant el balcó valencià en una òptica 

més fermament europea, nascut dels intercanvis comercials històrics. Finalment, gràcies a una 

acurada catalogació del patrimoni arquitectònic contemporani s’ha presentat una definició dels 

elements constitutius dels balcons i miradors valencians i una caracterització cronològica dels 

models més emprats. 

 

 


